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a primit pe președintele Băncii externe a Spaniei
Sîmbătă dimineața, președintele 

Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceausescu, a primit 
pe Hermin Celada De Andres Moreno, 
președintele Băncii externe a Spaniei, 
care face o vizită în România.

Exprimind deosebita gratitudine 
pentru primire, pentru posibilitatea 
oferită de a vizita România, oaspetele 
a arătat că are plăcuta misiune din 
partea regelui Juan Carlos al Spaniei 
de a înmîna președintelui Nicolae 
Ceausescu un cordial mesaj si de a-i

transmite urări de sănătate și fericire, 
precum si de prosperitate și bunăstare 
poporului român.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceausescu a rugat să fie transmise 
din partea sa regelui Juan Carlos un 
călduros salut. împreună cu cele mai 
bune urări de pace și progres poporu
lui spaniol prieten.

In cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme privind cooperarea 
româno-spaniolă în diferite domenii 
de interes comun, exprimîndu-se do-

se dezvolta si diversifica 
schimburile comerciale

rința de a 
colaborarea.
dintre România și Spania, inclusiv 
între organismele bancare din cefe 
două țări. S-a apreciat că dezvoltarea 
cooperării dintre România și Spania, 
atît pe plan bilateral, cît și internațio
nal. servește intereselor ambelor po
poare. cauzei păcii si cooperării între 
națiuni.

întrevederea s-a desfășurat într-0 
atmosferă cordială.

ZIUA CONSTRUCTORILOR
DE MAȘINI

Sărbătorim astăzi „Ziua constructorilor de mașini". în- 
scriindu-se într-o frumoasă tradiție — inaugurată în urmă 
cu cinci ani — prima duminică a lunii iulie constituie 
o înaltă cinstire pe care partidul și statul, întregul nostru 
popor o acordă acestui detașament de frunte al clasei 
muncitoare. Omagiul adresat astăzi făuritorilor de mașini 
și utilaje românești prilejuiește, totodată, un moment de 
analiză a rezultatelor obținute de lucrătorii din această 
importantă ramură a industriei naționale.

Bilanțul cu care se prezintă la sărbătoarea lor con
structorii de mașini este deosebit de rodnic. în acest an, 
ca și în întregul cincinal, devenit „Cincinalul afirmării 
revoluției tehnico-științifice", constructorii de mașini, ca 
de altfel toți oamenii muncii din țara noastră, au desfă
șurat și desfășoară o vastă bătălie pentru transformarea 
cantității într-o nouă calitate, superioară. Și pentru ei o 
nouă calitate înseamnă, înainte de toate, ritmuri con
stant înalte de sporire a producției — în prima jumătate 
a cincinalului producția acestei ramuri a crescut cu 
peste 26 la sută. în prezent, construcțiile de mașini asi
gură 80 la sută din utilajele necesare economiei.

Dar pentru constructorii de mașini o nouă calitate 
înseamnă, mai ales, efort susținut pentru ridicarea la 
parametri superiori a produselor pe care le reali
zează, valorificarea plenară a puterii lor de crea
ție și de muncă pentru creșterea susținută a efi
cienței economice. Iată citeva date semnificative in acest 
sens. Numai în ultimul an. contribuția creației tehnico- 
științifice la sporirea producției în industria construcțiilor 
de mașini s-a ridicat la peste 450 milioane lei. în condi
țiile în care cheltuielile de producție și de investiții au 
fost reduse cu 600 milioane lei. In acest an. constructorii 
de mașini vor asimila peste 
dernizate.

Toate aceste rezultate 
gător abnegația, spiritul 
hotărîrea constructorilor de mașini de a acționa la 
nivelul maxim al posibilităților pentru înfăptuirea exem
plară a grandiosului Program elaborat de Congresul al 
XI-lea și Conferința Națională ale partidului.

Cu prilejul acestei zile, ne-am oprit in mijlocul colecti
vului de Ia întreprinderea constructoare de mașini din 
Bocșa, unitate cu o bogată tradiție industrială, care in 
ultimii ani a cunoscut o puternică modernizare.

2 000 de produse noi și mo-

bune evidențiază convin- 
de răspundere comunistă.

bocșa : R itm uri, exca vatoare
gigant, flori

CRAIOVA

Au început să producă primele
capacități ale întreprinderii

de utilaj greu

ur-

La Craiova au fost date în circuitul 
productiv primele hale ale întreprin
derii de utilaj greu — cel mai mare 
obiectiv industrial prevăzut in pla
nul de investiții al județului Dolj 
pentru actualul cincinal — unitate 
concepută la indicația secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Potrivit documentațiilor, aici
mează să fie produse mașini-unelte 
grele și utilaje tehnologice de inaltă 
complexitate pentru industriile con
structoare de mașini și metalurgică, 
pentru alte sectoare ale economiei, 
în prezent aflindu-se pe fluxurile de 
fabricație primele produse din pro
filul mașini de frezat cu portal pen
tru piese de mare gabarit, cu lungimi 
de pină la 10 m. si strunguri normale 
grele.

Urmînd indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care a vizitat șan
tierul craiovean de două ori, proiec- 
tanții, constructorii și beneficiarul 
au urmărit la ridicarea construcției 
aplicarea unor soluții eficiente, reali-. 
zarea de acoperișuri ușoare și iefti
ne, amplasarea judicioasă a utilaje
lor si scurtarea timpului de montaj, 
reducînd astfel cheltuielile de in
vestiții. în spiritul acelorași indica
ții, concomitent cu construcția hale
lor, cu montajul utilajelor au fost 
puse treptat în funcțiune și unele 
mașini, realizîndu-se astfel pină în 
prezent o producție industrială în 
valoare de aproape 60 milioane lei 
și utilaje pentru autoutilare în va
loare de 17 milioane lei,

(Agerpres)

ECONOMICE DINTRE TARILE 
MEMBRE ALE C. A. E. R.

Multi dintre cei statorniciți 
aici. în preajma munților 
Dognecea. darnici în mine
reu si lemn, au învătat. din 
tată-n fiu. să fiarbă fierul 
în cuptoare cu mangal, sco- 
tînd din el renumitul ..otel 
de Bocșa". Sapelor, coa
selor. fiarelor de plug ..de 
Bocșa", li s-a dus faima 
pină departe. Adesea, vîn- 
zîndu-si marfa prin tîrguri. 
negustorii îsi incheiau ast
fel reclama : ..Ce mai. 
asta-i coasă de Bocșa !“. 
în felul acesta si-a curtat 
Bocșa renumele decenii 
de-a rindul. Prin uneltele 
sale agricole, răspindite-n 
toată tara.

Vizităm muzeul. în curs 
de înfiripare, al fostei fa
brici de unelte agricole, azi 
întreprinderea de construc
ții metalice Bocșa, cu ex
ponate adunate in lungul 
unui secol : sape, loneti. 
fiare de plug, potcoave. 
Deosebindu-se între ele 
atit cît meșteșugul unei 
generații a putut să le a-

dauge ceva nou. Dar cît se 
poate perfecționa o sapă ? 
în schimb, mărturiile des
pre producția actuală a în
treprinderii sînt... neexpo- 
zabile. în primul rind. din 
cauza proporțiilor lor. Cum 
poți să aduci într-o sală de 
muzeu oricit de încăpătoa
re ar fi aceasta, macarale 
portuare, excavatoare, con
strucții metalice uriașe ? 
Pentru că acestea sînt pro
dusele de azi.

Ce legătură 
între ceea ce 
pină în urmă 
cenii si acum ? Aparent, 
nici una. Si totuși există o 
asemenea legătură. Ea e 
dată de oamenii Bocșei. 
Sint acei oameni care au 
făcut trecerea de la fabri
carea sapelor la macaralele 
portuare si excavatoarele- 
gigant. Unul dintre aceștia 
e maistrul lăcătuș Anton 
Klein, membru al comite
tului de partid din între
prindere ; la fel, Nicolae 
Barbu, șef de atelier la

mai poate fi 
făcea Bocșa 

cu citeva de-

construcții metalice, Nicolae 
Mihaly, maistru la secția 
mecano-energetică. Un a- 
mănunt deloc lipsit de sem
nificație : aproape toti ve
teranii întreprinderii boc- 
șene — unitate industrială 
ce numără azi citeva mii 
de oameni — au devenit 
maiștri în ultimul deceniu.

— Cînd îmi aduc aminte 
de meșterul Petru Brebe- 
naru. parcă văd cum se 
desenează pe otel curbura 
sapei — povestește Nicolae 
Barbu. Era un meseriaș 
renumit în Bocșa. Renume 
cîstigat în făurirea sapelor. 
Or. azi. o cupă de excava
tor. de exemplu, e cu to
tul altă treabă, mult mai 
complicată si complexă, de 
unde si efortul mai mare 
de a dobîndi cunoștințe 
tehnice, de a-ti cistiga un 
loc printre virtuozii 
serie.

Numai în ultimii 
s-au calificat aici 
750 de tineri. Dar 
seamnă alfabetul

în me-
doi ani 

peste 
ce în- 

meseriei

r
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l-am urmărit nu o dată pe bravii alergători de cursă 
lungă. Spectacolul are totdeauna ceva fascinant.

Desigur, una-i întrecerea sportivă si alta întrecerea 
in muncă. Deși, dacă medităm ceva mai stăruitor, se 
pot găsi destule asemănări. Nu o dată, de pildă, ți se 
spune : „cutare unitate este fruntașă pe țară, pe ra
mură, sau pe județ". Ori : „secția sau ferma cutare 
este cea mai bună din întreprindere". „Alergătorii" de 
cursă lungă în întrecerea socialistă stimulatoare de 
energii proaspete 7 Mii, milioane de oameni ai muncii.

„Cel mai bun" — exprimă un stadiu atins. Prin efort 
dăruit, prin organizare laborioasă, prin tenacitatea de 
a adăuga in fiecare zi un succes și mai mare la cele 
de pină atunci. Pentru unii poate fi insă și o capcană.
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„Am ajuns pe culme, în grădina cu lauri, își spun 
aceștia din urmă : ne putem acum permite să ne mai 
odihnim. Deocamdată nu vine nimeni să ne ia locul. 
Vite, ceilalți au rămas, departe, în urmă..."

Departe. în urmă, rămăseseră mulți competitori de 
întrecere ai l.A.S. Ostrov din județul Constanta. Ingi
nerul Gheorqhe Glăman înfățișa, prin distincțiile pri
mite, etapele acestei întreceri : „In 1974 strădania 
noastră a fost răsplătită cu Ordinul Muncii clasa I... In 
1975, „Meritul agricol clasa I..." In 1976. „Steagul de 
fruntași pe ramură..." Dar la Ostrov, comuniștii au 
știut să cultive necontenit starea de nemulțumire 
creatoare. Pină la ultimul om. Zi de zi, le-au ținut 
trează ambiția de a se întrece nu numai cu cei lăsati 
in urmă, ci, mai ales, cu ei înșiși, aflați mereu în 
frunte. Și astfel, în această primăvară, oamenii Ostro
vului — pe care i-am aflat antrenați într-o nouă com
petiție a muncii — au fost distinși cu titlul de Erou 
al Muncii Socialiste.

„De astă dată, conchide interlocutorul nostru, ne 
așteaptă cu adevărat cele mai grele examene din cite 
am dat vreodată".

Cele mai grele — ne îngăduim să adăugăm 
vor fi trecute și acestea. După care vor urma alte 
alte examene, in această orgolioasă și grea cursă 
celor mai buni...

pină 
și 
a
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la nivelul renumelui de azi 
al uzinei o demonstrează, 
de pildă, biografia tînăru- 
lui subinginer Florea 
Amza. La numai un an de 
la calificarea sa ca lăcătuș 
a fost trimis să lucreze în 
echipa maistrului Mihai 
Hancu, la podul peste Du
năre de Ia Vadul Oii. Acolo 
s-a distins ca... însemnător. 
Dar, deși își cunoștea bine 
meseria, s-a simțit ca un 
învățăcel.

— E ușor de învătat al
fabetul pe de rost, chiar de 
la coadă la cap — mărtu
risește tînărul. In profesia 
noastră e ceva mai greu 
atunci cînd trebuie să alcă
tuiești din el un cuvînt care 
să rămînă. Ca în oricare 
profesie de altfel.

Un semn de 
ton. ca atîtea 
ivite pe harta

Laurențiu 
Nicolae
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IN ZIARUL DE AZI

metal si be- 
alte semne 

industrială a
DUTA 

CATANA
(Continuare in pag. a V-a)
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în județele din sudul țârii se 
lucreazâ de zor la recoltarea 

orzului
Foto : E. Dichiseanu

Intre 27—29 iunie a avut loc, la 
București, cea de-a XXXII-a șe
dință ordinară a sesiunii Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, cu par
ticiparea șefilor de guverne sau a loc
țiitorilor lor din țările membre — 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D.G., 
Mongolia, Polonia, România, Unga
ria, U.R.S.S. — precum și a unei de
legații 
legații 
R.P.D.
nam.

Așa 
socialistă, in concordanță cu princi
piile de bază ale politicii sale exter
ne, cu linia consecventă spre dezvol
tarea și adîncirea colaborării econo
mice cu țările din C.A.E.R., cu toate 
țările socialiste, a luat și ia parte-ac
tivă la întreaga activitate 
Această poziție statornică 
claritate reafirmată de 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
Conferința Națională a 
sublinia : „corespunzător orientărilor 
fundamentale ale partidului și statu
lui, s-au dezvoltat relațiile de cola
borare economică cu țările membre 
ale C.A.E.R., atit pe plan bilateral, cit 
și multilateral — participarea activă 
a României Ia înfăptuirea obiective
lor convenite in Programul complex”.

Ca țară-gazdă. României i-a revenit 
președinția acestei ședințe a sesiunii, 
ale cărei lucrări s-au desfășurat 
în,tr-o atmosferă de conlucrare fruc
tuoasă. de prietenie, stimă și înțele
gere reciprocă. La ordinea de zi s-au 
aflat probleme de însemnătate deose
bită pentru adîncirea colaborării și 
cooperării economice și tehnico-știin- 
țifice dintre țările membre ; exami
narea rapoartelor cu privire la activi
tatea C.A.E.R. între ședințele a 
XXXI-a și a XXXII-a ale sesiunii 
consiliului ; proiectele programelor 
speciale , de . colaborare pe termen 
lung ; propunerile privind perfecțio
narea colaborării multilaterale ă ță
rilor membre ale C.A.E.R.

Concluziile lucrărilor s-au materia
lizat în documentele adoptate : 
Comunicatul și „Declarația șefilor 
delegațiilor țărilor membre ale 
C.A.E.R. in legătură cu adoptarea de 
către sesiunea C.A.E.R. Ia ședința a 
XXXII-a a programelor speciale de 
colaborare pe termen lung”.

Spiritul înțelegerii tovărășești a 
permis să se întrunească consensul 
tuturor participanților asupra adoptă
rii unor programe speciale de co
laborare pe termen lung, pină în anul 
1990. în care sînt definite un sir de 
obiective prioritare în domenii de 
mare importantă. De pildă. în dome
niul combustibililor, energiei și mate
riilor prime s-au cristalizat un șir de 
măsuri care prevăd încheierea de noi 
acțiuni de cooperare vizînd majorarea 
l’vrări'or si acoperirea, in cit mai 
mare măsură, a necesarului de import 
al țărilor care dispun de resurse natu-

din Iugoslavia și a unor de- 
de observatori din Angola, 
Coreeană, Etiopia, Laos, Viet-
cum este cunoscut, România

a C.A.E.R. 
a fost cu 
tovarășul 
care la 

partidului

rale limitate : in domeniul construc
țiilor de mașini — măsuri menite să 
asigure dezvoltarea stabilă a produc
ției în scopul satisfacerii mai bune 
a necesităților economiilor naționale 
de utilaje moderne ; în 
agriculturii și industriei 
s-au convenit măsuri îndreptate 
creșterea producției vegetale și 
maliere, stimularea exportului 
produse agricole și alimentare.

Se poate aprecia că întreg 
ansamblul măsurilor convenite este 
in interesul fiecărei țări membre și 
al tuturor statelor participante la 
C.A.E.R., fiind de natură să impul
sioneze dezvoltarea economiilor lor 
naționale, să ducă la intensifi
carea colaborării tehnico-științifice, 
să deschidă acces tot mai larg țărilor 
respective la realizările de virf ale 
științei și tehnologiei, înlesnind prin 
toate acestea obținerea de noi suc
cese în edificarea noii orinduiri.

Așa cum este cunoscut, unul dintre 
obiectivele principale ale elaborării și 
realizării programelor speciale de co
laborare pe termen lung îl constituie 
creșterea conlucrării țărilor membre 
ale C.A.E.R.. in vederea apropierii și 
egalizării nivelurilor lor de dezvolta
re economică. în acest sens, în „Decla
rația șefilor delegațiilor țărilor mem
bre ale C.A.E.R., in legătură cu a- 
doptarea de către sesiunea C.A.E.R. 
la ședința a XXXII-a a programelor 
speciale de colaborare pe termen 
lung", se arată că „realizarea acestor 
programe va contribui la soluționarea 
obiectivelor social-economice stabi
lite de țările membre ale C.A.E.R., in 
construcția socialistă și comunistă, a- 
sigurarea dezvoltării neabătute a e- 
conomiilor lor naționale și creșterea 
in continuare a nivelului de trai al 
populației, la apropierea și egaliza
rea nivelurilor de dezvoltare econo
mică a țărilor frățești, prin partici
parea largă a țărilor mai puțin dez
voltate din punct de vedere indus
trial ia acțiunile de specializare și 
cooperare in producție 
realizărilor științei și 
derne".

în vederea atingerii 
s-a prevăzut ca prin măsurile de co
laborare să se asigure țărilor mai pu
țin dezvoltate industrial o participare 
lărgită Ia activitatea de specializare 
și cooperare în producție, sprijinul 
necesar pentru construirea pe terito
riul lor a unor obiective de înalt ni
vel tehnic, facilitindu-li-se accesul la 
noile cuceriri ale științei și tehnicii. 
Este evident că transpunerea con
secventă în viață a unor asemenea 
prevederi, stabilirea de măsuri con
crete pe planul colaborării în vede
rea stimulării și accelerării procesu
lui de apropiere și egalizare a nive
lurilor de dezvoltare economică a ță
rilor membre ale C.A.E.R. va avea o

domeniul 
alimentare 

spre 
ani- 

de

și asimilarea 
tehnicii mo-

acestui scop

(Continuare in pag. a V-a)

Cînlarea României - un măreț
și neîntrerupt imn patriotic

9. CĂLEA ÎNFRUNTĂRILOR

Dintotdeauna, poe
zia patriotică româ
nească a fost o flacă
ră mobilizatoare ce a 
dus din generație în 
generație lumina vir
tuților alese ale îna
intașilor. lăsate ca 
moștenire vie. pildui
toare la cei ce vin.

Poezia patriotică are 
rădăcini adinei in sim
țirea ponorului român, 
in paginile ei sînt cin- 
tate faptele de glorie 
ale unui popor încer
cat.

Trăim momente de 
seamă în cultura ro
mânească, precum și 
intrări semnificative în 
literatura universală, 
datorită acestei ne
strămutate credințe in 
permanentele poporu
lui. în capacitatea lui 
de a împlini mărețul 
program al construc
ției socialiste.

în toată tara, 
na dragostei de 
trie, aprinsă de 
uzitorul nostru,
dul Comunist Român, 
a găsit o mulțime de 
inimi tinere si vârst
nice. ce au răspuns 
cu aprindere celui 
mai frumos si adine 
sentiment din cite pot 
exista.

Despre poezia pa
triei niciodată nu se 
va putea spune totul. 
Oricine mai are de a- 
dăugat pe parcurs

lumi- 
pa- 

călă- 
Parti-

cite ceva, pentru că 
este atît de vastă dra
gostea ce o înflorește, 
incit subiectul devine 
inepuizabil.

De o jumătate de se
col alerg ne drumuri
le tării, din sat în săt. 
din oraș în oraș, du- 
cîndu-mi credința ne
strămutată în perma
nentele patriei si 
mi-am putut da sea-

triotică românească să 
nu se ridice la înălți
mile ei de astăzi, să 
nu devină reprezenta
tivă.

Folclorul nostru este 
plin de maxime ale 
frumosului — izvor 
nesecat pentru poeți. 
Apropierea de el. con
topirea chiar cu el. 
face ca poetul. prin 
national, să-si des-

însemnări de Virgil CARIANOPOL

ma. oriunde mi-am 
purtat pașii, ce ecouri 
profunde produce poe
zia patriotică in via
ta oamenilor. în felul 
lor de a-si concepe e- 
xistenta.

Avem o limbă, cum 
spune 
fagure
poate si de aceea cel 
care o vorbește astfel 
cum ne este în bătă
tură. în loc de cuvinte 
numai flori îi ies din 
grai.

Avem, la fel. portul 
cum nu se 
nicăieri si
noștri atunci cînd îl 
îmbracă, devin din- 
tr-odată Feți Frumoși, 
iar femeile Ilene Co- 
sinzene.

Cu asemenea izvoa
re de poezie nu se 
putea ca poezia pa-

poetul. ca un 
de miere si

găseste 
oamenii

chidă drumul 
universal.

Este pentru 
dată, in viata 
cînd această ____
este încurajată și aju
tată prin fel de fel de 
miiloace să ajungă la 
cei cărora ea le este de 
fapt destinată. La se- 
zătorile literare la 
care am participat si 
particip, nu rareori 
am văzut ascultător’ 
ce și-au șters lacrimi 
ascultîndu-i ne poeți. 
Ei au plecat de la a- 
ceste întîlniri cu scri
itorii. după cum mi-au 
mărturisit multi, mai 
hotărîti. mai cu grijă 
fată de ceea ce aveau 
de realizat, cu senti
mente înălțătoare fată 
de conducătorii si des
tinul patriei. De alt
fel, numărul mare al

sore

prima 
noastră, 

poezie

a-

riscant să 
că poezia 
a influen- 

influentează

participantilor la 
ceste întîlniri este 
incă un indiciu că poe
zia patriei a aiuns să 
fie necesară, oamenii 
simțind nevoia de a o 
afla aproape de ei.

Elevii participă cu 
bucurie, intilnirile cu 
poezia patriotică sti- 
mulîndu-le dorința de 
a fi folositori tării, de 
a duce mai departe 
valorile noastre națio-, 
nale. valorile socialis
mului.

Nu este 
spunem 
patriotică 
tat si
chiar gospodărirea deo
sebită a satelor si o- 
raselor noastre. Prin 
transmiterea senti
mentului patriotic, oa
menii au simtit si 
simt din ce în ce mai 
mult că frumosul tre
buie să domine peste 
tot. chiar ca o cinsti
re ce trebuie adusă 
nămîntului dătător de 
viată.

Poezia patriotică ne 
leagănă și ne crește 
astăzi feciorii. Ea ne 
dă aripi pentru zboruri 
mai înalte, ne face să 
fim mai tineri, mai 
energici, mai încreză
tori în ziua de miine.

Trebuie găsite cu
vinte de aur pen-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

MILITARE -sursă de grave pericole 
pentru dezvoltarea și independența statelor,

pentru pacea mondială
* .

Ne preocupă serios faptul că pe diferite meridiane se mai pro
duc confruntări militare între state, care provoacă mari daune și 
pierderi popoarelor, constituie un permanent pericol pentru secu
ritatea și pacea internațională. Dezvoltarea istorică și îndeosebi 
dominația imperialistă, colonialistă au lăsat multe probleme com
plicate, dar soluționarea lor trebuie realizată pe calea tratativelor, 
în interesul întăririi prieteniei și colaborării popoarelor, al cauzei 
păcii generale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Analiza evenimentelor petrecute in 

ultima vreme pe arena mondială 
atestă întru totul justețea și. realis
mul aprecierilor formulate în docu
mentele partidului nostru, în expu
nerile și cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. cu privire la ca
racterul deosebit de contradictoriu 
al evoluțiilor contemporane. Acest 
caracter contradictoriu își găsește 
oglindirea în faptul că paralel cu 
afirmarea tot mai puternică a voinței 
popoarelor de a pune cu desăvîrșire 
capăt politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, de a trăi liber 
și a-și asigura dezvoltarea economi- 
co-socială independentă, fără nici un 
amestec din afară, s-a accentuat și se 
accentuează lupta 
rea lumii în sfere 
minație. ceea ce 
relațiilor dintre 
ției internaționale. Mijloacele fo-

losite în această luptă, care capătă 
pe alocuri un caracter tot mai ascu
țit, îmbracă cele mai diferite forme, 
pașnice și nepașnice, economice și 
militare, inclusiv ingerințele in tre
burile interne ale unor țări și po
poare independente, învrăjbirea între 
state, stimularea, directă sau indirec
tă, a unor stări de tensiune și 
conflict, sau chiar a confruntă
rilor militare în diferite părți ale lu
mii — toate acestea generînd serioa
se primejdii la adresa dezvoltării de 
sine stătătoare a națiunilor, a păcii 
și securității generale.

pentru reimpărți- 
de influentă și do- 
duce la agravarea 

state, a situa-

Moșteniri nocive ale do
minației colonialiste. Con* 
cludentă din 
este situația 
continentului

acest punct de vedere 
din diferite zone ale 
african, ca și din alte

regiuni ale globului, unde au apărut 
serioase focare de criză, care s-au 
adăugat unor focare mai vechi — din 
Orientul Mijlociu sau din Cipru — șl 
care, din păcate, au dus Ia ciocniri 
armate, soldate cu mari daune si 
pierderi de vieți omenești. Desigur, 
aceasta este o situație profund regre
tabilă. care produce îngrijorarea le
gitimă a forțelor iubitoare de pace 
de pretutindeni.

Exprimînd mihnirea și preocuparea 
față de aceste evoluții primejdioase, 
partidul nostru a arătat prin glasul 
secretarului său general că ele sînt 
nemijlocit legate de perioada înde
lungatei dominații imperialiste, co
lonialiste, care a lăsat moștenire, in 
Africa, la fel ca și în alte regiuni ale 
globului, probleme litigioase deosebit 
de complexe, inclusiv probleme lega- 
-------------------------------------- V 
(Continuare în pag. a Vi-a)
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După
20 de ani I

I
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I
Cind vorbim despre inamicul public nr. 1 și ne referim la bolile 

cardiovasculare avem in vedere faptul că mortalitatea prin aceste 
boli ocupă azi primul loc în toată lumea, întilnindu-se în proporții 
ce variază intre 50—54 la sută în țări cu un standard de viață ri
dicat. Este vorba de boli ca angina pectorală, infarctul de miocard, hiper
tensiunea, cardiopatiile vasculare, boli cardiace reumatismale, congeni
tale, boli ale ritmului cardiac, pericardite, miocardiopatii, arteriopatii, 
accidente vasculare cerebrale, oculare, renale, insuficiență cardiacă etc. 
Care este aportul chirurgiei in rezolvarea bolilor cardiovasculare ? — 
este tema discuției noastre cu reputatul chirurg prof. Marius Barnard, 
din Capetown, care s-a aflat recent in țara noastră și a lucrat, împre
ună cu specialiștii români, la Spitalul Fundeni.

I

I
i
I
■

I

Nu demult au răspuns prezent, 
cină au fost strigați după cata
log, 41 dintre absolvenții primei 
școli tehnice de maiștri din Ga
lați. Intilnirea, desfășurată la 
grupul școlar „Al. I. Cuza" din 
localitate, a constituit un bun 
prilej de evocare a drumului 
parcurs de foștii absolvenți, as
tăzi cadre economice de bază in 
unitățile unde activează. S-a 
observat, totodată, că au „cres
cut" nu numai sărbătoriții, ci și 
școala unde au învățat în urmă 
cu două decenii, astăzi grupul 
școlar amintit pregătind peste 
2 500 de elevi față de numai 200 
citi număra totalul elevilor din 
anul 1958.

I
i
I
I
I
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I Răzbunarea I
I

I albinelor
I
I
I

I
I

Apicultorii Nicolae Lungu și 
Gheorghe Baciu de la I.A.S. 
Valea Călugărească au așezat 
deunăzi vreo 80 de stupi chiar 
lingă un drum umblat de vite. 
Intimplarea a făcut ca prin 
preajmă să treacă turma de oi 
a fermei Vălenii de Munte. Oile 
au doborit din mers cițiva stupi. 
Speriate, albinele s-au năpustit 
asupra oilor, a dinilor, asupra 
ciobanului Ion Stanciu. A urmat 
o cruntă încăierare de pe urma 
căreia au căzut victime citeva 
mioare și foarte multe albine. 
Ciobanul abia a scăpat cu viață.
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I Mărturia
I

I unui uituc
I

I
I

I
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I
I
I
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I
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Căldură mare și pe la Tere- 
mia Mică din județul Timiș. In 
calea drumețului însetat și to
ropit de caniculă apare un bufet 
cu mese frumos rinduite la 
umbră deasă, și pe mese — bere 
rece. „Am luat și eu cu soția 
cite o sticlă — ne scrie cititorul 
Nicolae S. — și ne-am răcorit 
de minune. Apoi, văzînd că se 
apropie seara, i-am zis nevestei: 
«Hai, femeie, acasă» — și am 
pornit cu bicicletele. Pe drum, 
mi-arn dat seama că-mi lipsește 
portmoneul. In el aveam toate 
actele și vreo 2 200 de lei. li zic 
femeii: «Cine te-a pus să te mă
riți cu un uituc ca mine 7 Cred 
că am uitat portmoneul pe masa 
de la bufet. Hai să facem stin- 
ga-mprejur și, să vedem ce și 
cum». Ne-ârrî întors, dar pâ' 
la jumătatea drumului îl ză-' 
rim pedalind de zor pe res
ponsabilul bufetului, care venea 
glonț spre noi. Mi-a întins port
moneul, m-a silit să număr ba
nii, ca să n-avem vorbe, după 
care a plecat la clienții lui. Chiar 
dacă or ride unii de mine că-s 
uituc, eu tot vă rog să scrieți 
o vorbă bună despre cinstea 
acestui om“.

I■
I
I

I
I
I
I
I*
I
I
I

I
Rămășaguri 
fatale

I
I

I
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I

I

— Pun rămășag că beau o 
sticlă de rachiu pe nerăsuflate.

— Asta să i-o spui lu’ mutu. 
Văzînd că amicii de pahar ii 

pun la îndoială reputația de... 
băutor. Ion C. din Brănești, ju
dețul Dîmbovița, nu s-a lăsat 
pînă nu a pus la cale rămășagul. 
In fața celor prezenți. care se 
„amuzau", I.C. a dat pe git tot 
rachiul din sticlă. După care a 
căzut ca secerat. N-a mai pu
tut fi salvat. In urma lui. patru 
copii au rămas orfani de tată...

I
I
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I în numele I
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a cinci copii
Procurorul șef al județului 

Bacău, Petre Goțu, ne aduce la 
cunoștință cazul numitei Ioana 
Drugă, din comuna Corbasca — 
Bacău, mamă a cinci copii. O 
mamă numai cu numele, de 
vreme ce in chip cu totul inex
plicabil ea și-a părăsit copiii și 
a plecat fără adresă. Cei cinci 
copii, care o așteaptă și-i duc 
dorul, sint : Anița — în virstă 
de 15 ani, Gheorghiță — 12, Mă- 
riuca — 10, Marinela — 6, Io
nel — 3. Toți cinci — frumoși 
ca toți copiii. Dar nu sint și 
veseli cum sint toți copiii de 
virsta lor. „Persoanele care știu 
unde se află mama acestor co- 
pii — ne scrie procurorul șef — 
sint rugate să-i amintească de 
obligațiile pe care le are pentru 
creșterea și educarea lor, iar 
dacă tot n-are de gind să apuce 
pe calea cea bună, să anunțe 
primul organ de miliție sau de 
procuratură".
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Arheologică
In teritoriul zonei centrale a 

lașiului, lingă Palatul Culturii, 
unde au început lucrările unor 
importante obiective social-cul- 
turale. intre care și un hotel al 
O-J.T. cu 320 de locuri, arheolo
gii Nicolae și Voica-Maria Puș- 
cașu au descoperit un valoros 
fond de materiale străvechi. 
Astfel, s-au găsit urme de lo
cuințe care atestă existența cul
turii neolitice Cucuteni (faza 
cultural stilistică ,,B“), urme din 
secolele III și II i.e.n.. intre care 
și o așezare dacică, iar peste a- 
ceste culturi s-au suprapus urme 
de viețuire din secolele III și 
IV e.n. S-au găsit apoi resturi 
de clădiri, ceramică, precum și 
86 monede medievale care 
adaugă altor 500 
în aceeași zonă, în 
ani.

se
descoperite 
ultimii trei

de

I
Rubrică realizată
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Din noul peisaj al Brăilei

„Brăila se străduiește să devină 
un oraș bine îngrijit"-afirmă edilii. 

PENTRU CĂ-ADĂUGĂM NOI-DEOCAMDATĂ NU ESTE
Pentru a treia oară In 

ultimii ani, ziarul nostru a- 
nalizează starea de salubri
zare și . de igienizare a mu
nicipiului Brăila. Și aceas
ta pentru că măsurile pre
conizate de fiecare dată de 
cei în drept n-au fost apli
cate cu suficientă seriozi
tate, astfel că o serie de 
deficiențe și neajunsuri 
n-au fost nici pînă. astăzi 
lichidate. Dar să dăm cuvin- 
tul faptelor.

Venind cu trenul dinspre 
București, înainte de a in
tra în gară, pe sute de me
tri în stînga și în dreapta 
căii ferate te întîmpină 
mormane de resturi mena
jere, care desfigurează de
corul, de altfel plăcut, al a- 
cestor locuri. Pe faleza Du
nării, mai ales în locurile 
ceva mai puțin circulate, 
zac alte mormane de gu
noaie neridicate de mult. 
Străzi întregi din cartiere
le Brăillța, Radu Negru și 
Comorovca arată ca și cum 
ar fi spălate exclusiv de 
ploi și măturate doar de 
vînturi. Containerele de pe 
strada Clocîrliei stau zile 
întregi cu gunoi neridicat. 
La fel în cartierul Hipo
drom, între, blocurile Dl, 
H5 și H6...

— Brăila produce Zilnic 
300—400 tone de resturi 
menajere, pe care sîntem 
nevoiți să Ie transportăm 
la 16 km de oraș — ne spu
ne directorul 
tovarășul Mișu ___
Avem un număr de mașini 
și utilaje, dar ne-ar mai 
trebui; Apoi, pentru cură
țenia străzilor avem în do
tare 8 automăturători și 8 
autocisterne, care lucrează 
permanent în trei schim
buri, împreună cu 130 de 
oârrieni. Cele peste .400 de 
străzi ale orașului . le-am __  ______ _

■ împărțit în șase-'.-sectoare, • ceea ce,au o dată a dus la 
defectarea sistemelor de 
ridicare de pe mașini. îl 
rog pe tovarășul director 
Costin să facem o vizită in 
incinta întreprinderii de 
salubritate. Aici, constatăm 
că mașina pe care era șo
fer Ion Grigore venise toc
mai să se aprovizioneze cu 
benzină, 
„plinul"

greutăți. Ne lipsesc piese
le de schimb de la mașini, 
ne lipsesc containere și pu
bele. Unii cetățeni ne fac 
greutăți. în loc să depună 
gunoiul la pubele sau in 

. lăzi speciale, îl aruncă pur 
și simplu pe stradă. Boxele 
de la blocurile înalte ne 
dau foarte mare bătaie de 
cap. Extinderea containe
relor ne-ar ajuta enorm, 
dar nu avem, containere... 

L-am rugat, pe tovarășul 
Mișu Grigore să delege pe 
cineva de la I.J.G.C.L. 
pentru a ne însoți prin 
oraș să vedem modul în 
care se încadrează în gra
fice utilajele destinate sa-

Zamfir venise Ia garaj pen
tru a înlătura o defecțiune 
tehnică. Două automătură- 
tori se trăgeau una pe alta 
de cabluri pentru a ieși din 
noroiul platformei în curs 
de amenajare. în bună sta
re de funcționare, dar inac
tive, stăteau la sediu auto- 
compactoarele 31-BR-2445, 
31-BR-1944, 31-BR-3143 și
31-BR-3142. Motivul : ab
sența... nemotivată a șofe
rilor. Deci, indisciplina ! 
Oare cum s-or fi respec- 
tind graficele afișate la ca
petele străzilor, dacă atîtea 
mașini lipsesc într-o singu
ră zi ? Tot acolo, in incin
ta salubrizării, într-o mare

„Scînteia" pe urmele...

I.J.G.C.L..
Grigore.

lubrizării. Așa se face că 
în ziua de 27 iunie am fă
cut un raid împreună cu 
tovarășul Costin Petrache, 
directorul de resort. în 
fata sediului salubrizării 
l-am găsit pe tovarășul 
I. Sighinaș, șeful unuia din 
cele șase sectoare. La acea 
oră n-ar fi avut ce căuta 
acolo, întrucît locul i-ar fi 
fost pe străzi, unde era 
presupus că oamenii și 
triajele din subordine 
aflau la treabă. De cum 
vede, dispare. în schimb, 
am avut prilejul să întîl- 
nim doi oameni de bază ai 
întreprinderii, pe șoferii 
Dobre Carabăț și Tudorel 
Dediu, despre care am a- 
flat numai lucruri frumoa
se. De la ei rețin un fapt 
care supără : cooperativa 

; „Tehnocasnica" și între
prinderea „Laminorul" um
plu containerele cu resturi 
de bare metalice și șpan,

de 
u- 
se 
ne

. fiecare cu cîte un . respon
sabil. în zonele t centrale 
gunoiul se ridică ’-fe" maxi
mum două zile. Iar în cele
lalte. în maximum șapte 
zile. Pe majoritatea străzi
lor am fixat anunțuri prin 
care facem cunoscute zile
le ctnd mașinile noastre 
trec să ridice resturile me
najere. întimpinăm insă Și

Iulie în parcul din cartierul Drumul 
Taberei

in loc să fi făcut 
seara. Șoferul Ilie

tovarășul director Petrache 
Costin. Haideți să între
băm alături". Batem la 
poarta cu nr. 7 de pe stra
da Mircea Mălăieru. Ne 
deschide un bărbat in vîrstă.

— De cînd nu vi s-a mai 
ridicat gunoiul ?. — întrea
bă tovarășul director.

— Păi. zice el. să tot fie 
vreo șase luni. Eu stau a- 
casă toată ziua, așa că știu.

— Nu se poate. Văd că 
ai curtea curată. în șase 
luni adunai o grămadă cît 
casa. Unde l-ai dus ?

Omul ne arată o piv
niță plină ochi cu gunoi.

Acestea sînt faptele.
Cum acționează consiliul 

popular municipal ? Răs
punsul este că acționează 
mai mult pe hirtie, de re
gulă ia de bun ceea ce i se 
raportează (și am văzut cit 
de ..informat" cu realita
tea era însuși tovarășul di
rector al I.J.G.C.L.) de că
tre întreprinderea de spe
cialitate. Sînt și cazuri 
cînd, din indicația comite
tului ; 
consiliul 
Uzează în grabă 
la 
și înfrumusețarea 
în zilele de 24 și 
au 
2 000—2 500 de brăileni. 
toate acestea, serviciile 
resort ale municipalității 
raportat. mai bine 
au dezinformat textual ; 
„10 000 de cetățeni ai Brăi
lei -au ieșit la lucru pe 
străzile cartierelor din oraș 
efectuînd lucrări de cură
țenie a peluzelor și străzi
lor, în jurul noilor blocuri 
din zonele ...etc, etc". Oare 
cui folosesc asemenea vor
be, care contrazic realita
tea ?

Ceea ce se impune este 
trecerea fără întîrziere la 
lucruri practice, cu mătu- 

și grebla in 
_ ,.........................„.... necesar să se 

. pînă, acum de cînd n-au 'întroneze ordipea si disci- 
mai fost ? „Trec luni în
tregi .' “________ ’ 1.
față" — ne răspund farma
cista ' '
tenta 
la farmacia 
Mircea Mălăieru. „E impo
sibil ! — declară categoric

„Scînteii"

dezordine, descoperim vreo 
80 de... containere. Adică 
exact ceea ce ne spunea 
tovarășul director Mișu 
Grigore că-i lipsesc.

— De ce nu sînt plasate 
în municipiu ?

— Lipsesc contractele de 
închiriere, pentru că aso
ciațiile de locatari nu ni 
le-au solicitat încă...

Părăsim sediul. întreprin
derii și îl întâlnim pe șo
ferul IOn Dumitru, pe șo
seaua Rm. Sărat, cărînd 
resturi menajere. El ne a- 
sigură că ultima oară le-a 
ridicat, conform graficului, 
cu 7 zile în urmă.

— Nu este adevărat I — 
ne spun cetățenii Ion Plo- 
peanu și Aurelia Istvanek 
(strada Rîmnicu Sărat nr. 
42, respectiv 
mașină de 
mai trecut 
săptămîni.

Mergem ,
. pe, unde; .trecem, ni se răs
punde: „Adineauri a-fost ra, lopata 
salubritatea pe aici". . Dar mină. Este

județean de partid 
municipal mobi- 

cetățenii 
igienizarea, salubrizarea 

; i Brăilei. 
Zilele de 24 și 25 iunie 
ieșit pe străzi cam 

‘ ... ........................... Cu
de 
au 
zis

Ia 
pe

46). Nici o 
I.J.G.C.L. n-a 
la noi de trei

mal departe și,

pînă să-i vedem la
Radu Ioana și asis- 
Despina Mocanu de 

de pe strada

plina in toate comparti
mentele I.J.G.C.L. Este ne
cesar un control eficient și 
sistematic din partea con
siliului popular municipal.

Mircea BUNEA 
corespondentul „Scînteii"

Am solicitat opinia unor specia
liști competenți in legătură cu modul 
in care trebuie să asigurăm o ali
mentație corespunzătoare cerințelor 
fiziologice ale organismului pentru a 
avea o stare de sănătate cit mai 
bună.

Prof. univ. dr. Victor NICOLAES- 
CU. șeful Clinicii de boli cardiovas
culare și medicale — Spitalul Ca
ritas :

— Alimentația irațională este o a- 
limentație dezechilibrată prin in- 
gestia unor cantități prea mari, sau 
prea mici, prin consumarea in exces 
a unor alimente mai puțin utile or
ganismului (cum sînt grăsimile și 
dulciurile) in defavoarea celor utile 
(legume, fructe, zarzavaturi proaspe
te aducătoare de vitamine și sub
stanțe minerale) prin folosirea în 
exces a unor produse care pot fi 
dăunătoare (alcool, cafea, condimen
te etc.), și prin modul de preparare 
și ritmul meselor.

Prin alimentație rațională se în
țelege, pe de o parte, un aport de 
alimente — ca sursă de energie, ex
primat în calorii — adecvat necesi
tăților fiziologice ale organismului, 
iar pe de altă parte, un aport sufi
cient de proteine (care se găsesc în 
lapte și produsele lui derivate, in 
ouă, pește, carne), de substanțe mi
nerale, vitamine etc.

Necesitățile în calorii sînt valabi
le de la individ la individ, în raport 
cu vîrsta, sexul și activitatea fizică 
desfășurată în cadrul profesiei și in 
afara ei.

— Bilanțul energetic al organismu
lui, raportul dintre consumul de ali
mente și energia cheltuită se pot

controla și prin greutatea corporală.
— în general, o persoană adultă 

sănătoasă, care se hrănește rațional, 
trebuie să aibă greutatea pe care a 
avut-o la vîrsta de 20—25 de ani. 
Studiile pe longevivi au demonstrat 
că persoanele care își mențin această 
greutate in tot timpul vieții au cea 
mai lungă durată de viață. După

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

statisticile Organizației Mondiale a 
Sănătății se apreciază că greutatea 
normală, optimă, a unui bărbat cu 
înălțimea de 1,70 m, de exemplu, este 
de circa 61—66 kg și de aproximativ 
68—75 kg pentru înălțimea de 1,80 m. 
La aceeași înălțime se recomandă 
ca femeile să aibă o greutate și mai 
mică, cu circa 5—7 kg. Dar, desigur, 
aici poate intra în discuție și con
stituția ori structura individuală.

— Trebuie să ne hrănim în raport 
cu cerințele fiziologice ale organis
mului, cu efortul pe care îl de
punem in timpul activităților coti
diene. Care sint aceste cerințe ?

— Alimentația este o problemă de 
echilibru, ne precizează prof. dr. 
IULIAN MINCU, șeful Clinicii de

— Chirurgia cardiovasculară — 
ne-a spus la început interlocutorul — 
poate face foarte mult pentru redarea 
sănătății acestor suferinzi. Se pun 
mari speranțe, pe bună dreptate, in 
acțiunile de prevenire a acestor boli ; 
în mai multe țări există, aș putea 
spune, o „febră" în ce privește ac
țiunile de educare a maselor pentru 
prevenirea lor, printr-o alimentație 
rațională, combaterea fumatului, 
practicarea sistematică a mișcării, a 
exercițiilor fizice, combaterea seden
tarismului si
schimbarea acelui 
mod de viață care 
se știe că duce la 
apariția bolilor 
respective. Sta
tistici din S.U.A. 
arată o diminuare 
a mortalității prin 
boli cardiovascu
lare și cerebroVas- 
culare, ca urmare 
a unor astfel de 
măsuri de. pre
venire. în pe
rioada 1963—1975. 
Acesta este un 
fapt încurajator. 
Dar . desieur, ase
menea măsuri nu 
intră în incidența 
preocupărilor chi
rurgului. căruia îi 
revine. în primul 
rînd. îndatorirea 
de a opri moartea cauzată de 
unele boli cardiovasculare. De 
foarte multe ori se caută să se so
luționeze un caz, să se vindece un 
bolnav de inimă, pe alte căi decit 
cea operatorie, dar în foarte multe 
cazuri boala evoluează în așa fel, 
încît trebuie intervenit chirurgical. 
Este în special cazul boljlor conge
nitale (moștenite de copil de la pă
rinți). corecții ale anatomiei inimii, 
intervenții la nivelul vaselor, artere
lor coronare, valvelor inimii etc. în 
toate aceste cazuri chirurgul poate 
interveni cu mult succes, redînd a- 
cești bolnavi societății, familiei.

— Care este opinia dv. in legătu
ră cu pregătirea viitorului medic, in 
ceea ce privește bolile cardiovascu
lare ?

— Răspunsul Ia această întrebare 
decurge din cele arătate anterior, re
feritor la cauzele mor ții, Dacă bolile 
cardiovasculare afectează un număr 
atît de mare de oameni și sint prin
cipala cauză de deces, acestor boli 
ar trebui să li se acorde un timp 
corespunzător de studiu și de prac
tică a studenților în clinicile de spe
cialitate. în ultimii ani, chirurgia car
diacă a progresat foarte mult ; sînt 
multe lucruri noi de aflat Nu este 
vorba numai de știința de a examina 
bolnavul și de a diagnostica boala, 
dar și de cunoașterea unei conduite 
corecte și a unei aparaturi și echipa
ment medical deosebit de specializat, 
chiar sofisticat, utilizat pentru diag
nosticare și cu atît mai mult în in
tervențiile chirurgicale. Chirurgul 
care operează pe inimă trebuie să 
cunoască nu numai funcțiile inimii, 
dar și aparatura care se folosește 
pentru intervenții. Aceasta ar fi o 
primă problemă. A doua este aceea 
că in momentul cind tînărul medic 
absolvent merge la locul său de mun

că, el să fie în măsură nu numai 
să recunoască o boală de inimă, dar 
și să știe ce are de făcut, în ce mod 
trebuie să acționeze în cazul respec
tiv. De altfel, pentru aceste motive 
în multe țări se acordă o atenție 
din ce în ce mai mare pregătirii me
dicilor pentru prevenirea și comba
terea bolilor cardiovasculare.

— Ați operat mult la Spitalul Fun
deni împreună cu prof. dr. Ioan Pop 
D. Popa, șeful clinicii, și cu colabo
ratorii săi. Ce părere aveți despre

„Chirurgia cardiovasculară 
din România este printre 
cele mai bune din lume“

ne declară prof. dr. Marius BARNARD

rezultatele obținute aici, despre chi
rurgii români ?

— Sint gelos pe specialiștii români 
de la Fundeni, pentru că ei se află 
în situația de invidiat de a contribui 
direct și cu competență la îmbunătă
țirea sănătății în această tară. Aș fi 
dorit să mă aflu și eu în această si
tuație. Chirurgia cardiacă este la 
început, unitatea Fundeni are doi ani 
și jumătate de activitate, dar atit ea, 
cît și unitatea „mai tînără", cea de 
la Tg. Mureș, își dezvoltă rapid acti
vitatea. Este în adevăr de necrezut 
felul în care se dezvoltă. Nu iți 
poți închipui că se poate avansa 
așa de repede. Și totuși este o reali
tate. Am lucrat de două ori cu spe
cialiștii români — aceasta este a treia 
mea vizită în țara dv. — si trebuie 
să spun că am fost impresionat de 
progresele înregistrate, de cît de 
mult au putut realiza în acest scurt 
interval, în ce privește gama, tehni
ca operatorie, calitatea și numărul 
intervențiilor. Succesele obținute de 
către specialiștii români în chirur
gia cardiovasculară la spitalul Fun
deni (ținînd seama de mortalitatea 
deosebit de mică la intervențiile 
efectuate). sînt egale cu ale 
altor centre cu tradiție din lume, 
în prezent, clinica de chirur
gie cardiovasculară de la Fun
deni este din multe puncte de ve
dere una dintre cele mai bune din 
lume. Chirurgii români au operat 45 
de cazuri în aproape 4 săptămîni, o- 
perații Ia care arh participat și eu ; 
s-a înregistrat un singur deces. Mai 
mult de atît nu se putea face. Acest 
rezultat este egal cu al altor centre 
din S.U.A., R.F.G., Franța etc., cu tra
diție în această specialitate. Desigur, 
specialiștii români vor trece și Ia alte 
intervenții decit cele efectuate pînă în 
prezent, iar intervențiile pe cord la 
copii și pe arterele coronare, aflate

la început, vor deveni și ele o prac
tică curentă Specialiștii români ae. 
toate condițiile pentru a merge îna
inte : Spitalul Fundeni funcționează 
la cel mai inalt standard necesar, lu
cru care permite cred să se facă prac
tic orice fel de intervenții, indiferent 
de gradul lor de complexitate. De 
fapt, singurul lucru cu care nu se 
pot compara cu alte centre este nu
mărul total de operații, aceasta pen
tru că se află la început și echipele 
tinere de chirurgi abia și-au încheiat 
pregătirea.

— Ce părere aveți despre colabo
rarea dintre diferite centre naționale 
de specialitate, privind transmiterea 
bilaterală a unor noutăți in interesul 
sănătății tuturor oamenilor ?

— Colaborarea cu alți specialiști 
este un lucru esențial, deosebit de 
necesar. Noi căutăm să prelungim 
viața oamenilor, lucru deosebit de im
portant. Sîntem datori să facem mai 

mult prin aceste 
schimburi. întru
cît prin ele se pot 
transmite, într-un 
timp extraordinar 
de scurt, experi
ențe de ani. Eu 
am împărtășit ex
periența mea de 
20 de ani . în chi
rurgie și a celor 
6 000 de cazuri pe 
care le-am operat 
pe cord deschis, 
în ultimii 12 ani, 
colegilor români 
cu care am lucrat 
aici.

— Ați făcut 
parte din echipa 
de chirurgi care 
a efectuat v - 
mul transplant ae 
cord. Ce părere 
aveți, in actualul 
stadiu, despre 

perspectivele transplantului 7
— Transplantul de inimă cred că 

este o operație necesară in mă
sura în care este indicată. într-un 
spital dotat si in condiții adecvate. 
Nu este o intervenție pe care trebuie 
să o faci oricărui pacient. Asemenea 
intervenții se fac numai atunci cind nu 
există altă soluție, cind nici un alt 
tratament, medicament sau interven
ție chirurgicală nu mai poate al’va 
Desigur, transplantul de inim.. -«A 
continua, poate cu rezultate uneo,. 
dezamăgitoare, pentru că mai creea
ză încă multe probleme. Dar tehnica 
chirurgiei cardiace se îmbunătățește 
continuu, aproape în fiecare săptă- 
mînă apare ceva nou.

— Sinteti pentru a treia oară în 
România și am vrea să știm cum vă 
simțiți in mijlocul specialiștilor ro
mâni și in țara noastră.

— Aș dori să răspund la întrebare 
spunîndu-vă că vin cu multă plăcere 
în România de fiecare dată si imi 
pare tot mai rău cînd plec. îmi place 
țara dv., iubesc poporul român. Sînt 
mulțumit că mi s-a permis să operez 
impreună cu specialiștii de aici, 
cu colegul și prietenul meu, prof. 
Ioan Pop D. Popa. România este a- 
proape ca a doua casă pentru mine 
și vă promit că ori de cîte ori va fi 
nevoie de mine Aici voi veni. Aș 
dori să mulțumesc autorităților care 
mi-au permis șă iau parte 1a această 
experiență, in adevăr de necrezut, 
de acumulare rapidă a progreselor 
chirurgiei cardiace și să ajut efectiv 
oamenii suferinzi. Este una dintre 
cele mai mari experiențe pe care am 
parcurs-o în viată.

Interviu consemnat de
Elena MANTU 
Nicolae PLOPEANU

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
nutriție și boli metabolice din 
București. Specialiștii din întreaga 
lume, preocupați de consecințele ne
faste ale excesului alimentar, au în
tocmit pe baza unor judicioase cer
cetări științifice tabele cu necesită
țile energetice, exprimate în caloriile 
alimentelor, pentru diferite categorii 
de profesii. Există mai multe mo-

dată se explică prin faptul că 
activitatea mușchilor se desfășoa
ră pe baza unui supliment de ca
lorii corespunzător cu intensitatea 
și cu durata efortului depus. Cel mai 
mare consum de energie, 4 000—4 500 
calorii, corespunzător cu intensitatea 
activității ca tăierea lemnelor și 
spargerea pietrei afară în frig,

Plus la greutate,
minus la sănătate

duri de a șe exprima valoarea meta
bolismului bazai. De obicei, la a- 
dultul normal se consideră a fi de 
1 calorie pe kilogram-corp și pe oră. 
Deci, o persoană de 70 kg greutate 
va avea nevoie pentru întreținerea 
funcțiilor vitale de 1 680 calorii in 
24 de ore, cifră rezultată din înmul
țirea .numărului de kilograme (res
pectiv 70) cu 24 (ore).

în general se apreciază că peste 
cele 1 680 calorii reprezentind valoa
rea metabolismului bazai, sînt ne
cesare 800—900 calorii pentru cei cu 
o viață și o activitate sedentară, Un 
plus de 900—1 200 calorii pentru ac
tivități ușoare și 1 800—2 500 calorii 
în plus pentru cei cu o muncă fizică 
mai grea. Această creștere gra-

lucrul la cîmp — săpat, cosit fără 
mijloace mecanizate — efortul la 
urcuș al alpiniștilor.

Nu există nici o îndoială că un 
plus de greutate corporală duce la 
o serie de tulburări ale stării de să
nătate. Pentru a fi mai limpede ce 
înseamnă supragreutatea pentru un 
organism apelăm la imaginația dv. 
închipuiți-vă că sînteți obligat să 
purtati, zi de zi. ani în șir un sac 
cu o greutate de 10—20 kg. O per
soană înaltă de 1,70 m și cu o 
greutate de 75—85 kg „cară" în 
plus aproximativ 10 și, respectiv. 
20 kg, zi de zi, ani în șir inima 
acestui om trebuie să facă un efort 
suplimentar, ceea ce cu timpul o 
face să cedeze, să se îmbolnăvească.

Articulațiile coloanei, ale mîinilor, 
ale picioarelor in special, supuse 
continuu unei supragreutăți, se u- 
zează mai repede și apar curind di
ferite boli degenerative, de tipul 
reumatismului, artroze, spondiloze 
etc,

— Sint, tovarășe profesor, motive 
pentru care fiecare din noi este preo
cupat să afle cum trebuie să se hră
nească pentru a satisface in mod ra
țional, realist, cerințele organismului.

— Este adevărat că nivelul de e- 
ducație sanitară a populației țării 
noastre a crescut în ultimii ani. Dar 
se poate face și mai mult în această 
direcție. De pildă, ar trebui ca au
torilor numeroaselor și de altfel bine
venitelor cărți de bucate, sau ai dife
ritelor rețete, care ajung la marele 
public prin intermediul mijloacelor 
de mass-media, să indice si numărul 
de calorii la fiecare rețetă. în acest 
fel, fiecare gospodină va alcătui me
niul și pe baza acestui criteriu. De 
asemenea în cofetării, restaurante, 
localuri de alimentație publică, pe 
unele ambalaje de semipreparate, 
conserve, compoturi, dulciuri ar tre
bui menționate pe lîngă gramaj și 
numărul de calorii al produselor res
pective, practică existentă in alte 
țări. Nu cred că ar fi ceva exagerat 
dacă ar fi trecut și conținutul ir 
proteine, grăsimi, zaharuri, sățVE 
minerale, vitamine. Cred că și noj 
specialiștii în probleme de nutriție, 
putem face mai mult in această di
recție intervenind direct, concret, co- 
Iaborînd cu factorii de răspundere 
din domeniul alimentației și indus
triei alimentare.

M. ELENA

„Dirigenție" 
la judecătorie

O femeie, un bunic, un băiat — în bi
roul președintelui. Iar atmosfera din încă
pere era așa de destinsă incit, pe moment, 
am crezut că tovarășului Gheorghe Bărbu- 
lescu. președintele Judecătoriei sectorului 2, 
i-au sosit cumva rude apropiate...

— Acum se pregătește să se înscrie la 
liceul seral — a continuat femeia, mingîind 
tandru capul fiului. Maistrul mi-a spus că 
o să-i dea o mină de ajutor.

Am bătut în retragere, dar președintele 
instanței mi-a făcut semn să rămîn. Apoi, 
dînd mina cu cei trei, le-a urat sănătate 
și a adăugat :

— Atunci, potrivit înțelegerii, ne vedem 
data viitoare.

la materia numită educație, instanța nu se 
consideră dezlegată odată cu pronunțarea 
hotăririi de sancționare. Părinții, rudele a- 
propiate — și, firește, tînărul — sînt invitați 
să vină periodic la judecătorie, unde se dis
cută cu ei asupra felului în care are loc 
reeducarea — dacă tînărul muncește sau 
invață, cum se ocupă familia de readuce
rea sa pe drumul bun.

— Datorită acestei metode, sprijinim di
rect reeducarea tinerilor ce au săvîrșit a- 
bateri. ferindu-i totodată de o eventuală 
recidivă — precizează președintele judecă
toriei. Știind că urmează să aibă această 
întîlnire pedagogică aici, la noi. cei invi
tați caută să fie „pregătiți". Așa. de pildă, 
s-a realizat încadrarea in muncă a unor ti
neri ca Mihai T„ în prezent muncitor Ia 
„Electronica" ; sau Vladimir B„ aflat in 
curs de calificare.

Judecătorii se dovedesc a fi, în felul lor, 
pedagogi talentați.

De-abia atunci am remarcat că la intra
rea în cabinetul președintelui mai așteptau 
alți doi tineri — și ei însoțiți. Tovarășul 
Gheorghe Bărbulescu ne-a explicat prezen
ta în instanță a tinerilor însoțiți de pă
rinți (sau și de părinți, și de bunici — 
cum fusese în cazul intrării noastre în cabi
net). Remarcînd din practica de zi cu zi 
că multe dintre abaterile minorilor sau ti
nerilor izvorăsc din „corigentele" familiilor

Cu, cioara... 
fardată

— Banii mi i-a dat fratele meu, onorată 
instanță. Cum nu mai avea nevoie de ei, 
mi-a zis : „Ia-i tu, Beni..."

Tribunalul Capitalei, secția I penală. în 
fața instanței — Beniamin S„ fost cosme
tician la un atelier de produse de specia
litate din București. Calitate în care tre
buia să prepare și să vîndă creme, pudre, 
lacuri ș.a.m.d. De la o vreme însă, în loc să 
prepare și să vîndă farduri, cosmeticianul a 
găsit cu cale să-și folosească „firma" in 
cu totul alt scop. Astfel. în loc să prepare 
dresurile, le cumpăra „de ocazie" și le 
specula, luînd pe ele nu unul ci trei pre
turi.

Și uite-așa. cu lac de unghii și cu gene 
false, a strins Iute — de la cine s-a lăsat 
jecmănit — frumușica sumă de 270 830 lei. 
Plus alte bunuri în valoare de aproape... 
21 000 dolari — ca să vorbim într-un lim
baj „familiar" fostului cosmetician. Numai 
că, fie el și pentru lac de unghii, ulciorul 
nu merge de multe ori la umplut. Prins 
cu cioara „fardată", Beniamin S. a fost 
adus în fata instanței. Moment in care a 
încercat să scape de răspundere susținînd 
că importanta sumă ar avea-o de la tra
tele său. Numai că, verificîndu-se. s-a con
statat că inculpatul nu și-a mai văzut fra
tele de peste... 18 ani. Darmite să fi pri
mit bani de la el...

Hotărîrea instanței : 4 ani închisoare. In
clusiv confiscarea sumelor obținute pe căi 
necinstite.

Prea multă 
serviabilitate 

strică

mentele" șoferului, cum că de la magazie 
i' s-ar fi dat numai 20 de saci cu mălai și- 
contravaloarea celorlalți 13. I-a cerut, firesc, 
întreaga cantitate înscrisă în acte. Pînă la 
urmă, trimis în fața instanței — Tribuna
lul județean Suceava — Lipold Petru a 
fost condamnat la 10 luni închisoare, cu 
executarea prin muncă.

— Sînt nevinovat, onorată instanță ; după 
cum se poate dovedi, eu am vrut numai 
și numai să-mi servesc prietenii. N-am 
profitat de nici un ban de pe urma faptei 
săvîrșite...

Șofer la autobaza Vatra Dornei, Lipoid 
Petru a primit într-o zi sarcina de a a- 
proviziona — cu 33 saci cu mălai — ma
gazinul alimentar „Galeria 18, Crucea", 
gestionat de Maria Panaite. Numai că, în 
loc să transporte toți sacii la destinație, 
L.P. s-a dus mai Intîi într-o comună înve
cinată, la un vechi prieten, căruia a ținut 
să-i arate cu tot dinadinsul că nu l-a „ui
tat". Dovadă ? Cei 13 saci cu mălai pe care 
i-a oferit spre cumpărare. Dar întrucît 
prietenul său nu a avut nevoie de atita 
mălai, oprindu-și doar 4 saci. Lipold Petru 
i-a vîndut pe ceilalți nouă altor cunoștințe. 
La preț oficial, numai așa. să arate cit de 
„serviabil" este el. Cine știe, poate altă 
dată ar avea și el nevoie de ceva de la ei...

Numai că. atentă la receptionarea măr
fii, gestionara n-a vrut să accepte „argu

Din caietul 
grefierului

„Președintele completului : Victima spune 
că, după ce ați injuriat-o, i-ați dat cu casca 
de protectie in cap.

Inculpatul : Nicidecum, onorată instanță ; 
eu am vrut numai să i-o pun pe cap, așa 
curii spun normele de protecție a muncii, 
să nu se accidenteze. Mai ales că se certa 
cu cineva de lingă noi...

Președintele : Dar unde s-au petrecut 
lucrurile ?

Inculpatul: In oraș, la Alimentara".
(Tribunalul județean Suceava ; frag

ment din apărarea lui Niga Sava, con
damnat la 3 000 lei amendă penală,
pentru lovire).

Titus ANDREI
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Mai buna

Indatâ după recoltarea orzului, bunii gospodari însămînțează culturile 
succesive. Douâ imagini surprinse la C.A.P. Furculești, |udețul Teleorman . 
pregătirea terenului (fotografia de

(fotografia de
sus) și 

jos).
semănatul porumbului

Foto : S. Cristian

organizare a muncii 
asigură ridicarea 

calității produselor
Intre numeroasele secții ale 

cooperativei meșteșugărești „U- 
nirea“ din Baia Mare se numără 
și hala unde peste 600 de femei 
produc confecții tip sport. Sec
ția dispune de utilaje care asi
gură o productivitate sporită. 
S-au introdus procedee tehnolo
gice care permit o mare mobi
litate în schimbarea fluxului 
tehnologic pentru executarea 
unor serii mici de modele. Prin 
introducerea tichetelor de cali
tate pentru fiecare cooperator 
(care pot fi ridicate dacă pose
sorul lor nu respectă cerințele), 
întărirea autocontrolului și a 
controlului interfazic (cel ce 
primește o confecție cu defec
țiuni răspunde solidar cu cel ce 
a realizat-o) și prin întărirea 
disciplinei s-au eliminat rebu
turile. (Gh. Susa).

Realizări 
ale siderurglștllor 

hunedoreni
Colectivele de muncă ale fa

bricilor de aglomerare de la 
Combinatul siderurgic Hune
doara, manifestînd o deosebită 
atenție față de gospodărirea ra
țională a materiilor prime și a 
materialelor, folosirea eficientă 
a întregului potențial productiv 
și buna organizare a muncii in 
toate schimburile, a obținut, in 
fiecare lună, însemnate depășiri
de plan. De la începutul anului 
și pînă în prezent au fost tri
mise suplimentar furnaliștilor 
peste 50 000 tone de aglomerat 
fondant. (Sabin Cerbu).

j?

HECTARE
Xctuala perioadă în care se des
eară lucrările agricole de vară se 
eterizează printr-o vreme insta- 

Ploi abundente cad aproape în 
e zi in cea mai mare parte a 
In aceste condiții, se impune 
fiecare unitate agricolă să fie 
măsuri temein’ce în vederea 
organizări a munca, astfel în

noita de cereale păioase să f:e 
i cu grijă, evitînau-se orice 
ri în timpul secerișului, trans
it și depozitării. Pînă vineri. 30 
potrivit datelor centralizate la 
erul Agriculturii și Industriei 
itare orzul a fost strîns de pe 
hectare — 31 la sută din su- 

l cultivată. In cooperativele 
e și întreprinderile agricole 

din județul Teleorman aceas- 
•are s-a încheiat, iar în cele 
letele Dolj. Olt, Constanta, re- 
e strînge de pe ultimele su- 
, Pe măsură ce lanurile se 
și terenul permite, trebuie să 

în lanuri cu toate combinele, 
ă, trebuie să se acționeze cu

Jtd

însemnătate

Transporturilor le revine un rol deosebit de important In ansamblul 
întregii activități economico-sociale. Tocmai de aceea, an de an, statul 
nostru a alocat fonduri importante pentru dezvoltarea și modernizarea 
transporturilor, în așa fel ca necesitățile economiei naționale să fie cit 
mai bine satisfăcute. Și, în bună măsură, baza tehnico-materială mo
dernă de care dispun transporturile noastre este gospodărită judicios; 
mijloacele de transport sînt utilizate la capacitatea optimă, mărfurile 
ajung la timp la destinație. Așa este firesc, așa trebuie să se desfă
șoare. fără excepție, activitatea în acest sector. Totuși, în ultimul timp 
pe adresa redacției am primit o serie de sesizări privind unele neajun
suri existente în transportul mărfurilor. în principal pe calea ferată. 
Ne oprim in ancheta de azi la unele deficiențe semnalate în transpor
tul cimentului.

în perioada 
care a trecut din 
acest an, o serie 
de unități produ
cătoare de ci
ment nu și-au 
realizat planul la 
acest important 
sortiment. La 
Centrala cimen
tului — care 
conduce activita
tea în acest sec
tor al economiei 
— se apreciază 
că principala cau
ză a restantelor 
o constituie lipsa 
mijloacelor de 
transport, care a 
generat 
pe durate 
mari sau 
mici a unor in
stalații. Alte uni
tăți. dimpotrivă, 
și-au îndeplinit sau chiar si-au de
pășit sarcinile de plan, dar nu pot 
livra cimentul produs.

Iată cîteva semnale primite de la 
unitățile producătoare :

La COMBINATUL DE LIANȚI ȘI 
AZBOCIMENT TlRGU JIU. discu
tăm cu tovarășul Paul Băltănoiu. di
rector comercial al combinatului : 
„Datorită neasigurării ritmice și în 
volumul cerut a mijloacelor de 
transport, nu s-au expediat, pe ca
lea ferată, de Ia începutul anului și 
pină la 1 iunie. 181 000 tone ciment, 
ceea ce corespunde cu o medie lu
nară de 36 200 tone ciment. In 10 zile 
din luna iunie s-au mai adăugat la 
cantitatea restantă 17 000 tone. Neli- 
vrarea acestei cantități se datorează 
atît unor beneficiari, activității por
tuare. cît mai ales căii ferate. în 
trimestrul I. spre exemplu, nu s-au 
expediat 50 000 tone ciment în va-

oprirea 
mai 
mai

goane descoperite (acoperite cu pre
lată). apar și aici probleme in 
sensul că. pe de o parte, nu se asigură 
numărul necesar de vagoane de tipul 
solicitat, iar. pe de altă parte, unele 
vagoane sint necorespunzătoare.

Cumulul de carențe legate de ex
pedierea cimentului în perioada 1 ia
nuarie — 15 iunie a.c. a făcut ca sto
cul de ciment să ajungă la limita 
capacității de depozitare în silozuri.

ÎNTREPRINDEREA PENTRU 
LIANȚI DEVA-CHIȘCADAGA ar

Morile de ciment macină din plin
„MOARA" TRANSPORTULUI

MACINĂ TIMPUL ȘANTIERELOR
TREI MARI COMBINATE SEMNALEAZĂ NEAJUNSURI 
IN TRANSPORTUL CIMENTULUI PE CALEA FERATĂ

goane vrac, din cauza beneficiarilor 
care nu au avut capacitatea de pre
luare a cimentului. In privința asi
gurării cimentului pentru nevoile 
pieței interne, neajunsurile ivite se 
datoresc in principal regionalei 
C.F.R. Craiova.

Ca urmare a acestei situații, o 
serie de unități beneficiare din țară 
au fost lipsite de mari cantități de 
ciment. După părerea noastră, nea
junsurile in asigurarea vagoanelor 
se datoresc faptului că foarte mul
te vagoane-vrac utilizate numai 
pentru transportul cimentului sint 
defecte, descompletate sau au fost 
încărcate și cu alte produse. Consi
derăm. de asemenea, că distribuția 
in teritoriu a vagoanelor este insu
ficient controlată de organele de 
resort de la calea ferată. In ceea ce 
privește transportul cimentului în va-

trebui să livreze, zilnic, diferitelor 
șantiere de construcții din țară cel 
puțin 4 500 tone de ciment. In pre
zent se livrează între 2 500—3 000 de 
tone. Așa se face că restanțele la li
vrări sporesc, iar stocul de ciment 
din silozuri este acum de cîteva zeci 
de mii de tone. Tovarășul Ștefan 
Țipțer, director comercial al între
prinderii. ne spune :

— Am încheiat luna trecută cu o 
depășire de aproape 3 la sută la pro
ducția de ciment. Deci, posibilități de 
a

unor „goluri" in transporturi — în 
ultimele zile ne-au lipsit vagoanele 
„Uces“ — nu am satisfăcut toate ce
rerile, iar stocul a crescut. De aceea, 
de exemplu, Trustului de construcții 
industriale din Cluj și Trustului de 
construcții-montaj Timișoara le-am 
livrat numai 65—70 la sută din can
titatea prevăzută a fi expediată 
acestor beneficiari în primul semes
tru al anului. în curînd pornim 
moara a 4-a și producția va fi mai 
mare. Avem beneficiari pentru în

treaga producție, 
— dar unii din aceș

tia sint în județe 
care sînt servite 
de alte direcții 
regionale de cale

COMBINATUL 
DE LIANȚI ȘI 
MATERIALE RE
FRACTARE DIN 
TURDA este con
fruntat cu neca
zuri de un gen 
asemănător: „In 
trimestrul I — 
ne spunea tova
rășul Ioan Barna, 
director comer
cial al combina
tului — am în
registrat restanțe 
care cu greu vor 
putea fi recupe
rate pînă la sfir- 
șitul anului. Si 

aceasta nu pentru că nu am
avut vagoane, ci din cauza res
tricțiilor impuse de regionala C.F.
București. Și față de beneficia
rii pentru care 
transportă pe calea ferată avem, in 
15 zile din această lună, o restanță de 
5 000 tone de ciment, întrucit nu se 
pun la dispoziție vagoane cisternă. 
Vagoanele nu intră ritmic la încăr
cat, astfel că o dată sînt prea multe 
și nu avem capacitate la încărcare, 
iar altă dată vin prea puține și nu 
folosim capacitatea de încărcare.

cimentul se

satisface beneficiarii. Din cauza
Acestea sînt faptele, care pun în cauză lipsa de ritmicitate in asi

gurarea vagoanelor necesare transportului cimentului. Efectele acestei 
stări de lucruri trec dincolo de porțile unităților producătoare, ajun- 
gînd la beneficiari — șantierele de investiții — a căror activitate este 
afectată de neajunsurile existente în transportul cimentului.

într-un număr viitor vom prezenta punctul de vedere al Ministe
rului Transporturilor in legătură cu aceste neajunsuri,

Corneliu CARLAN, cu sprijinul corespondenților „Scinteii"

A doua cultură de porumb,

legume și furaje
SPECIALIȘTII RĂSPUND LA CÎTEVA ÎNTREBĂRI:
• Cînd trebuie făcut semănatul ? • Care sînt cei mai potriviți hibrizi 
de porumb? • Ce tehnologii trebuie aplicate?

mai multă răspundere pentru insâ- 
mînțarea culturilor succesive.

Potrivit programului elaborat 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare. în această vară urmea
ză să se însămințeze aproape 1,5 mi
lioane hectare cu culturi succesive, 
din care 600 000 hectare cu porumb 
pentru boabe și 120 000 hectare c_ 
legume. Pentru succesul acestei ac
țiuni, este important ca. imediat 
după recoltat, să fie eliberat terenul 
de paie, astfel 
mai scurt el să 
insămînțat. Din 
vede care este 
culturilor 
cooperativele agricole din sudul țării, 
unde lucrările de recoltare a orzului 
au început mai devreme.

Recoltat orz 
(hectare)

CONTRASTE
„Sesizoare de fum“... în ochii partenerului

..Primul termen a fost 
o glumă“.

..Măcar în aprilie 
să ni le dati“. a 
insistat beneficiarul. 
„N-ați auzit că sîntem 
ferm hotărîți să nu fa
cem nici un rabat 7“ 
— încheie furnizorul.

A trecut și 30 iunie 
fără ca evenimentul 
atit de așteptat si mult 
promis să se producă. 
Cit de bună a fost glu
ma furnizorului de a 
furniza „sesizoare de 
fum“.„ în ochii parte
nerului de contract este 
cazul să aprecieze con
ducerea centralei de 
resort. (C. 
pescu).

în cursul anului tre
cut, o altă unitate e- 
conomică — întreprin
derea de rețele elec
trice din Baia Mare — 
a comandat întreprin
derii de elemente de 
automatizări din Bucu
rești 10 sesizoare de 
fum cu cameră de ib- 
nizare. Este semnat 
contractul si fixat ter
menul de livrare a uti
lajelor : 31 decembrie 
același an. Cu trei săp- 
tămîni înainte de 
scadență, mai precis pe 
data de 8 decembrie 
1977, furnizorul face 
cunoscut beneficiarului 
că. din motive obiecti
ve. nu poate să respec-

te termenul contractual 
fixat și cere o păsuire 
de... trei luni. „Vi-1 
livrăm fără discuție la 
31 martie 1978“, se an
gajează pe tonul cel 
mai serios furnizorul.

Generos, 
rul acceptă, 
zile înainte
termen — pe 
tie — cînd 
de la Baia 
pregăteau pentru pri
mirea utilajelor cu 
pricina, le sosește... o 
nouă scrisoare.

Esența ei 7 
menul a fost 
scurt și ar mai 
voie de... trei

hibrizi din grupa 90. iar dintre aceș
tia. cel mai indicat este hibridul du
blu 96, care suportă foarte bine ar
sura frunzelor, determinată de tem
peraturile ridicate din timpul verii. 
Pentru însilozare și masă verde vor 
fi însămințați hibrizi cu perioadă de 
vegetație mai lungă. Dintre aceștia 
se recomandă hibridul dublu 208 
care, de asemenea, este mai rezis
tent.

3. Tehnologia culturii trebuie res
pectată punct cu punct. La pregătirea 
terenului se face, de obicei, o ară
tură. Dar nu-i lucrarea cea mai po
trivită, 
doar 
resturi 
buie să se 
discuri. Prin discuire se face o mare 
economie de timp, iar apa se păs
trează în sol. Trebuie aplicate apoi 
cu cea mai mare atenție lucrările de 
întreținere a culturilor. Intre aces
tea sint : aplicarea de erbicide anti- 
gramineice, prașile mecanice și ma
nuale executate cit mai timpuriu. Cu 
toate că acum avem q rezervă bună 
de apă în sol, unitățile agricole tre
buie să fie pregătite pentru a da, la 
nevoie, o udare după semănat. In 
timpul vegetației, în funcție de a- 
provizionarea solului cu apă, vor 
mai trebui aplicate 3—4 udări.

★
Concluzia este că semănatul cul

turilor succesive trebuie să se facă 
foarte timpuriu, aceasta constituind 
condiția hotărîtoare pentru succesul 
acestei acțiuni de mare Însemnătate 
economică.

beneficia- 
Cu trei 
de noul 
28 mar- 
tovarășii 
Mare sePREZENTAM CÎTEVA 

ALE SPECIALIȘTILOR PRI- 
LUCRARI.

însă în vedere că 
rite din ultima 
minat întîrzierea 
păioase. Această 
recuperată dacă se organizează 
meiriic recoltarea, eliberarea terenu
lui și, bineînțeles, semănatul fără 
întîrziere al celei de-a doua culturi. 
Există cîteva măsuri de ordin tehnic 
care trebuie respectate :

1. Porumbul pentru boabe în cul
tură succesivă trebuie semănat cit 
mai timpuriu, imediat după recolta
rea cerealelor păioase. Dacă semăna- 

o zi, 
în ce pri- 
De ase- 
au con- 
cîștigată

ÎN RÎNDURILE CARE URMEAZĂ 
OPINII Șl RECOMANDĂRI 
VIND REALIZAREA ACESTOR

ȘTEFAN APETROAIE, cercetător. 
Institutul de meteorologie si hidro
logie: Din datele de care dis- 

.._ , teipbiișțți,' rezultă că, în ‘ stratul de 
cu pămînt. pînă la adîncimea de 1 me

tru solul este foarte bine aprovizio
nat cu apă în partea centrală a Mun
teniei. în zona subcarpatică și cîm- 
pia de vest. In limita inferioară de 
aprovizionare cu apă se situează 
Bărăganul, cea mai mare parte a 
Dobrogei și sudul Olteniei. Stratul 
arabil este bine umezit, aproape pes
te tot, ceea ce creează condiții fa
vorabile pentru culturile succesive. 
Important este ca acum, grăbind 
recoltatul și eliberarea terenurilor, 
să se asigure însămînțarea neîntîr- 
ziată a culturilor succesive și în
deosebi a porumbului pentru boabe 
și legumelor.

de
temperaturile cobo- 
perioadă au deter- 
coacerii cerealelor 
întîrZlere poate i’î 

te- Se recomandă să se are 
atunci cind sînt multe 

vegetale. în rest, tre- 
lucreze cu grapa cu

Ter- 
prea 

fi ne- 
luni.

Anto-

incit în timpul cel 
poată fi pregătit și 
următorul tabel se 

situația însămințării 
succesive, la 30 iunie, în

Eliberat teren 
(hectare)

Semănat 
eulturi succesive 

(hectare)
■Dolj
Olt
Teleot 
Ilfov ■ 
lalomift

18 000 14 600 9 500
16 500 13 000 10 000
16 065 9 350 6 500
15 000

4 500
7 200
2 000

2 360
1 500Consta ii 12 700 11 000 8 800Timiș 2 500 1 500 950

ING. ION PICU, șef de laborator, 
Institutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea : In toate 
zonele țării, chiar pe terenurile ne-, 
irigate, sint condiții favorabile pen
tru a obține rezultate bune la cul
tura plantelor succesive. Și la po
rumb boabe putem obține, pînă la 
toamnă, a doua recoltă. Trebuie avut

tul se face mai repede cu 
toamna se cîștigă 5—6 zile 
vește coacerea știuleților. 
menea, cercetările noastre 
dus la concluzia că o zi 
acum la semănat aduce un spor de 
recoltă de 150—200 kg porumb la 
hectar. Aceasta se explică prin aceea 
că porumbul parcurge faza de um
plere a boabelor tntr-o perioadă cu 
temperaturi ridicate. De aici si nece
sitatea de a face totul pentru a grăbi 
semănatul.

2. Alegerea celor mai potrivit! hi
brizi de porpmb este hotăritoare 
pentru ca plantele să ajungă la ma
turitate. Se recomandă. în general.

„Risipă" de idei, economii de materiale
Muncitorii. maiștrii, 

inginerii si tehnicienii 
de la întreprinderile 
constructoare de mașini 
Piatra Neamț. Roman, 
Bacău și Focșani și-au 
propus ca. în afara 
orelor de serviciu, să 
rezolve 1 480 de proble
me cu caracter organi
zatoric si tehnic de 
care depinde ridicarea 
la cote superioare a 
activității din între
prinderile lor. Obiecti
vele urmărite 7 Folo-

sirea cu randament 
sporit a capacităților de 
producție. îmbunătăți
rea unor tehnologii de 
prelucrare mecanică și 
termică, asimilarea fa
bricației unor produse 
noi și reproiectate, cu 
performanțe superioa
re, reducerea consu
murilor specifice și 
altele.

Bineînțeles. acest 
„creier" colectiv nu 
duce lipsă de idei va
loroase. Primele reali-

zări indică, cu 
tudine, că prin 
lizarea termenelor de 
cercetare propuse e- 
ficiența va fi deosebi
tă. Două cifre semni
ficative : producția
netă suplimentară va 
crește cu 60 milioane 
lei, iar cheltuielile 
materiale vor scădea 
cu 17 milioane lei.

...Unde-s multi, pu
terea crește. (A. Cris
tian).

certi- 
fina-

Nu însămințați șoselele I

MPORTANTE ECONOMII 
DE METAL

La Uzina de con- 
strudi sî renarații u- 
tilaje și piese de 
schirb din Vatta Dor- 
nei s realizează, jn a_ 
cest an. o producție 
de pete 2 000 tipodi- 
mensitni — unicate 
sau în serie mică. Co
lectivul uzinei acordă 
o deosebită atenție 
găsirii unor noi solu
ții pentru economisi-

rea metalului. Rod al 
acestor preocupări, s-a 
realizat un distribuitor 
pentru mașina de gău
rit multiplu, cu carac
teristici tehnice supe
rioare. în greutate de 
un kilogram, cu 9 ki
lograme mai ușor decit 
produsul similar. Im
portante economii 
metal se obțin și
producerea mașinii de

de 
la

ascuțit pinze de ferăs
trău și de ceaprăzuit. 
Față de vechea mași
nă. a cărei greutate 
era de 860 kg. noul a- 
gregat cîntăreste nu
mai 510 kg. Principalii 
realizatori ai acestei 
mașini, maistrul Ata- 
nasie Odochian si lă
cătușul Onofrei Ne
grea. au obținut pre
miul I pe ramură. 
(Gheorghe Parascan).

Acum. în plină pe
rioadă de recoltare a 
cerealelor păioase, u- 
nitățile agricole din 
județul Olt transportă 
mari cantități de pro
duse din cimp la ba
zele de recepție și in 
magaziile proprii, 
neori, o parte din 
colta pentru care 
muncit un an de 
nu mai ajunge
spatiile de depozitare, 
ci este împrăștiată pe 
marginea drumurilor. 
Șoseaua care trece

U- 
re- 
s-a 
zile 

în

prin fața fabricii 
de nutrețuri combinate 
și întreprinderii de 
stat pentru creșterea 
porcilor din Caracal 
arată de parcă ar fi... 
însămînțată ; baza de 
recepție din consiliul 
intercooperatist Frăsi- 
net poate fi găsită cu 
multă ușurință dacă te 
iei după boabele îm
prăștiate pe drum. 
Verificînd caroseria 
citorva mașini am 
aflat și cauza acestei 
risipe. Caroseria auto-

Caracal, nu era 
bună. Soluția 7 
și obligatorie :

camionului condus de 
șoferul Constantin 
Călin, de pildă, arăta 
ca un... ciur. Nici ma
șina condusă de Ion 
Plopeanu, de la auto
baza 
mai 
Clară
cei vinovațl, ori astu
pă găurile din carose
riile mașinilor, ori
deschid punga ! Iar
pofta de... insămînțare 
să și-o păstreze pînă 
la toamnă. (I. Teodor).

— Uzina „Unio" a fost vizitată, re
cent. de tovarășul Nicolae Ceausescu. 
Ce semnificație atribuiti dv. acestei 
emoționante reintilniri a colectivului 
uzinei cu secretarul general al parti
dului ?

— Aceasta a fost cea de-a șasea 
vizită pe care tovarășul Nicolae 
Ceausescu a făcut-o în uzina noas
tră. Fiecare întîlnire cu secre
tarul general al partidului a marcat 
o nouă etapă în dezvoltarea între
prinderii noastre. Indicațiile date de 
tovarășul Ceausescu, aici, la fata 
locului sint foarte exacte, concrete si 
ele poartă girul omului cu un ex
traordinar simt gospodăresc. Iată, de 
pildă, la precedenta vizită. în octom
brie 1976. ne-a trasat sarcina să spo
rim substanțial capacitatea de pro
ducție. precizind si cîteva soluții po
sibile. Aplicînd aceste soluții am 
putut raporta că. in mai puțin de doi 
ani. am sporit capacitatea de pro
ducție cu 25 000 tone, asigurînd o 
creștere a producției în valoa
re de 560 milioane lei. Alt
fel spus, in întreprinderea noas
tră s-a mai născut o uzină. In 
vizita care a avut loc zilele trecute, 
secretarul general al .partidului ne-a 
dat noi indicații deosebit de prețioa
se si mobilizatoare. Amintesc doar 
două dintre ele : 1) pină în 1980 să 
dezvoltăm capacitățile de producție 
pentru a ajunge la o producție de 5 
miliarde lei și 2) să finalizăm cit mai 
operativ programul prioritar privind 
mecanizarea complexă a utilajelor de 
exploatare a cărbunelui, accelerînd 
ritmul de modernizare a producției.

De fapt, s-a stabilit ca pină in 1980 
circa 60 la sută din produsele uzinei 
să fie noi si reproiectate.

— Cum a trecut consiliul oameni
lor muncii la aplicarea noilor sar
cini stabilite de secretarul aeneral al 
partidului ?

— Imediat după vizită, consiliul 
oamenilor muncii a analizat măsurile 
ce trebuie aplicate urgent. Concret, 
am analizat posibilitățile existente 
pentru îmbunătățirea indicilor de 
utilizare a mașinilor și utilajelor. 
Măsurile stabilite în ședința consiliu
lui oamenilor muncii ne dau garan
ția că vom ridica indicele de utili
zare la unele mașini pînă Ia 90-92 la 
sută. In același spirit am abordat și 
măsurile necesare pentru dezvolta
rea producției de utilaje complexe, 
pentru realizarea unei gîndiri unita
re in concepția și realizarea de uti
laje tehnologice.

— Vă rog să numiți una din me
todele pe care le socotiți esențiale 
pentru a conduce bine activitatea u- 
zinei.

— Fără îndoială că. alături de preo
cuparea pentru desăvîrșirea necon
tenită a pregătirii profesionale și de 
conducere, fundamentală este cunoaș
terea „pe viu", cît mai aprofundat și 
exact, a realităților la fața locului. 
Am în vedere atit cunoașterea reali
tăților prezente, cît și descifra
rea cit mai din vreme a situa
țiilor posibile, viitoare, din care noi 
trebuie să alegem varianta optimă. 
Această dublă cunoaștere, ca să mă 
exprim cu o metaforă „cibernetică", 
are rolul unei „bucle de reglaj", cu

alte cuvinte, ne permite să corectăm, 
să perfecționăm și să optimizăm din 
mers întreaga activitate.

— Am aflat că, in ultima vreme, 
v-ați intensificat deplasările „acasă" 
la beneficiarii dumneavoastră, in di
ferite zone ale țării. In ce măsură a- 
ceste deplasări se circumscriu înfăp
tuirii țelului enunțat ?

tru și altele. Acolo am constatat a- 
numite greutăți intimpinate de gru
pa noastră de montaj Ia punerea in 
exploatare a unor excavatoare.

— Cauză ?
— Ei. vedeți, aici problema e mal 

complicată — ea însăși o temă de.... 
optimizare. De multe ori montorii 
noștri nu sînt la înălțimea celor care

— și astfel punerea în funcțiune la 
termen a obiectivelor nu va fi pe
riclitată.

— Absorbit de sarcinile „la zi", nu 
vă aflați uneori in situația de a ne
glija descifrarea perspectivei, pregă
tirea temeinică a producției viitoare ?

— Pot fi. desigur. în activitatea 
unui conducător momente, zile cînd

„Să muncești în fiecare zi 
cu gîndul la ziua de mîine44

— Fără îndoială că aceste deplasări 
la beneficiarii noștri, acolo unde se 
pun în valoare roadele creației co
lectivului nostru, reprezintă cea mai 
bună cale de cunoaștere nemijlocită 
— și nu din a treia sau a patra 
„mînă", prin care realitatea e adesea 
deformată — a calității muncii noas
tre și, în același timp, de stabilire 
a unor decizii ferme și operative pen
tru înlăturarea Urgentă a neajunsu
rilor care apar.

— Un exemplu mai recent ?
— Chiar ultima deplasare făcută 

în zona Combinatului minier Tîrgu 
Jiu, la minele de la Tismana, Mo-

Convorbire cu inginerul 
Vasile CĂDARIU 

directorul 
întreprinderii „Unio“-Satu Mare

execută utilajele. In timp ce execu- 
tanții se pricep adesea mai bine să 
realizeze montajul utilajelor pe care 
le produc. Desigur, hotărîrea luată 
acolo pe loc a și fost tradusă in 
viață imediat : am întărit asistenta 
tehnică la montaj cu specialiști din 
„execuție", aduși din întreprindere

e copleșit de sarcinile curente. Pot 
afirma însă că, in ultima perioadă 
a activității de conducere, gîndirea 
consacrată proiectării viitorului o- 
cupâ, prin forța împrejurărilor. a 
dezvoltării tot mai accelerate a e- 
conomiei, un loc tot mai important 
în munca directorului, a organului 
de conducere colectivă. Iată de ce 
pot afirma că, în evantaiul de pro
bleme complexe și multiple pe 
care le dezbatem cu beneficiarii 
noștri, „perfectarea in comun a 
viitorului" devine o dominantă tot mai 
accentuată a muncii noastre. Reve-

nind la exemplul dat — ca să răs
pund pe de-a-ntregul la întrebare — 
întilnirea ultimă cu beneficiarul din 
Tirgu Jiu s-a soldat cu încheierea 
unor contracte ferme și foarte im
portante, care acoperă mari capaci
tăți de producție ale întreprinderii 
noastre pentru anul viitor. în ace
lași timp, ne-am făcut și o imagine 
mai exactă a perspectivelor de co
menzi de utilaje pentru anul 1980 și 
chiar peste această limită.

— A trecut o bună perioadă de 
timp de cînd secretarii comitetelor 
de partid din întreprinderi au fost 
investiți și cu funcția de mare răs
pundere de președinți ai consiliilor 
oamenilor muncii. Unii s-au grăbit 
să afirme că măsura i-ar degreva, 
chipurile, pe directori de unele răs
punderi...

— Este o apreciere cît se poate 
de eronată, de neconformă cu reali
tatea. Directorul a fost și rămîne — 
desigur în măsura în care dovedește 
înțelegerea matură, atitudinea res
ponsabilă a învestiturii șale — în 
primul rînd un conducător politic. 
Conștient de acest atribut definito
riu, rolul său tn întreaga activitate 
de conducere a întreprinderii. în e- 
ficiența rezultatelor obținute, crește 
tocmai pentru că sporește imens 
sprijinul pe care-1 primește în mun
că din partea secretarului de partid 
— acum și președinte al consiliului 
oamenilor muncii.

— Dumneavoastră prin ce modali
tăți acționați ca să sprijiniți munca 
secretarului de partid și implicit, in

ansamblu, a comitetului de partid, 
a consiliului oamenilor muncii 7

— Cuvîntul care se potrivește cel 
mai bine pentru a răspunde este : 
conlucrarea. Adică efortul comun 
pentru cunoașterea temeinică a 
realităților, baza de la care por
nim — așa cum spuneam și la 
început — spre continua perfecțio
nare a activității noastre. Si. în 
acest context, un detaliu semnifica
tiv : secretarul comitetului de partid 
și-a lărgit el însuși în ultima vre
me, de cînd deține funcția de pre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii, sfera de acțiune și de informare 
asupra realităților. Așa. bunăoară, 
ultimele deplasări tn țară la benefi
ciari, în vederea cunoașterii și in
tervenției pentru punerea în func
țiune a noilor capacități la ter
men și în bune condiții, ca și 
pentru perfectarea producției vii
toare, le-am făcut împreună, con- 
lucrînd fructuos, mai fructuos ca 
oricînd, cu secretarul comitetului de 
partid. Concluzia se desprinde de 
la sine : eficiența și calitatea mun
cii de conducere, a muncii de partid, 
a muncii politico-educative pentru 
ridicarea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, pentru sporirea 
gradului participării lor creatoare și 
eficiente la autoconducere cresc in
comparabil cînd poartă girul celei 
mai autentice cunoașteri a reali
tăților.

Viorel SALAGEAN 
Octav GRUMEZA
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ÎMPREUNA CU POPORUL, PENTRU ÎNFLORIREA ARTEI Șl CULTURII SOCIALISTE Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI**

Opere inspirate din viața
oamenilor, înțelese și

prețuite de oamenii de azi
Arta face parte din 

viata spirituală a so
cietății. ea exprimă a- 
devărul vieții prin in
termediul gîndirii si 
talentului pictorului, 
sculptorului si graficia
nului. Pornind de la 
realitate, ca sursă de 
Inspirație, selectionînd 
elementele ei specifice, 
ea devine astfel mesa
gerul unor idei mari, 
definitorii pentru isto
ria Si viata de azi a 
poporului. Este de da
toria artistului ca acest 
mesai să-l facă inteli
gibil. clar, să se adre
seze unui public cit 
mai larg si nu numai 
unei părți formate din 
citiva Specialiști oricît 
de rafinați ar ti aceștia. 
De fapt, accesibilitatea 
nu este exclusiv ori în 
primul rînd legată de 
aspectul formal al ope
rei de artă, ci de con
ținutul său. de realis
mul viziuni), de adîn- 
cimea observației, de 
cunoașterea temeinică a 
oamenilor cu aspirațiile 
si realizările lor. cu aș
teptările si împlinirile 
lor in vastul cimo al 
muncii si creației, li
bere din tara noastră. 
De altfel, adevărata ar
tă dintotdeauna. marile 
valori ale umanității, 
operele nemuritoare fă
urite de cei mai mari 
artiști ai lumii, prin 
inepuizabila lor bogă
ție de idei n-au rămas 
neînțelese, inaccesibile 
publicului din epoca 
lor. Tocmai de aceea, 
ele au izbutit să trăias
că si peste veacuri, să 
spună ceva fiecărei noi 
generații. Este, desigur, 
via noastră dorință ca 
operele create de noi. 
azi. să se bucure de 
aprecierea oamenilor, 
de înțelegerea lor. Con
tactul oamenilor cu o- 
pera de artă este din

ce în ce mai extins, po
sibilitățile de a le oferi 
lucrări pe care să te 
înțeleagă sînt din ce în 
ce mai ample. ..Avem 
condiții largi de expu
nere sl vom avea si mai 
multe — arăta tovarășul 
Nicolae Ceausescu in 
cuvîntarea rostită la 
Conferința națională a 
artiștilor plastici —de
sigur 
nrem 
altfel 
Daeă . ___  ...
arări prețioase, fără in 
doială că ele 
nevenite si 
muncii, cei 
vor cumpăra.
prin aceasta aprecierea 
lor concretă asupra va
lorii muncii dumnea
voastră. Aceasta im
pune. desigur, reali
zarea unor lucrări care 
să fie înțelese de oa
meni. Si dacă vor fi 
bine înțelese acum, fiți 
siguri că vor fi intclese 
și de generațiile viitoa
re".

Dorim să realizăm a- 
semenea lucrări pe care 
te merită din Plin mi
nunatul nostru popor. 
Arta noastră, o 
care dorește să se 
purtătorul ideilor 
Cietătii socialiste 
poate fi decît o 
care selecționează 
litatea din care Se in
spiră. Exprimarea Plas
tică se centrează in 
jurul unei semnificații 
realiste chiar dacă 
mijloacele de expri
mare sint diferite. Si. 
de fapt, mijloacele de 
exprimare tehnice si 
artistice sînt si e bine 
să fie multiple, artistul 
este liber să se expri
me divers. în opere ne 
care te gîndeste ca un 
artist angajat, ca un 
participant activ la via
ta social-politlcă a

judecătorul su-
— ca in toate de
— este Donorul. 
veți realiza iu

vor fi bi* 
oamenii 

care le 
vor da

artă 
facă 
so- 
nu 

artă 
rea-

tării. A face o artă de 
inspirație străină, a te 
prezenta in expoziții 
cu experimente facile 
investite in mod arti
ficial cu calități inexis
tente. fără rădăcini in 
trecutul istoric si cul
tural al tării, ci numai 
pentru că sînt la modă 
undeva in lume. în
seamnă a face o artă 
ce nu servește nimănui. 
Ea nu servește nici ar
tistului. care îsi iro
sește viata cu experi
ențele altora, si nici 
societății, care nu-si 
recunoaște chinul în ea.

Tradiția pe care o 
moștenim sîntem datori 
s-0 cultivăm si s-o du
cem mai departe. în
tr-o formă nouă, mo
dernă. corespunzătoare 
epocii noastre. S-au 
realizat, desigur, va
loroase lucrări de artă 
plastică, lucrări care 
împodobesc spatiile ur
bane si rurale, atrag 
Prin calitatea execuției 
si mesajul ideilor. Por
nind de aici, avem de 
realizat opere mereu 
mai bune, transformind 
si în acest domeniu 
cantitatea într-o nouă 
calitate. Eu cred că 
putem face acest lu
cru. că programul vast 
care ne stă în fată, 
schițat în cuvîntarea 
secretarului general al 
partidului, ne cheamă 
ne toti să participăm 
prin cît mai numeroa
se sl bune lucrări de 
artă la marea operă de 
formare si educare â 
omului nou. inspirato
rul si beneficiarul artei, 
culturii si civilizației 
românești de astăzi.

Gabriela MANOLE 
ADOC

Lucrețiu PATRAȘCANU

Să înfățișăm poporului, 
în opere durabile, marile

sale virtuți și aspirații
Creația populară este, 

poate, singura modali
tate autentic universală 
de aftă. Cei mai mari 
artiști au simțit așa, și 
prețuirea pe care au 
arătat-o creației popu
lare s-a născut tocmai 
in demersul exemplar 
al creației lor proprii.

Poate nici un alt 
poet n-a iubit mai 
mult ca Em in eseu poe
zia populară româ
nească. Nici un sculp
tor al lumii n-a dus 
mai departe sugestiile 
și virtuțile plasticii a- 
nonime ca universalul 
Brâncusi. despre care, 
într-o fericită spunere. 
Barbu Fundoianu re
leva că ar fi trebuit să 
i se permită să rămînă 
un anonim. Acești mari 
creatori, ca si încă 
multi alții, au mers â- 
proape pînă la identifi
carea creației lor cu 
Creația populară, colec
tivă. Arhitectul Le 
Corbusier vedea in fol
clor o permanentă vie. 
îi întrezărea perpetua 
renaștere modernă în 
acțiunile creatorilor 
culti. Ciclul arhaic al 
floclorului oferă, in 
același ținto, o infini
tate de alte deschideri, 
în structurile lui se 
găsesc valențe pentru 
fiecare aspect al cultu
rii moderne. în ger
mene
creația populară fiin
țează 
blul curentelor, trecu- 
•e. prezente sau viitoa
re. ale artelor contem
porane. Dar pe cind

aceste curente se vîn- 
zolesc. adesea. într-o 
sterilă căutare, intr-o 
intropatie delirantă. în 
folclor totul este rostit, 
fiecare la locul lui. 
probat si călit în creu
zetul vieții, al timpu
lui. Blaga vedea în 
arta populară româ
nească expresia plena
ră a spiritului neamu
lui nostru, descifra. în 
fantele ei nu doar un 
trecut de mare profun
zime, ci și mari dispo
nibilități. o mare pro
misiune creatoare.

Relevînd marile vir
tuți creatoare ale oa
menilor. disponibilită
țile artistice inepuiza
bile ale ponorului nos
tru. secretarul general 
al partidului sublinia 
pe drent cuvînt înalta 
măiestrie, sensibilita
tea artistică deosebită 
a talentelor din Popor. 
Poporul fiind, de altfel, 
creatorul si purtătorul 
făcliei artei, a întregii 
noastre civilizații. Ori
ce artist, ca fiu al a- 
cestui popor, se simte 
profund îndatorat ge
niului creator popular, 
acestui 
trebuie 
pentru 
contră, 
bogăti.
departe ca ne una din
tre cete mai prețioa
se ..moșteniri pentru 
viitor". Iată de ce. în 
inima si conștiința fie
cărui creator al patriei 
noastre se înscriu adine

tezaur din care 
să luăm nu 

a strica, cl, din 
pentru a-1 îm- 
a-1 duce mai

concentrat. în

întreg ansam-

si durabil asemenea 
adevăruri rostite de 
tovarășul Nicolae 
Ceausescu la Conferin
ța artiștilor Plastici : 
„Poporului ii datorăm, 
si in domeniul artei, 
tot ceea ce am realizat 
mai de preț de-a lun
gul timpului, tot ceea 
ce păstrăm de veacuri! 
Poporul va asigura 
continuarea si dezvol
tarea artei noastre. De 
altfel, si dumneavoas
tră sînteti fii ai po
porului si împreună cu 
poporul trebuie să 
realizați înflorirea cul
turii socialiste".

Cei care ne-am făcut 
o îndeletnicire, o pro
fesiune din artele plas
tice privim cu venera
ție operete cu adevărat 
geniale ale meșterilor 
și artiștilor din popor, 
pe care îi considerăm, 
de fapt maeștrii noș
tri. De la micul sl in
geniosul fus cu zdrăn
găne nînă Ia cea mat 
înaltă construcție a 
lemnului din Surdestii 
Maramureșului, de la 
ornamentul scris cu 
condeiul pe un umil 
obiect sau împuns cu 
acul pe o iie nînă la 
dezvoltarea lui ne co
vor. noi vedem aceeași 
rostire a nevoii noas
tre. mereu împlinite, de 
frumusețe si adevăr. 
Ne-am făcut un titlu 
de recunoștință fată de 
creația lor. iar din pre
țuirea și sprijinul ei 
— unul de laudă.

La o distanță foarte mică 
de centrul Giurgiului, în 
care se află și frumoasa și 
impunătoarea Casă de cul
tură — curge Dunărea, pe 
malurile căreia s-au scris 
numeroase pagini de glorie 
ale poporului nostru. Hotar 
de sud, Dunărea a oprit 
sau a suferit prima năvă
lirile otomane. în preajma 
ei s-au dat multe bătălii 
hotăritoare cu dușmanii in
vadatori. Lingă Dunăre i-a 
spus Mircea 
„riul, ramul 
numai mie". 
Vlad Țepeș a 
cepind cu anul 1461 și con- 
tinuînd în 1462 trupele oto
mane, eliberind Giurgiul, 
aici a pătruns el noaptea 
in tabăra lui Mahomed al 
II-lea, cuceritorul Constan- 
tinopolului, pedepsind-o 
exemplar. Călugărenii lui 
Mihai Viteazul nu sint nici 
ei prea departe. Dincolo de 
Dunăre s-a desfășurat eroi
ca epopee din 1877. Un 
foarte frumos muzeu de 
istorie, străjuit de o alee cu 
23 de statui ale eroilor 
războiului de independentă, 
păstrează, la Giurgiu, do
vezi materiale copleșitoa
re ale ființării noastre 
străvechi pe aceste melea
guri și permanenței luptei 
noastre pentru libertate.

Casa de cultură, prin 
spectacolul ei cu „Moartea 
lui Vlad Țepeș" și-a pro
pus să favorizeze o nouă 
meditație pe aceste teme. 
Ceea ce s-a realizat pe de
plin. datorită reușitei impre
sionante a spectacolului, 
originalității formelor Iui, 
sincerității și acurateții cu 
care este interpretat.

Spectacolul, montat în re
gia matură și echilibrată și 
în scenografia simplă și 
sugestivă a lui Ion Simio- 
nescu, îmbină în chip fe
ricit bune scene de teatru 
propriu-zis, direct, cu fru
moase scene filmate. (Sce
nariul și regia de film, ca 
și ilustrația muzicală apar
țin Iui Alexandru Dan Go- 
mescu, operatori fiind Ga
briel Gebailă, Emil Mihai, 
Ion Rotaru. De altfel în
treaga colaborare dintre 
teatru și celelalte arte în 
această . montare stă sub

semnul sincretismului celui 
mai rafinat

Formația de amatori a 
Casei de cultură din Giur
giu — închegată în febra

nie). ingineri. (Psepolschi 
Adrian), profesori, învăță
tori (Damian Ancu, actual
mente muzeograf. Emil Mi
hai. Marga Constantinescu),

„Moartea

Mihai OLOȘ

lui Baiazid : 
mi-e prieten 
La Dunăre, 
înfruntat. în- lui Vlad Țepeș"■>

în interpretarea echipei
de teatru a Casei de cultura

din Giurgiu

Un strungar și un sudor, la primele lor roluri importante, 
interpretînd intr-un spectacol de teatru Istoric rolurile a 
doi mari domnitori : Petrică Brezoi. interpretul lui Vlad 

Țepeș (dreapta) si Stelian Berbec (Stefan cel Mare)

repetițlilor programate pînă 
tirziu din noapte, după ore
le de muncă — 
mată din sudori, 
Brezoi, interpretul 
Țepeș), strungari 
Stelian). maiștri, 
chimiști (Florin 
tru Bătrînache,

este for- 
(Petrică 

lui Vlad 
(Berbec 

operatori 
Dumi- 

Klement

recepționeri (Costel Trifu), 
merceologi (Doru Popescu). 
alți lucrători în comerț 
(Dan Valentin) sau la tele
foane (Viorica Moise), elevi 
(Cornelia Săceanu — „Dru- 
sa“. Camelia Popescu, Dinu 
Florian). Printre interpreții 
în genere foarte tineri se

numără și un vechi pătimaș 
animator, Jean Clonaru, 
(azi pensionar, fost inspec
tor la Banca Națională), 
care, de-a lungul mai mul
tor decenii de activitate, a 
participat cu frumoase re
zultate la multe „finale" pe 
țară ale concursurilor de 
amatori. Deși împreună de 
puțină vreme, toti amatorii, 
uniți de dragostea pentru 
artă, de dorința de a da 
viață mesajului patriotic al 
piesei — formează, deja, 
din cite mi-am putut da 
seama, o echipă. Nu de mult, 
amatorii din Giurgiu s-au 
intîlnit. în cadrul unei ac
țiuni organizate de Asocia
ția oamenilor de teatru si 
muzică (A.T.M.). atît cu au
torul, Dan Tărchilă, cît și cu 
o echipă de artiști si 
în frunte cu 
S-a discutat 
spectacolul a 
unei analize 
exigente 
lungimi, 
excesivă 
Amatorii 
profesiile 
despre dragostea lor pentru 
teatru. Felicitindu-i pentru 
autenticitatea jocului. Dan 
Tărchilă a mărturisit, prin
tre altele, că „unele scene 
m-au impresionat mai mult 
decît cete văzute în specta
colele teatrelor profesionism 
te". Remarcind calitatea 
vocilor, complexitatea unor 
compoziții. Dinu Ianculcs- 
cu, conchidea : „am asistat 
la un adevărat moment de 
artă".

încheiem, reproducînd 
cîteva aprecieri ale artistei 
emerite Dina Cocea. „O 
reușită cu o piesă istorică 
nu-i deloc ușoară. Colecti
vul dumneavoastră a făcut 
un lucru excepțional. Ați 
izbutit să aduceți in scenă 
un fior dramatic de elevată 
ținută artistică. Pasiunea 
fiecăruia a fost dublată 
succes de efortul ating^o 
unui nivel de notabjlă i 
festonalltate. M-a cutei... 
claritatea rostirii cuvîntu- 
lui, forța cu care ați pus în 
valoare mesajul în actuali
tate al piesei".

critici. 
Cocea.Dina 

pînă tîrziu, 
fost supus 

riguroase și 
(semnalîndu-se 

folosirea totuși 
a filmului etc.), 
au vorbit despre 
lor și totodată

Natalia STANCU

„Studii economice și social-politice

1925-1945"
Valoroasa operă teo

retică revoluționară a 
lui Lucrețiu Pătrășca
nu — unul dintre con
ducătorii de seamă ai 
partidului nostru, in
telectual de vastă eru
diție și cultură mar
xistă, eminent jurist șl 
sociolog — concretiza
tă în lucrările elaborate 
înainte de eliberarea 
tării, își găsește între
gire în volumul recent 
apărut, in Editura poli
tică. sub egida Institu
tului de studii istorice 
si sOcial-politice de pe 
lingă C,C. al P.C.R. — 
„Studii economice și 
social-politice 1925— 
1945".

Fără a putea fi, e- 
vident, puse pe același 
plan cu operete sale 
de mai mare profun
zime, mai largă sferă 
de investigare sl per
spectivă — „Un veac 
de frămtntări sociale 
1821—1907", „Sub trei 
dictaturi", „Probleme 
de bază ale Româ
niei", „Curente și ten
dințe în filozofia ro
mânească" — studiile 
la care ne referim sint 
rezultatul unei analize 
multilaterale, în spiri
tul Concepției materia- 
list-dialectice și istori
ce, a unor momente e- 
sențiale ale evoluției 
istorice a României în 
epoca modernă. Ele iz
butesc, în bună măsură, 
să descifreze atît cau
zele profunde, cît și 
trăsăturile definitorii 
specifice ale unor pro
cese caracteristice vie
ții sociale românești

de-a lungul a două 
decenii din prima ju
mătate a secolului 
XX. Se vădește, și de 
această dată, îmbi - 
narea strădaniei de 
Interpretare științifi
că a problematicii abor
date. de dezvăluire a 
rădăcinilor economico- 
sociale ale conflictelor 
de clasă, a forței de 
convingere a argumen
telor, ca si » caracte
rului nuanțat al apre-

zătoare analiză a ra
porturilor economice si 
politice dintre cele 
două mari puteri ca
pitaliste în nreaima iz
bucnirii crizei econo
mice din 1929—1932.

Deși purtind. pe a- 
locuri. amprenta limi
telor determinate de o 
insuficientă cunoaștere 
Si aprofundare obiecti
vă a condițiilor concre
te ale epocii istorice 
respective, broșura a-

cierilor, cu spiritul mi
litant, polemic, al con
cluziilor degajate — 
toate într-un stil pu
blicistic viu, deseori 
scăpărător.

Calitățile de emi
nent gînditor marxist, 
capacitatea de a su
pune unei riguroase a- 
nalize științifice reali
tăți economico-sociale 
aflate în plină evolu
ție se relevă, deopo
trivă, în teza de doc
torat — prima sa lu
crare de amploare — 
susținută în 1925 la 
Unlvensîtatea din Leip
zig : „Reforma agrară 
în România mare și 
urmărite ei", care pri
lejuiește desprinderea 
unor concluzii pătrun
zătoare atît asupra an
tecedentelor, cît și asu
pra modului de apli
care Si efectelor social- 
economice ale reformei 
agrare din 1921. precum 
și în studiul „Anglia și 
Statele Unite", cuorin-

părută la Paris : „Pro
cesul feroviarilor din 
București 
studiul 
P.C.R. în 
conomică 
actuală din România", 
adaptarea sub formă 
de articol a cuvîntării 
rostite de Lucrețiu 
Pătrășcanu la plenara 
Comitetului Executiv 
al Internaționalei -Co
muniste din noiem
brie—decembrie 1933, 
la care a luat parte 
ca reprezentant al 
P.C.R., cît și broșura 
„Ion a Babei — depu
tat clăcaș în Divanul 
ad-hoc al Moldovei" — 
sînt concludente pen
tru vigoarea, combati
vitatea și ardoarea re
voluționară a militan
tului care și-a consa
crat întreaga viață 
luptei pentru triumful 
cauzei comunismului.

Fără îndoială, pro
gresele realizate de 
investigația științifică

din 1933“, 
„Sarcinile 

situația e- 
și politică

in ultimele decenii au 
adus anumite corec
tive unor aprecieri 
și interpretări ale au
torului. care nu au fost 
validate de evoluția 
istorică ulterioară și, 
de aceea, reconsidera
te de partid in anii 
următori, pe măsura 
maturizării sale politi- 
co-ideologice. Aceste 
minusuri — ilustrind 
deopotrivă optica epo
cii respective, ca și 
înrîurlrea unor teze 
inadecvate, eronate, 
preluate din afară șl 
avînd pe atunci cir
culație șj in partidul 
nostru (teze semnalate 
si judicios rectificate 
în adnotările cu care se 
încheie lucrarea) — nu 
afectează valoarea de 
esență a studiilor înmă
nuncheate în acest vo
lum. într-o perioadă 
de îndirjite bătălii re
voluționare, ca și 
ie ascuțită Înfruntare 
ideologică între diferite 
grupări politice, stu
diile lui Lucrețiu Pă
trășcanu au reprezentat 
poziții înaintate, con- 
stituindu-se Intr-un a- 
port remarcabil la apli
carea creatoare de către 
partid a adevărurilor 
generate ale marxis
mului potrivit parti
cularităților economi- 
co-sociale ale Româ
niei, la afirmarea spi
ritului novator propriu 
socialismului științi
fic.

Tudor OLARU

„PORTRET DE TARANCA DIN VOEVODENII MARI — 
l AGARA$“ de Violeta Dădârlat

MANIFESTARE CULTURALĂ 
„VASILE ALECSANDRI*

Simbătă, la Muzeul arhivelor din București, s-au 
șurat lucrările unei sesiuni de comunicări dedicate 
nirii a 100 de ani de la acordarea titlului de laureat 
concursului de la Montpellier lui Vasile Alecsandri.

Manifestarea, organizată de Direcția generală a arhivelor 
statului și Institutul de istorie și teorie literară „George 
Căllnescu" — sub egida Academiei de științe sociale și po
litice — a reunit cadre didactice universitare, cercetători ști
ințifici, critici literari și de artă. Comunicările prezentate 
au scos în evidență patriotismul marelui nostru poet, parti
ciparea sa la actul Independenței 
manența operei sate.

desfă- 
împli- 

al

de stat a României, per-

„Acest festival — ne spu
ne muzicologul Nicolae Că
linoiu — face parte din cea 
de-a doua ediție a gran
dioasei manifestări cultura
le „Cîntarea României", ac
țiune menită să contribuie 
la afirmarea deplină a ta
lentelor de pe întregul te
ritoriu al țării : români, 
maghiari și de alte națio
nalități — profesioniști și 
amatori — atit pe planul 
creației cît și ai interpretă
rii, ia stimularea procesului 
de desăvtrșlre Intelectuală a 
oamenilor muncii din patria 
noastră". De fapt, ce aduce 
nou această a opta ediție 
a „Zilelor muzicale tirg
mureșene'' ? „A? nota, în 
primul rînd. inaugurarea 
sălii de concerte a Palatu
lui culturii, o sală renova
tă, cu o acustică excelentă, 
cu condiții tehnice deose
bite pentru o activitate 
concertistică de înalt nivel 
— răspunde Julius Moldo
van, președintele comite
tului județean de cultură și 
educație socialistă ; apoi 
cele opt prime audiții (cu 
cinci mai multe față de 
anul trecut) ; și. în general, 
programul, mult echilibrat 
privind stilurile, epocile, 
muzica românească șl uni
versală". „A avut Ioc — 
completează compozitorul 
Zoltan Aladar, directorul

tirgmureșeneFilarmonicii
— prima audiție mondială 
a violenei, instrument care 
poate fi plasat între vioară 
și violă, cu un sunet spe
cific. prezent în ansamblul 
instrumentelor de coarde. 
(Nu uităm că anul trecut 
am prezentat clasa viode-

cultură din Reghin. Unspre
zece concerte, opt prime 
audiții absolute. printre 
care : „Introducere și fugă", 
de Zeno Vancea, simfonia 
pentru coarde „In memo- 
riam Valentini Bakfark" de 
Edy Terenyi — o piesă cu 
reflexii medievale, cu into-

Haydn), cu pianistul spa
niol Joaquin Achucarro 
(foarte convingător în cete 
trei piese fantastice de Ra
vel). cu violoncelista sovie
tică Natalia Gutman, în 
concertul orchestrei de ca
meră din Tg. Mureș, cu 
pianistul Rohmann Imre

zionată de inaugurarea că
minului cultural din comu
na Hodac ; corul „Madri
gal", alături de corul cămi
nului cultural și de vestiții 
fluierași din Hodac... are 
semnificația strînsei colabo
rări dintre profesioniști și 
amatori, împletirea expe-

„Zilele muzicii tirgmureșeneSt

lor, care amintesc de sono
ritatea nazală a vechilor 
instrumente cu coarde). A- 
ceasta a însemnat audiția 
unor lucrări închinate 
violenei de către E. Terenyi. 
T. Fatyol, J Hencz, G. Șoi- 
ma. Grigore Nica. intilnirea 
cu prof. univ. Ion Delu, in
ventatorul violenei".

„Zilele muzicale tirgmu
reșene" au înscris în agen
da actualei ediții unspreze
ce concerte, un simpozion, 
întîlniri 
muzică 
corpului 
structorii
ghin, cu

cu profesorii de 
din oraș la Casa 

didactic, cu con- 
de la I.L.P. Re- 
corul Casei de

nații populare, in stil alea
torie. o piesă solid construi
tă — „Concertul pentru 
coarde" de compozitorul 
ttrgmureșean J. Hencz — 
pagină care cere interpreți- 
lor stăpinirea notațiilor 
moderne — oratoriul „In 
memoriam Gh. Doja" de 
M Kozma, excelent redată 
în concertul de închidere de 
corul și orchestra Filarmo
nicii de stat din Tg. Mureș 
sub bagheta experimenta
tului dirijor Szalman Lo- 
rant. Publicul s-a întilnit cu 
soprana Emilia Petrescu 
(momente de mare artă în 
împlinirea messei de

din R. P. Ungară, cu vio
lonista sovietică Ludmila 
Sosina, a aplaudat evolu
ția corului „Madrigal", di
rijat de Marin Constantin, 
participarea Filarmonicii 
„Moldova" din Iași, tehnica 
chitaristului Jovan Jovcic 
din R.S.F. Iugoslavia, pro
gramul postwebernian al 
formației „Studio neue 
Musik" din Berlinul occi
dental. „Cred că poate fi 
socotită ca unul dintre eve
nimentele acestei ediții — 
ne spune prof. Cristina 
Merdler-Morariu — partici
parea corului „Madrigal" la 
manifestarea artistică oca-

Am asistat zilele trecute 
Ia un spectacol inedit, în
tr-un vechi centru Istoric 
românesc care astăzi își a- 
firmă viguros vocația in
dustrială, 
oraș în 
de mult 
viață 
de amatori, 
gîndit. în absenta 
instituții profesioniste, 
înjghebeze cu forțele 
un teatru muzical, 
se pare deosebit de 
iocventă, pentru conținutul 
tot mai bogat pe care-1 
capătă te noi cultura de 
masă, abordarea de către 
artiștii amatori a acestei 
forme de spectacol — una 
dintre cete mai dificile 
prin ansamblul artelor im
plicate. Dar încă mai sem
nificativ este faptul că a- 
ceastă creație scenică este 
una de 
oferind 
garanție de eficientă so
cială.

Prezentată in premieră 
la Tirgoviște, noua „Ană 
Lugojană" va fi reluată 
periodic în spectacole or
ganizate pentru oamenii 
muncii din marile unități 
economice ale orașului, 
precum și în alte localități 
din județ. Animatorii tină- 
rului teatru muzical au 
chibzuit bine alegînd pen
tru debut un titlu „clasic" 
al operetei românești con
temporane : iată, sînt a- 
proape 30 de ani de cînd 
partitura „Anei Lugojana"

La Tîrgoviște, 
care pulsează 
o interesantă 

artistică susținută 
oamenii s-au 

unei 
, să 

lor 
Mi 

i e-

real nivel artistic, 
actului cultural o

a lui Filaret Barbu își 
menține — în pofida unor 
conventionalisme ale sce
nariului — întreaga pros
pețime. Nu vom ști desigur 
niciodată exact cită inves
tiție de muncă, tenacitate,

conomistulul Valeriu Șer- 
ban. pensionarului Ion Mi- 
trescu... Dar nu sînt numai 
ei ; în fosă se află orches
tra de muzică din Tîrgo- 
viște. profesorii scolii popu
lare de artă, precum și

Opereta „Ana
Lugojana"

interpretată cu succes de
artiști amatori din Tîrgoviste

probabil și de renunțări 
în numele credinței in ros
tul educativ al artei s-au 
însumat pentru realizarea 
acestui spectacol, pe afișul 
căruia întîlnim, între multi 
alții, numele muncitorilor 
George Comeanu. Cristian 
Ioan, George Buică. Ionel 
David. Marin Moldoveanu, 
al cadrelor didactice Con
stanta Ionescu-Cimpeanu și 
Mariana Luca. al activiste
lor culturale Cornelia Dia- 
conu și Stela Marin, al ju
ristului George Popescu, e-

muzicieni militari, pe sce
nă apar membrii societății 
corale „Cîntarea Români
ei", formație multiplu lau
reată — dansatorii de la 
ansamblul folcloric „Dîm
bovița", actorii Teatrului 
popular „Tony Bulandra", 

Spectacolul acesta relie
fează cu putere capacitatea 
ideilor directoare ale Fes
tivalului național de a re
voluționa în esență și du
rată viata noastră artisti
că. Să consemnăm în acest 
sens și colaborarea unor

valoroși profesioniști cu a- 
matorii tîrgovișteni. Ca 
parteneri ai talentatelor 
interprete ale rolului titu
lar au apărut 
gen Fînățeanu 
Lambrache, de 
de operetă și 
București ; scenografia tîr- 
govișteanului Emil Fl. Gra
ma a fost expresiv valori
ficată de maestrul de lu
mini I. Cotârlă de la Ope
ra Română, iar experiența 
dirijorului Liviu Cavassi 
este esențială în omogeni
zarea muzicală a spectaco
lului.

în seara premierei, pu 
blicul și interpreții I-s 
înconjurat cu o căldiî' 
deosebită pe artistul em 
rit Octav Enigărescu. 
plenitudinea capacității 
te de muncă, Octav Eni 
rescu a pus îndelungat? 
experiență, ca om de 
tru liric, în slujba orj 
zării și îndrumării me 
ce a unui tînăr teati 
amatori. Fie acest ad 
bil exemplu un bun 
put de drum — de 
cît mai lung 1 — ntr 
pentru tîrgovișteni. S' 
tru toți cei ce auste- 
posibilități proțap® 
O temă de ,o\uV' 
asupra diferitelijct\vt' 
de modulare pe re- 
tațn lor artiștii» j|e_ 
gistrul fiecărui ,^r'ei u- 
cărei localități.." 
nități sau insti1’

B.du»tCIU

tenorii Eu- 
și George 
la teatrele 
operă din

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ A ELEVlM
vor întîlni cu tineri.«' îara 
vor dezbate, intr-o ssrine spe 
soluții originale de r.zdvarea P 
blemelor matematice. Mțmbrn 1 
Iui și profesorii lnsoțitîri Î5i 1 
activitatea priitr-o msă rotun^ 
organizată la Bușteni, a tema „K 
Iul olimpiadelor naționafe $i er"® 
ționale in dezvoltarea î.vățămmtului 
matematic". (Florica Dinulescu).

Cu 20 de ani în urmă, țara noas
tră iniția o întrecere științifică a 
tineretului școlar : Olimpiada in
ternațională de matematică a elevi
lor, primele două ediții ale 
tiției avînd loc chiar la 
rești. Intrată în 
școlare, olimpiada, 
la a XX-a ediție, 
tă din nou de țara noastră, între 
1—13 iulie. Ediția jubiliară reunește 
elevi din Anglia, Austria. Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, Franța. Finlan
da, R.F. Germania, Iugoslavia, Mon
golia, Polonia, S.U.A., Suedia, Tur
cia, Vietnam, Olanda și România, 
fiecare echipaj național fiind format 
din circa 8 membri. Din comitetul 
de organizare, precum și din juriu 
fac parte cunoscute personalități ști
ințifice din țara noastră și de peste 
hotare.

tradiția 
aflată 

este

compe-
Bucu- 
vieții 
acum 

găzdui-

Programul olimpiadei 
bit de bogat. După ce

este deose- 
_ . _ se vor con

frunta, in zilele de 6—7 iulie 
București, în sălile Institutului 
gronomic „Nicolae Bălcescu"), în 
zolvarea problemelor propuse 
juriu, tinerii matematicieni vor face 
vizite și excursii pentru cunoașterea 
Capitalei și a împrejurimilor, se vor 
odihni cîteva zile pe litoralul Mării 
Negre, în tabăra de la Năvodari, se

(la 
a- 

re- 
de

Un măreț și neîntrerupt
imn patriotic

(Urmare din pag. I)

rienței, a înaltului profe
sionalism cu prospețimea 
artei populare, cu entuzias
mul amatorilor".

Unsprezece concerte, opt 
prime audiții absolute. în
tîlniri cu artiștii amatori... ; 
un simpozion care a 
dezbătut „Locul creației 
muzicale românești în acti
vitatea filarmonicilor din 
țară", care a consemnat 
opiniile muzicologului Nico
lae Călinoiu, ale compozi
torului Csiky Boldiszar, 
Care a reținut propunerile 
privind generalizarea me
todei dialogului „compozi- 
tor-interpret-public". adu
cerea în repertoriu a unor

lucrări aparținînd compozi
torilor din generația in
terbelică (Alfred Alessan- 
drescu, Nonna Ottescu...), 
promovarea consecventă a 
concertelor-dezbatere. „Zi
lele muzicale tirgmureșe
ne" înseamnă o manifestare 
de prestigiu din cadrul Fes
tivalului „Cîntarea Româ
niei", înseamnă sfîrșit de 
stagiune a Filarmonicii din 
Tirgu Mureș și. în același 
timp. încheierea unui an 
de lucru pentru compozito
rii din acest important cen
tru cultural al țării. Zoltan 
Aladar a finisat cete „Șapte 
poeme corale", pe versuri de 
Marin Sorescu. Ana Blan- 
diana, E. Maytenyi. D. 
Szilagy, Csilry Boldiszar a 
încheiat o pagină corală, 
Cosma Geza — un ciclu 
instructiv pentru violoncel 
și pian. Josif Birtalan — o 
cantată intitulată „Pămîntul 
drag al țării", Szabo Csaba 
— o lucrare didactică pen
tru vioară și pian. înseam
nă gongul deschiderii sta
giunii estivale la care sint 
invitați să-și arate măies
tria artiștii amatori mure
șeni, vestiți! rapsozi din 
văile Nirajului, Gurghiuluî, 
Mureșului, Tirnavelor. din 
Cîmpie. artiști amatori, ar
tiști profesioniști din în
treaga tară.
Smaranda OȚEANU

tru Partidul Comu
nist Român si pentru 
secretarul său gene
ral. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, președin
tele tării, că au știut 
să aprindă această 
flacără ce nu se va 
mai stinge niciodată, 
ce se va transmite din 
generație în generație. 
Poetul va trebui insă 
să tină seama, pentru 
perenitatea visului 
său. de unele reguli 
de creație, neuitind că 
poezia patriotică oen- 
,ru a rezista timpului 
trebuie. în primul 
să facă apel la 
manentele tării, 
ponorului. apoi 
sentimentul care îl că
lăuzește să fie atît de 
puternic incit să nu 
scadă nici o clină din 
intensitatea inițială.

Zborul acesta va 
trebui cultivat cu gri
lă. asa cum păsările 
ce se învață cu înăl
țimile se ridică din ce 
în ce mai sus.

Așezați aci. de cînd 
ne știm, ne meleagu
rile noastre, trebuie să 
ourtăm în noi. odată 
cu toate celelalte sen
timente de adîncă o-

rînd. 
Der
ate 
ca

mente și coloana ver
tebrală a spiritului na
țional, coloană ce nu 
se apleacă, nu se su
pune nimănui altcuiva 
decît patriei.

Acesta este, de alt
fel. rolul poeziei pa
triotice: de a însufleți 
generațiile, de a le 
tace să iubească si să 
sluțească cu abnegație 
tara si partidul, de a 
arăta Drin exemplele 
trainice ale trecutului 
prin minunatele fapte 
ale oamenilor de azi. 
că nimic nu trebuie 
cruțat cînd este vorba 
de prosperitatea pa
triei, de afirmarea in 
viață a idealurilor de 
demnitate, libertate ți 
fericire, idealuri scum
pe națiurii noastre 
socialiste.

Festivalul Cîntarea 
României, manifestare 
nemaiintîlnită în via
ța țării, este încă o 
dovadă că poezia pa
triotică își găsește fă
gașul și ea nu a aș
teptat decît materiali
zarea unei strălucite 
idei, spre a deveni cea 
mai desăvîrșită reali
zare în care spiritul a- 
dînc românesc să-și 
pună coroana de laur 
pe frunte.

Descoperind talente

în toate artele, reîn
viind tot ce a fost și 
va fi veșnic în istoria, 
cultura si arta noastră 
această unică întrecere 
de a cinta căldura pa
triei, imprimă pentru 
totdeauna ne chipurile 
si în inimile noastre 
sentimente de mindrie 
și măreție, de adine 
respect pentru făurito
rii tuturor bunurilor 
materiale si spirituale, 
pentru aceia ne ume
rii cărora se 
destinul nou.
al patriei si ponorului 
nostru.

Poetului care nu-si 
leasă numele de poe
zia patriotică, oricît de 
mare ar fi el. îi lip
sește piatra cea mai 
de preț din coroana 
lui.

Poezia patriotică este 
poezia inimii tării, a 
inimii pe care o ascul
tă scriitorul, prin care 
îsi leagă existenta atît 
de trecut, de prezent, 
cît si de viitor. Iar 
toate poeziile patrio
tice de reală valoare 
ideatică si artistică 
toate acestea la un 
nu sînt astăzi decît 
tasi care luptă 
grandiosul front 
construcției noastre 
pămîntul României.

înaltă 
fericit

loc 
os- 
pe 
al 
ne
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Maiestății Sale REGELE OLAV al V-lea 
al Norvegiei

Adresez Maiestății Voastre, cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei 
de naștere, sincere felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate si 
fericire personală, de pace si prosperitate pentru poporul norvegian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Primire la primul ministru al guvernului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumim pentru condoleanțele transmise la pierderea președintelui 
Ahmed Hussein Al-Ghashmi.

Permiteți-mi să exprim Excelenței Voastre și poporului român, în 
numele consiliului, aprecierea noastră profundă pentru sentimentele ex
primate în acest moment dureros și să vă adresăm urări de prosperi
tate și bunăstare.

ABDUL KERIM AL-ARSHI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Arabe Yemen

Primul ministru a! Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu. a primit sim
bătă pe N. V. Faddeev, secretarul 
Consiliului de ajutor economic re
ciproc. care a participat la ce-a de-a 
XXXII-a ședință a sesiunii C.A.E.R. 
desfășurată la București.

In timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că. secretarul C.A.E.R.. a adresat 
calde mulțumiri Comitetului Central

al Partidului Comunist Român. Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia pentru condițiile bune create de 
tara noastră desfășurării ședinței se
siunii C.A.E.R.

Au participat tovarășii Ion Pătan. 
viceprim-ministru al guvernului, re
prezentantul permanent al tării 
noastre în C.A.E.R.. Ion St. Ion. se
cretarul Consiliului de Miniștri. Ște
fan Stancu. vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică si tehnică.

cinema
Plecarea amiralului Emilio Eduardo Massera

Sosirea unei delegații parlamentare din Australia
La invitația Marii Adunări Na

ționale, sîmbătă seara a sosit în Ca
pitală o delegație parlamentară 
din Australia, condusă de J. W. 
Bourchier.

Din delegație mai fac parte : 
R. Bishop și B. F. Kilgariff. sena
tori, precum și L. R. Johnson și 
M. E. Sainsbury, membri ai Camerei 
Reprezentanților.

La sosirea pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Nicolae

Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Ilie Șalapa, președintele 
Comisiei pentru industrie și activi
tatea economico-financiară a M.A.N., 
Emilian Rodeanu. deputat, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru energia nucleară, de alți de- 
putați.

Au fost prezenți membri ai am
basadei Australiei în țara noastră.

(Agerpres)

Plecarea ministrului energiei 
și industriei petrochimice din Algeria

Simbătă dimineața a părăsit Capi
tala Sid Ahmed Ghozali. ministrul 
energiei si industriei petrochimice 
din Algeria, care a participat la lu
crările celei de-a IV-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-algeriene pentru 
dezvoltarea relațiilor comerciale si 
cooperării economice, științifice si 
tehnice, ale cărei lucrări s-au desfă
șurat la București.

Pe aeroportul Otopeni. oasoete’e - 
fost salutat de Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior si cooperă
rii economice internaționale, de alte 
persoane oficiale.

A fost prezent loan Lăzărescu. am
basadorul tării noastre la Alger.

Cronica
Delegația de oameni de afaceri din 

Belgia și Luxemburg, condusă de 
Achille Verly. președintele Comitetu
lui economic belgo-român. a părăsit 
simbătă Capitala. ★

Ambasadorul Canadei la București. 
Joseph Elmo Thibault, a rostit o cu- 
vintare la posturile noastre de radio 
si televiziune cu ocazia zilei națio
nale a tării sale. ★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Burundi. Libfere Ndabakwaje. 
ambasadorul acestei țări la București, 
a rostit o cuvintare Ia posturile noas
tre de radio și televiziune.★

Simbătă s-a deschis la Brasov cel 
de-al V-lea curs de stomatologie in
fantilă. manifestare la care participă 
oameni de stiintă. cercetători, cadre 
didactice, specialiști din toate cen
trele universitare din tara noastră, 
stomatologi si alti medici de Ia cli
nici. spitale si unităti medicale.

Participă, de asemenea, medici sto
matologi din Belgia. Cehoslovacia. 
Franța. Iugoslavia. R.D. Germană, 
R.F. Germania. Somalia si Sudan.

La festivitatea de deschidere a fost 
prezentă Suzana Gâdea, ministrul e- 
ducatiei si învătămîntului.★

Simbătă dimineața s_a deschis, la 
Costinesti. seminarul international

zilei
organizat de Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului, cu te
ma: ..Tineretul si lumea contempo
rană. Cercetarea științifică si acțiu
nea socială în rindul tinerei genera
ții. educarea sa în spiritul ideilor pă
cii. înțelegerii si colaborării între 
ponoare1*.

La seminar participă reprezentanți 
al unor institute si centre de cerce
tare a problemelor tineretului, minis
tere. organizații de tineret din Bel
gia. Bulgaria. Cehoslovacia. Finlanda. 
Irak, Iugoslavia. Marea Britanie. Ma
roc. Polonia. R.D.G.. R.F.G.. Siria, 
Spania. Tunisia, U.R.S.S., precum și 
ai unor organisme din cadrul O.N.U. 
și UNESCO.

Participantii au fost salutați de 
Vladimir Marin, directorul Centrului 
de cercetări pentru problemele tine
retului.

Directorul Centrului de informare 
al O.N.U. pentru România, A. S. Da- 
iani. si directorul Centrului european 
UNESCO pentru învătămintul supe
rior din București. A. Ofjdrd, au a- 
dresat cuvinte de salut particinanti- 
lor si au transmis călduroase urări de 
succes din partea secretarului gene
ral al O.N U., K. Waldheim, și, res
pectiv. a directorului general al 
UNESCO. A. M. M’Bow.

Lucrările seminarului continuă.

w SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Azi, pe stadionul Olimpia
Încep întrecerile „Cupei Europei" 

la pentatlon modern
începînd de astăzi, duminică, și 

pină joi, 6 iulie, se vor desfășura 
în Capitală întrecerile celei de-a 
IV-a ediții a „Cupei Europei** la pen
tatlon modern, la care vor participa 
sportivi din zece țări : Anglia. Aus
tria. Bulgaria, Grecia, R.F. Germa
nia, Italia, Polonia, Ungaria. U.R.S.S. 
și România. Deschiderea festivă va 
avea loc azi, la ora 8.30, pe frumoa
sa bază Olimpia, special reamenaja- 
tă pentru proba de călărie.

Din echipa țării noastre fac parte 
Dumițru Spirlea, Iuliu Galovici, Ște
fan Cosma șl Constantin Călina. Re

marcăm participarea la întreceri a 
cunoscuților pentatloniști V. Șmelev 
(U.R.S.S.), D. Nightingale (Anglia), 
T. Maracsko și Z. Villanyi (Ungaria), 
D. Masala (Italia).

Iată programul concursului ; astăzi, 
2 și luni, 3 iulie : proba de călărie 
(stadionul Olimpia, de la ora 9,30) ; 
4 iulie : proba de scrimă (sala Flo- 
reasca II, de la ora 8) ; 5 iulie : pro
bele de tir (poligonul Tunari, de la 
ora 9) și înot (bazinul Dinamo, de la 
ora 18) ; 6 iulie : proba de cros (pe 
un traseu amenajat in Pădurea Călu- 
găreni).

In vederea campionatului mondial 
Voleibaliștii se pregătesc la Vaslui

. Campionatul mondial de volei — 
programat între 24 septembrie și 2 
octombrie în Italia — este pregătit 
de lotul nostru national după un pro
gram riguros, desfășurat într-o primă 
etapă (16 iunie — 3 iulie) la Vaslui 
— unde beneficiază de condiții exce
lente la noua sală a sporturilor din 
localitate.

în această pregătire centralizată an
trenorii Aurel Drăgan și Wiliam 
Schreiber, aiutati de doctorul Bendiu. 
lucrează cu următorii iucători : Nico
lae Pop. Constantin Bădiță. loan Ter- 
bea. Cornel Chifu. Petru Ionescu, 
Viorel Manole. Aurelian Ion. Sorin 
Macavei (de la Steaua). Mircea Tu- 
tovan. Dan Girleanu. Cornel Oros 
(Dinamo). Adrian Arbuzov (Explo
rări — Baia Mare), Constantin Ga- 
vrilă (Delta-Tulcea). Acestora li se 
vor alătura, ulterior. Laurentiu Du- 
mănoiu si Gtinther Enescu (amîndoi 
din echipa Dinamo, absenți deocam
dată, din motive obiective). Antrena
mentele susținute (cite 20 ore săptă- 
mînal) si cîteva jocuri de verificare

programate la Vaslui urmăresc pre
gătirea tehnico-tactică si cea fizică a 
lotului. Primele jocuri de verificare 
publice au fost programate aici — 
pentru sîmbătă și duminică — între 
România A și România B. Va 
urma, apoi — începînd cu 4 iu
lie a.c. — un turneu in R.D.G. Aces
tei prime părți a pregătirilor i se 
vor adăuga alte etape. Timp de două 
săptămini. lotul se va afla la Poiana 
Brasov, apoi din nou la Vaslui — în 
jurul datei de 25 iulie — atunci o- 
biectivul urmărit de antrenori fiind 
in principal omogenizarea echipei. în 
luna august, echipa preconizată pen
tru „mondiale** va participa la două 
competiții internaționale — „Trofeul 
Savin** în U.R.S.S. si „Trofeul To
mis** de la Constanta. Vor fi două 
binevenite prilejuri de a se testa și 
definitiva — iri compania unor pu
ternice reprezentative străine — lotul 
de 12 iucători ce ne va reprezenta la 
campionatul mondial din Italia.

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scinteil"

Măsuri pentru îmbunătățirea 
performanței în box

Plenara comitetului Federației ro
mâne de box a adoptat ieri un plan 
de măsuri care să asigure îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor trasate bo
xului prin „Programul privind dez
voltarea activității de educație fizică 
și sport pe perioada 1976—1980 și 
pregătirea sportivilor români în ve
derea participării la Jocurile Olimpice 
din 1980“ : numărul sportivilor din 
această ramură să ajungă in 1980 la 
aproximativ 7 000, dintre care peste 
jumătate cu activități la nivelul re
publican. iar 320 de clasă internațio
nală si categoria I. cuprinși în 245 
secții și cluburi specializate. Dintre 
aceste măsuri menționăm : instruirea 
la nivelul performantei a unui număr 
minim de 30 de boxeri seniori și 
juniori. în secțiile cu caracter priori
tar olimpic, din județele Argeș. Bacău, 
Brăila. Caraș-Severin. Cluj. Con

stanta. Dolj. Galati. Iași. Mehedinți. 
Timiș, Vrancea. municipiul Bucu
rești ; testarea. în primul trimestru 
din anii școlari 1978—79, 1979—80, 
1980—81. a cite 40 000 băieți de la 
vîrsta de 15 ani împliniți, urmată de 
reunirea elementelor ante pentru 
box în tabere județene sau interjude- 
tene pe timpul vacantelor de iarnă : 
instituirea, după încheierea campio
natelor naționale din toamna viitoare, 
a unui sistem competițional corespun
zător. care să angreneze cu regulari
tate toate secțiile din tară și masa 
boxerilor ș.a.m.d.

O parte importantă a planului 
cuprinde măsurile de selecție și in
struire a pugiliștilor din lotul olimpic 
lărgit, astfel ca la Jocurile Olimpice 
din 1980 reprezentanții boxului nostru 
să-și îndeplinească integral obiectivele 
care le-au fost stabilite.

• New York, New York : SALA 
PALATULUI — 20.
• Unde apa e limpede șl iarba
verde : VICTORIA — 9.30; 12;
14,30; 17; 19,30.
e Joc serios : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cheamă-mă in depărtarea lu
minoasă î CENTRAL — 9; 12;
14 30 * 17 ’ 19 30.
• Un pod prea Îndepărtat : SCA
LA — 9; 12,30; 16; 19,30, BUCU
REȘTI — 9; 12,30; 16; 19.30, MO
DERN — 9; 12,30; 16; 19,30. la gră
dină — 20,15, GRADINA DINAMO
— 20,15, GRĂDINA CAPITOL —
20.15.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni In Rusia : PATRIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Onoarea pierdută a Katharinel 
Blum : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Lolek șl Bolek In jurul lumii
— 9,30; 11,30; 13,30, Nunta — 16; 
16; 20 : DOINA.
a Corsarul negru : FESTIVAL — 
9; 12; 16; 19.
a Doctorul Poenaru : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20. 
COTROCENI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, ARTA — 18; 20, la 
grădină — 20.15.
• Jandarmul la plimbare : ARTA
— 9; 11.15; 13,30; 15,45.
• Căsătoria : EFORIE — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Pisicile aristocrate : CAPITOL
— 9,15; 11,30; 13.45; 16: 18,15; 20,30.
• Ultima cină : FLOREASCA — 
15,30; 18; 20.15.
o Evadatul : FEROVIAR — 9;
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Amintește-ți de mine : VIITO
RUL — 15.30: 17,45 ; 20.
• Floarea-soarelui — 9.45, Noap
tea amintirilor — 11,45, Muguri
zdrobiți — 18,30 : 20,30 : CINEMA
TECA.
s Tentacule : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15. FLAMURA — 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Mica Ondina : FLAMURA — 9.
• Pirații din Pacific — Insula 
comorilor : DACIA — 8,30; 11,15; 
14; .16,45; 19,30.
• Aventurile lu! Robin Hood : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Rătăcire : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Transamerica Express : BU- 
ZEȘn — 9; 12; 16; 19, la grădină
— 20,15.
• Septembrie : LIRA — 16: 18.
• Eliberarea orașului Praga : 
FERENTARI — 16; 19.
• Africa Express : MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Iarna bobocilor : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Pentru un pumn de... ceapă : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15.
• Pentru ' patrie : GIULEȘTI —
9; 12,15; 16; 19,15.
• Cîntă pentru mine : AURORA

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
la grădină — 20,15, BUCEGI — 9;
ii; 13; 15,45; 17,45; 19,45, la gră-

TIR:
„Cupa Steaua*'

Proba de pistol viteză din cadrul 
competiției de tir pentru „Cupa 
Steaua" ce se desfășoară la Poligonul 
Tunari a fost cîstigată de trăgătorul 
român Ion Corneliu cu 598 puncte, 
urmat de Marin Stan — 592 puncte, 
în aceeași probă, la juniori, pe pri
mul loc s-a situat Gabriel Cristache 
— 577 puncte.

Proba de pistol liber a revenit spor
tivului cehoslovac Stepan Hrozina — 
555 puncte, iar cea de armă liberă po
ziția culcat 60 focuri s-a încheiat 
cu succesul concurentului polonez 
R. Mierneki — 596 puncte.

TENIS :
Turneul de la Wimbledon

Turneul de tenis de la Wimbledon 
a continuat ieri cu partidele din tu
rul al III-lea la probele de simplu, 
etapă în care reprezentanții Româ
niei au obținut victorii : Virginia 
Ruzici a întrecut-o cu 8—6, 6—4 pe 
Brigitte Cuypers, iar Ilie Năstase l-a 
eliminat cu 6—4, 6—3, 1—6, 6—3 pe 
Tom Gullikson. în urma acestor 
succese Ruzici și Năstase s-au cali
ficat pentru optimile de finală.

Alte rezultate înregistrate ieri : 
masculin : Connors — Gorman 6—4, 
8—6, 8—9, 6—3 ; Gottfried — Stone 
6—8. 9—7. 6—2. 6—1 ; Mayer — Rie- 
ssen 8—6, 7—5 6—3 ; Borg — Fillol 
6—4, 6—2, 6—8) 6—4 ; Tanner — 
McNair 6—4, 6—2, 6—2.

dină — 20,15.
• Urmăriți fără vină : TOMIS — 
9; 11,15: 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ediție specială : PACEA — 16; 
18; 20.
• Serial „Nălcă" — 9. Cu stele 
in păr și lacrimi tn ochi — 11,30; 
13,30; 16; 18; 20 ; FLACĂRA.
• Profetul, aurul șl ardelenii : 
POPULAR — 16; 18.
• Un om cu „idei" : MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• E atit de aproape fericirea : 
MUNCA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Aurel Vlalcu : COSMOS — 16; 
18; 20.
• Evadați din viitor : GRĂDINA 
FESTIVAL — 20.
• Vandana : GRĂDINA FLACĂ
RA — 20.30.
• Scufundarea Japoniei : GRĂ
DINA LIRA — 20,30.
• Sandokan — tigrul Malayezlei : 
GRĂDINA LUCEAFĂRUL — 20,15.
• Corsarul : GRĂDINA TITAN 
— 20,15.

teatre

Sîmbătă dimineața, amiralul Emilio 
Eduardo Massera. comandant-șef al 
marinei și membru al Juntei militare 
de guvemămint din Republica Argen
tina. si-a încheiat vizita oficială în
treprinsă în tara noastră, la invitația 
tovarășului Stefan Voitec. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele argentinian a fost condus de 
Stefan Voitec. general-colonel Ion 
Coman. ministrul apărării naționale. 
Tamara Dobrin. membru al Consi

liului de Stat. Iile Rădulescu. minis- 
tru-secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, generali și ofițeri 
superiori, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Tulio Oscar Su- 
gasti. ambasadorul Republicii Argen
tina la București, și membri ai 
ambasadei.

Pe frontispiciul aerogării erau arbo
rate drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Argentina. O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două țări.

DEZVOLTAREA COLABORĂRII
ECONOMICE DINTRE TARILE 

MEMBRE ALE C. A. E. R.

(Urmare din pag. I)
tării în ultimele decenii, 
este, desigur, si noul pod 
peste Dunăre, la „caligra
fierea" căruia a stăruit si 
mina actualului subinginer. 
De aici a mers apoi să 
lucreze, tot într-o echipă, 
la alte importante obiec
tive. Apoi. în 1973. a ter
minat liceul seral, iar trei 
ani mai tirzfu — institutul 
de subingineri. N-a fost 
singurul bocsean cu abona
ment la „cursa de 10 
seara", de Reșița, unde se 
află institutul. Cursa cir
culă si acum, dar e mult 
mai aglomerată. Sint zeci 
de bocseni care, după orele 
de serviciu, se grăbesc spre 
sălile institutului, apoi din 
nou acasă, unde mai au 
de rezolvat niște probleme 
noi. Probleme noi — lait
motivul industriei bocsene. 
conectată la exigentele ca
litative mereu mai înalte.

Solicităm o mărturie în 
acest sens maistrului Nico
lae Mihaly : meșterul ape
lează îndată la exemplul 
lăcătușului de întreținere 
Sandu Nicolae. Recent, 
propunerea lăcătușului — 
„Clește de sudat în mediu

de bioxid de carbon" — fu
sese înregistrată ca inven
ție. prezentind interes pen
tru întreprindere. Printre 
altele, cu aiutorul ei se 
realizează o creștere a pro
ductivității muncii cu 12 la 
sută. Ei bine, după numai 
cîteva zile, autorul inven
ției cerea o nouă si impor

caz. după un timp, lăcătu
șul a venit cu o îmbunătă
țire a propriei sale in
venții.

Diferența dintre Bocșa de 
acum aproape două dece
nii si 'cea de azi ar părea, 
poate, neverosimilă. vă
zută exclusiv prin prisma 
excavatoarelor gigant, a

partid — datorită ideilor 
pornite de la oamenii mun
cii. industria bocseană a 
realizat o producție supli
mentară de peste 54 000 000 
lei. Anul acesta, aceeași 
gîndire muncitorească, pu
ternic stimulată de Festiva
lul national al muncii si 
creației „Cintarea Româ

Ritmuri, excavatoare-gigant, flori
tantă modificare a acestui 
dispozitiv. Unii au ripostat 
contrariati : „Invenția a 
fost înregistrată, se si a- 
plică. ce s-o mai dăm pes
te cap 7“ Lăcătușul, nemul
țumit. s-a adresat consiliu
lui oamenilor muncii, care 
a apelat la cercul de crea
ție tehnică al întreprinde
rii cerîndu-i să studieze 
„cazul". Si ce s-a consta
tat ? Gă. de fapt. Sandu Ni
colae este un... recidivist 
în materie. Astfel, si la 
precedenta invenție a lăcă
tușului — „Dispozitiv pen
tru curătat discurile" — 
lucrurile nu se petrecuseră 
oare la fel ? Si in acest

macaralelor portuare. a 
marilor construcții metalice 
care. în mai puțin de două 
decenii, au luat locul sape
lor. coaselor, potcoavelor. 
Trebuie urmărit si înțeles 
saltul săvîrsit în profilul 
oamenilor de aici, cu un 
orizont larg si o temeinică 
pregătire profesională si 
politică. în stare să sesi
zeze la timp ceea ce nu mai 
corespunde realităților si 
trebuie înlăturat, ceea ce 
este nou si trebuie promo
vat cu mult curai.

— Anul trecut — argu
mentează tovarășul Ion 
Samfiroiu. secretar al co
mitetului orășenesc de

niei". a generat oină de 
curind. in plus, o producție 
exprimată in 316 tone con
strucții metalice. 45 tone de 
utilaje industriale, o ma- 
cara-turn. mobilă de peste 
un milion de lei...

De ziua lor. a constructo
rilor de mașini, cei din 
Bocșa raportează că, înde
plinind înainte de termen 
planul semestrial, au reali
zat suplimentar o producție 
fizică materializată in 45 
tone utilaje metalurgice, 
600 tone construcții metali
ce. au livrat la export su
plimentar produse în valoa
re de 1,7 milioane lei va
lută.

Si adăugăm la cele de 
mai sus si alte cifre care 
sugerează. în felul lor. mo
dul de viată al muncitoru
lui bocsean. De pildă, lo
cuitorii orașului dispun de 
cel mai mare număr de 
flori din județul Caras-Se- 
verin : peste o mie de fie
care om. Trandafirii for
mează adevărate grădini în 
fata celor peste 2 000 de 
apartamente construite pen
tru bocseni. Actualul cin
cinal va mai adăuga încă o 
mie de apartamente.

Să-i amintim, de aseme
nea. pe cei aproape două 
mii de oameni cu timpul 
liber... ocupat în repetițiile 
si spectacolele date de an
samblul folcloric „Vasio- 
va“ : corul cadrelor didac
tice : corul muncitoresc de 
la întreprinderea de con
strucții metalice : fanfara : 
grupul folk : cercurile de 
creație tehnico-stiintifice 
etc.

Să adăugăm si...
Dar cîte nu se mai pot 

adăuga la ceea ce adaugă 
necontenit prin munca lor 
stănînii. producătorii si be
neficiarii de azi ai Bocșei, 
așezare ce trăiește tot mai 
intens ritmurile dinamice 
ale întregii țări !

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Alibi — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (la parcul 
Herăstrău) : Adio, Charlie — 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină Patria mea-i 
pămîntul unde-au trăit străbunii 
— 20,30.
• Teatrul Giulești (la sala Ma
jestic) : Familie Îndoliată — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 194, cartier Bercenl) : O 
poveste cu clntec — 10, (la Școala 
generală 147) : Fata babei șl fata 
moșneagului — 18.
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deosebită semnificație practică și 
principială, succesele pe această linie 
fiind de natură să demonstreze fap
tic. prin exemple vii eficienta si su
perioritatea relațiilor economice din
tre țările socialiste.

Desfășurarea lucrărilor sesiunii a 
pus din nou în evidență că promo
varea și respectarea riguroasă a 
principiilor deplinei egalități în drep
turi, independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești — principii 
unanim convenite și înscrise în Sta
tutul C.A.E.R., dezvoltate în Progra
mul complex — se dovedesc a fi u- 
nica temelie trainică a dezvoltării 
colaborării rodnice între statele par
ticipante la activitatea organizației. 
Numai pe această bază colaborarea 
și cooperarea slujesc obiectivului 
major, obiectivului ei firesc — re
afirmat și în Comunicatul comun al 
actualei ședințe a sesiunii — acela 
de a contribui Ia dezvoltarea accele
rată a economiei naționale a fiecărei 
țări, la apropierea si egalizarea ni
velului lor de dezvoltare economică.

In concordanță cu pozițiile de 
principiu ale partidului și statului 
nostru. în cadrul sesiunii au fost pre
zentate punctul de vedere si propu
nerile României privind adîncirea si 
perfecționarea colaborării dintre țările 
participante la C.A.E.R.

Astfel, delegația română a relevat 
că în ansamblul relațiilor de colabo
rare dintre țările membre ale C.A.E.R. 
o însemnătate deosebită are coordo
narea planurilor — principala metodă 
a organizării cooperării economice si 
tehnico-stiintifice. prin consultări re
ciproce in probleme ale dezvoltării e- 
conomiilor. metodă care oferă un ca
dru adecvat pentru realizarea de în
țelegeri si încheierea de acorduri. 
Experiența vieții demonstrează avan
tajele acestei metode, care oferă largi 
și multiple posibilități pentru îmbu
nătățirea substanțială a colaborării, 
creează cele mai favorabile condiții 
dezvoltării pe baze stabile și de lungă 
durată a relațiilor economice dintre 
țările participante Ia C.A.E.R.

De asemenea, s-a subliniat că, po
trivit concepției României, activita
tea de coordonare a planurilor por
nește de la prevederile planului 
unic de dezvoltare a fiecărei țări, de 
Ia direcțiile de bază ale planificării 
stabilite de partidul comunist din 
fiecare țară — atribut inalienabil al 
suveranității si independentei fiecă
rui stat socialist.

Avînd în vedere semnificația prin
cipială, cit și eficiența și utilitatea 
practică a coordonării planurilor, în 
genere, a dezvoltării colaborării, 
corespunzător cerințelor amintite, 
România a prezentat un ansamblu de 
propuneri de natură să creeze cadrul 
necesar pentru realizarea în coope
rare a unor obiective a căror con
strucție necesită un timp mai înde
lungat in industrie, în agricultură și 
în alte domenii, să asigure certitudi
ne și stabilitate în aprovizionarea 
cu o serie de produse de primă im
portanță pentru progresul economii
lor naționale. Se poate spune, cu de
plin temei, că sistemul organizatoric 
existent al colaborării multilaterale 
între țările participante la C.A.E.R. 
— creat în conformitate cu statutul 
organizației și consacrat în Progra
mul complex — asigură condițiile 
necesare pentru dezvoltarea de le
gături economice reciproc avantajoa
se între toate țările participante — 
și tocmai de aceea România s-a pro
nunțat clar pentru întărirea acestui 
sistem, care, de altfel, a fost recon

firmat prin hotărîrile actualei sesiuni.
Este convingerea țării noastre că 

numai pe această cale se pot obține 
îmbunătățirea și perfecționarea acti
vității C.A.E.R., valorificarea largă, 
în cadrul acesteia, a avantajelor ra
porturilor de colaborare economică 
dintre țările socialiste.

In același timp. România pornește 
în mod consecvent de la consideren
tul că, încă de la origine, C.A.E.R.-ul 
nu a fost conceput ca o organizație 
închisă, ci, dimpotrivă, deschisă co
laborării cu toate celelalte țări socia
liste. cit și cu alte state care doresc 
acest lucru. In acest sens are, desigur, o 
deosebită semnificație faptul că la 
activitatea C.A.E.R. participă și alte 
state socialiste sau care manifestă 
opțiunea spre socialism. In același 
sens, ca o importantă cerință a asigu
rării în practică a caracterului des
chis al organizației, țara noastră a 
subliniat necesitatea respectării drep
tului suveran al fiecărei țări membre 
de a desfășura direct relații economice 
externe și de a acționa de sine stă
tător in cadrul altor organizații in
ternaționale.

în ceea ce o privește. România so
cialistă. pornind de Ia principiile 
coexistentei pașnice, concepe activi
tatea sa de colaborare externă într-o 
largă viziune. Astfel, țara noastră 
acționează perseverent pentru adîn
cirea relațiilor de colaborare și coope
rare cu țările din C.A.E.R., precum și 
cu toate celelalte țări socialiste. 
Totodată, dezvoltă legături largi de 
colaborare cu țările în curs de dez
voltare. cu statele nealiniate, cu toate 
țările care năsesc pe calea dezvoltării 
economico-sociale de sine stătătoare. 
De asemenea. România extinde rela
țiile de colaborare cu statele capita
liste dezvoltate, cu toate țările lumii, 
indiferent de orînduirea lor. partici
pând activ la diviziunea internaționa
lă a muncii, la schimbul de valori 
materiale și spirituale. Țara noastră 
situează ferm la baza relațiilor sale 
cu toate statele principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectării in
dependentei și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc — princi
pii care se afirmă tot mai puternic 
drept singurele în măsură să asigure 
o colaborare internațională fructuoa
să, pacea și securitatea popoarelor.

In condițiile lumii de azi, caracte
rizată prin interdependența dintre e- 
conomiile naționale ale diferitelor 
state, amplificarea relațiilor econo-' 
mice, dezvoltarea colaborării ne mul
tiple planuri constituie o necesitate 
obiectivă a mersului înainte al fie
cărei țări și. în același timp, o con
diție esențială a creării unui climat 
de încredere, apropiere si înțelegere 
între state, o condiție primordială a 
păcii și securității mondiale.

Opinia publică din țara noastră își 
exprimă încrederea că documentele 
adoptate vor impulsiona colaborarea 
economică intre țările participante la 
C.A.E.R., se vor înscrie ca un aport 
la întărirea colaborării între toate 
țările socialiste, și. in general, a coope
rării internaționale. România socialis
tă — așa cum a subliniat în repetate 
rînduri prin glasul ei cel mai autorizat, 
al secretarului general al P.C.R.. pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. va acționa și în viitor 
ferm și consecvent pentru lărgirea si 
diversificarea relațiilor de colaborare 
cu țările din C.A.E.R.. cu toate țările 
socialiste, considerînd că aceasta are 
o importanță deosebită atit pentru 
înaintarea tării noastre pe calea so
cialismului și comunismului, cit și 
pentru întărirea forțelor mondiale ale 
socialismului, pentru cauza generală 
a progresului si păcii în lume.

tv
DUMINICA, 2 IULIE

PROGRAMUL 1
8,00 Sportul pentru toți
8,15 Tot înainte !
9,10 Șoimii patriei
9,20 Film serial pentru copii : ,,Don 

Quijote". Episodul 6
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10,00 .Viața satului
11,35 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei 
13,00 Telex
13,05 Album duminical. Ora veselă î 

muzică ușoară, desene animate, 
pagini de umor din literatura ro
mână și uaiversală, fabule, muzi
că populară, de la o glumă la alta, 
vedete pe micul ecran, muzică folk 

14,00 Woody ciocănitoarea buclucașă — 
desene animate ; Moment folcloric 
cu Toni Iordache ; Sub cupola cir
cului ; Instantanee... de Aristide 
Buhoiu ; Povestea filmului muzi
cal : Antologia umorului ; De la 
operetă la musical ; Șah mat în... 
15 minute ! Intîlnire cu formația 
„Savoy" și orchestra Gelu Solomo-, 
nescu

17.30 Daciada
17,50 Film serial : „Linia maritimă One- 

din“. Episodul 45
18,40 Micul ecran pentru cel mici

19,00 Telejurnal
19,30 Antena vă aparține. Spectacol 

prezentat de municipiul București
20.50 Film artistic : „Hollywood, Holly

wood". Premieră TV. Producție a 
studiourilor americane. în distri
buție : Gene Kelly, Fred Astaire, 
Judy Garland, Greta Garbo, Leslie 
Caron, Cyd Charisse, Frank Sina
tra, Robert Taylor, Maurice Che
valier, Ginger Rogers. Jeannette 
MacDonald, Debbie Reynolds, 
Georges Guetary, Esther Williams, 
Frații Marx, Spencer Tracy, 
Katharine Hepburn. Regia : Gene 
Kelly

22.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ : Festival An

tonio Vivaldi

LUNI, 3 IULIE
PROGRAMUL 1

15,55 Telex
16,00 Emisiune în limba maghiară
19,00 „Cîntarea României"
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 Panoramic
20.20 Roman-foileton : Familia Palliser. 

Episodul 19
21,15 Mai aveți o întrebare ? Noile re

surse de energie și mediul încon
jurător. Emisiune de Andrei 
Bacalu

21.45 Cîntece, serenade, canțonete

22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Cenacluri ale tineretului
17,05 Pentru căminul dumneavoastră
17.20 Intîlnire cu satira și umorul
17,55 Moment folcloric
18,05 Drumuri europene : Oglinda lumii
18.30 în alb ș! negru. Tainele pădurii
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Film serial pentru copii : Cuore
20.15 Seară de balet : „Pasărea de foc"
21.15 Telex
21.20 Incursiune în cotidian
21,40 Film serial : „Om bogat, om 

sărac". Reluarea episodului 3

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 iulie. In țară : Vreme călduroasă, 
mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi variabil. Innorări mai pro
nunțate se vor produce în vestul și 
nordul țării, unde vor cădea ploi lo
cale. Vînt potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 10 ș! 20 de 
grade, iar cele maxime vor oscila in
tre 22 și 32 de grade, local mai ridicate. 
La munte, ceață slabă dimineața. In 
București : Vremea va fi călduroasa, 
mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi variabil. Vînt slab. Tempe
ratura ușor variabilă.

• MUZICA Șl ACTI
VITATEA FIZICĂ. Mu2ica 
activitatea fizică sînt cele două 
pasiuni ale lui Herbert von Ka
rajan. unul din cei mai mari di
rijori ai lumii. La vîrsta de 70 
de ani. pe lingă faptul că diri
jează cu măiestrie reputate or
chestre filarmonice, continuă să 
rămină un sportiv emerit. El 
participă cu regularitate la 
cursele de yahting și pilotează 
automobile de cursă și avionul 
cu reacție. Pe lingă o vivacitate 
fizică excepțională, și-a păstrat 
intacte reflexele unui tînăr.

• VITEZĂ SUPERSO
NICĂ SAU CAPACITATE 
SPORITĂ DE TRANS
PORT? In momentul în care 

compania „Air France" a anun
țat că numărul pasagerilor îm
barcați pe avioanele supersonice 
de transport „Concorde" a atins 
100 000. guvernul francez a a- 
nunțat hotărirea de a opri de
finitiv fabricarea acestei aero
nave. Se apreciază că în curind 
și guvernul britanic va anunța o 
decizie similară. în total, cele 
două țări au construit împreună 
16 avioane, dintre care numai 9 
au fost vîndute. pentru celelalte 
negăsindu-se încă cumpărători. 
Tn ciuda economiei de timp 
pe care o realizează zborurile 
„Concorde" (traversarea Ocea
nului Atlantic durează numai 
trei ore și jumătate), gradul de 
rentabilitate rămîne în conti
nuare redus, fără vreo perspec
tivă de îmbunătățire. Eșecul a- 
vionului „Concorde", scrie săp- 
tămînalul „Paris Match", arată 

că elementul hotăritor pe liniile 
aeriene îl constituie nu viteza, 
ci numărul de pasageri care 
pot fi transportați : intr-adevăr, 
concomitent cu hotărirea de sis
tare a producției navei superso
nice, s-a anunțat extinderea 
proiectelor de construire a „Air- 
busului". avion de mare capaci
tate (peste 300 pasageri).

• INVAZIE DE LĂ
CUSTE. Norii de lăcuste care 
s-au abătut asupra regiunilor de 
nord și est ale Etiopiei au creat 
o situație deosebit de dificilă 
pentru culturile agricole. Potri
vit comunicatelor difuzate de 
Organizația pentru controlul lă
custelor în Africa de est. în șap
te provincii etiopiene au fost 
depistate peste 50 de mari ro
iuri de lăcuste, dintre care 21

au fost complet distruse cu sub
stanțe chimice împrăștiate cu 
ajutorul aviației utilitare. In 
prezent se desfășoară o amplă 
campanie pentru combaterea a- 
cestor dăunători și în celelalte 
regiuni ale Etiopiei.

© SECRETELE ZIDU
LUI LUI HADRIAN. Con- 
struit de împăratul roman în 
prima jumătate a secolului al 
II-lea în Anglia pentru a pro
teja granițele nordice ale acestei 
țări împotriva năvălirilor, acest 
sistem de apărare oferă arheo
logilor bogate relicve. într-unul 
din cele două forturi romane. 

recent descoperite, si care se 
numea Vindolanda, s-au găsit 
200 de obiecte din lemn, piele — 
încălțăminte, centuri, pungi cu 
bani — țesături de lină, pre
cum și scrisori pe papirus, in 
general listele de conturi și de 
aprovizionare a taberei. Au mai 
rămas de cercetat „barăcile" 
soldaților. care vor contribui la 
elucidarea multor enigme privind 
viața si activitatea legiunilor ro
mane. precum și a populației 
care a trăit în vecinătatea taberei.

• PERIPEȚIILE UNEI 
BALENE. De mai multă vre
me, peripețiile unei balene ră

tăcite. prin nu se știe ce întîm- 
plare, în Marea Baltică țin „ca
pul de afiș" în presa suedeză. 
Cetaceul, botezat de ziariști 
„Valborg". pornise cu toată vi
teza spre sudul Balticii, dar pe 
drum s-a încurcat în plasele 
unui pescador. Paza de coastă 
și pescarii au reușit să-1 elibe
reze. însă cetaceul. dezorientat, 
în loc să pornească spre sud. in 
direcția Atlanticului, s-a în
dreptat în sens opus, spre Gol
ful Botnic, unde era expus 
unor mari primejdii, inclusiv 
lipsă de hrană și chiar impo
sibilitatea de a ieși la suprafață. 
In ultimele zile insă, balena a 
reluat drumul sudului, singurul 
care-i poate oferi șansa de a 
reintra în familia cetaceelor.

• „GHID AL FRAN
ȚEI POLUATE". In cursul 
acestei săptămîni, în librăriile 
pariziene va apărea primul „Ghid 
al Franței poluate", realizat din 
inițiativa grupului „Ecologie-78“, 
care reunește diverse organiza
ții avînd ca obiectiv protejarea 
mediului ambiant. Ghidul se 
prezintă sub forma unui vast 
catalog. însoțit de hărți care 
prezintă principalii factori de 
poluare. precum și zonele în' 
care s-au produs „accidente" 
sau „incidente" avînd ca urma
re deteriorarea mediului am
biant. Potrivit autorilor lucrării, 
aceasta constituie o „introducere 
în problemele ecologice ale 
Franței".

© EVOLUȚIA LIMBII 
ENGLEZE IN S.U.A. După 
cum apreciază lingvistul brita
nic Robert Burchfield, redac- 
tor-șef al dicționarelor Oxford, 
limba engleză se schimbă atit 
de mult în S.U.A. incit în ur
mătorii 200 de ani americanii și 
britanicii nu se vor mai putea 
înțelege fără ajutorul unui 
translator. Există concepția gre
șită — a spus Burchfield — că 
influenta crescîndă a mijloace
lor de comunicare în masă în
gustează diferentele dintre en
gleza americană și engleza bri
tanică. Totuși — a opinat el — 
200 de milioane de americani nu 
au fost în Anglia și. probabil. 
47 milioane de britanici nu au 
fost în S.U.A.,
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Sesiunea specială a Adunării Generale Șahinșahul Iranului a primit pe ambasadorul
in edificarea unei noi ordini economice internaționale

Declarația finală a Conferinței O.S.P.A.A. de la Colomboa O.N.U. consacrată dezarmării s-a încheiat României

• A fost adoptat prin consens Documentul final • Propuneri 
și idei ale României incluse în document

Prima sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării și-a încheiat lucrările in noaptea de vineri spre sîmbătă.

întrunită în plen. Adunarea Generală a adoptat DOCUMENTULIntrunită în plen. Adunarea 
FINAL al sesiunii.

Documentul este alcătuit din patru 
secțiuni : Preambulul ; Declarația de 
principii ; Programul de acțiune ; 
Mecanismele de negociere.

După ce se subliniază că masiva 
acumulare de arme, în mod deosebit 
de arme nucleare, constituie o ame
nințare la adresa viitorului omenirii, 
în document se relevă că a sosit 
timpul de a se pune capăt acestei 
situații, de a se aboli forța din rela
țiile internaționale și de a se căuta 
securitatea printr-un proces treptat, 
dar efectiv, dc dezarmare, care să 
înceapă cu reducerea nivelului ac
tual al armamentelor. Dacă obiecti
vul final al eforturilor tuturor sta
telor rămîne realizarea dezarmării 
generale și complete, sub un control 
internațional eficient, țelul imediat îl 
constituie eliminarea pericolului unui 
război nuclear și înfăptuirea de mă
suri vizînd stoparea cursei înarmă
rilor și înlăturarea obstacolelor din 
calea unei păci durabile.

în continuare, în document se pune 
în lumină corelația dezarmare-dez- 
voltare, subliniindu-se că sutele de 
miliarde de dolari cheltuite anual 
pentru fabricarea sau perfecționarea 
armelor se află într-un contrast 
sumbru și tragic cu nevoile și sără
cia în care trăiesc două treimi din 
populația lumii.

Documentul relevă apoi direcțiile 
negocierilor de dezarmare, precum și 
principiile care să stea la baza mă
surilor concrete de dezarmare.

In continuare, documentul subli
niază urgența revitalizării mecanis
melor de dezarmare, a constituirii 
unor foruri adecvate de deliberare si 
negociere, cu un caracter mai repre
zentativ. subliniindu-se că Adunarea 
Generală urmează a fi principalul 
for de dezbatere al O.N.U. în mate
rie de dezarmare. Documentul aduce 
apoi precizări privind funcționarea 
noilor organisme de negociere. Tot
odată. se prevede înlocuirea actua
lei conferințe a Comitetului de 
dezarmare de la Geneva — ale cărei 
rezultate și structuri s-au dovedit 
nesatisfăcătoare — cu un nou orga
nism. ce se va numi Comitetul pen
tru dezarmare, și care își va începe 
activitatea în ianuarie 1979. si care 
va fi deschis participării tuturor sta
telor posesoare de arme nucleare. 
In componenta sa urmează să intre, 
de asemenea, țările membre ale 
actualului Comitet de dezarmare de 
la Geneva, precum și alte state. La 
baza activităților noului comitet ur
mează să fie așezate reguli demo
cratice. între care adoptarea hotărî- 
rilor pe bază de consens. înlocuirea 
instituției copreședinției prin siste
mul conducerii lucrărilor prin rotatie 
lunară de către toate statele membre.

Documentul final prevede convo
carea unei a doua sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării, precum si întruni
rea Conferinței mondiale de dezar
mare, în condițiile participării uni
versale și după 
punzătoare.

Inscriindu-se 
consecvenți ai
speciale, adueîndu-și o contribuție 
constructivă la buna pregătire si des
fășurare a lucrărilor acesteia. Româ
nia socialistă a avut un aport larg 
apreciat la elaborarea documentului 
final prin ideile si propunerile pre
zentate. care reflectă concepția pre-

ședintelui Nicolae Ceausescu privind 
edificarea unei lumi a păcii si înțe
legerii între state, fără arme si fără 
războaie.

Multe dintre obiectivele, principii
le. prioritățile, direcțiile de acțiune 
si măsurile concrete in domeniul 
dezarmării propuse de tara noastră 
cu prileiul sesiunii au întrunit — 
alături de ideile si propunerile altor 
state participante — acordul general, 
fiind cuprinse in documentul final.

Intr-un capitol distinct, care cu
prinde propunerile si sugestiile sta
telor — „parte integrantă a lucrări
lor sesiunii speciale si care urmează 
să fie studiate în viitor într-un mod 
si mai aprofundat" — la primul 
punct se află Hotărirea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân privind poziția României in 
problemele dezarmării și, în primul 
rînd, ale dezarmării nucleare. Lista 
de propuneri cuprinde, de asemenea.

Corespondență 
de la Națiunile Unite

o pregătire cores-

printre promotorii 
convocării sesiunii

ansamblul de direcții de acțiune și 
măsuri concrete in domeniul dezar
mării prezentat la sesiunea specială, 
din împuternicirea președintelui 
Nicolae Ceausescu, de către primul 
ministru al guvernului român. Manea 
Mănescu.

Adresîndu-se participantilor. în ca
drul ultimei ședințe, secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, a sub
liniat că sesiunea specială a fost 
cea mai largă dezbatere asupra dez
armării care a avut loc vreodată pe 
plan international. Una dintre marile 
realizări ale sesiunii — a apreciat el 
— constă în crearea unui cadru cu
prinzător de dezbateri si negocieri, 
prin convenirea principiilor de bază 
si a priorităților care vor trebui res
pectate în eforturile de înfăptuire a 
dezarmării generale și totale.

In continuarea ședinței, reprezen
tanții diferitelor state au exprimat 
punctul lor de vedere asupra semni
ficației și rezultatelor sesiunii.

Relevînd acordul general acceptabil 
care s-a realizat într-o serie de as
pecte importante ale dezarmării —și 
în acest sens au fost citate în mod 
deosebit acordul în domeniul meca
nismelor de negocieri de dezarmare, 
ca și ideile cuprinse în Preambulul 
și în Declarația asupra principiilor — 
reprezentanții unui mare număr de 
state, îndeosebi mici și mijlocii. în 
curs de dezvoltare șl nealiniate, au 
relevat, totodată, că în elaborarea 
unui program cuprinzător de acțiune, 
mai ales în ce privește măsurile de 
dezarmare nucleară, nu s-au putut 
însă obține aceleași rezultate.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor. șeful delegației României, am
basadorul Ion Datcu. a exprimat a- 
precierea pentru rezultatele obținute 
de sesiune ca urmare a eforturilor 
intense desfășurate de toate statele 
participante. Vorbitorul a relevat, tot
odată. limitele și omisiunile docu
mentului final. în special în ce pri
vește adoptarea unor măsuri concrete 
de dezarmare, în primul rind in do-

meniul nuclear. El a reafirmat con
vingerea hotărită a României că a- 
doptarea unor asemenea măsuri, fer
me și angajante, rămîne unul din im
perativele și una din prerogativele 
Națiunilor Unite și o sarcină centrală 
a noilor structuri de negocieri stabi
lite in cadrul sesiunii speciale.

România, a arătat vorbitorul, a 
prezentat la sesiune un amplu pro
gram de măsuri, care, alături de 
propunerile formulate de un mare 
număr de alte state, reprezintă un 
fond important de idei și inițiative, 
ce vor trebui să stea și in viitor la 
baza desfășurării negocierilor în sfe
ra dezarmării. în noua etapă des
chisă odată cu această sesiune.

In acest sens — a apreciat șeful 
delegației României — hotăririle care 
au fost adoptate constituie doar în
ceputul unei noi abordări a proble
maticii dezarmării, în cadrul căreia 
va trebui ca statele lumii, înzestrate 
cu o conștiință sporită și cu o per
spectivă mai clară, să acționeze cu 
energie și hotărîre. prin eforturi 
unite, pentru a pune capăt gravelor 
primejdii pe care le reprezintă cursa 
înarmărilor pentru pacea și secu
ritatea tuturor popoarelor de pe pla
neta noastră.

In discursul de încheiere a lucră
rilor, președintele Adunării 
rale. Lazar Moisov, a relevat 
prin această sesiune 
armării revin din 
O.N.U.

Rolul 
probleme 
fapt care demonstrează că Na
țiunile Unite reprezintă unicul for 
in care, indiferent de dificultățile 
de natură politică sau care țin de 
domențul negocierilor, este posibil 
ca, in condițiile egalității și ale 
participării tuturor statelor, să se 
examineze probleme de cea mai 
mare importanță.

Realizările sesiunii — a declarat 
Moisov — merită întreaga atenție a 
comunității internaționale. Faptul că 
nu s-au împlinit așteptările cele 
mai optimiste, faptul că nu s-a 
ajuns la rezultate mai importante 
nu trebuie să constituie un motiv 
de deziluzie. Chiar dacă nu a reușit 
să ajungă la o soluționare majoră a 
problemei încetării cursei înarmări
lor, chiar dacă nu a putut duce la 
un acord privind noi și semnificati
ve măsuri de dezarmare — a conchis 
el — sesiunea a oferit o cartă 
pentru un nou curs șl a deschis noi 
căi negocierilor ce vor fi purtate în 
viitor.

TEHERAN 1 (Agerpres). — Sahin- 
șahul Iranului. Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr. l-a primit la „Palatul 
Niavaran" pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România. Alexandru Boa
bă. cu prilejul încheierii misiunii 
sale la Teheran.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
șahinșahului Aryamehr un mesaj de 
salut, urări de sănătate 
personală, precum si de 
pentru poporul iranian.

Mulțumind, șahinșahul 
Reza Pahlavi Aryamehr 
la rîndul său, cele mai cordiale salu
tări. urări de sănătate și fericire 
președintelui Nicolae Ceaușescu. de 
noi succese

In cadrul

și fericire 
prosperitate
Mohammad 
a transmis.

poporului român, 
convorbirii care a avut

loc. șahinșahul Iranului a evidențiat 
stadiul înalt al relațiilor româno-ira- 
niene și al colaborării dintre cele 
două țări pentru rezolvarea proble
melor majore din viața internaționa
lă. De asemenea, suveranul iranian 
a arătat că așteaptă cu deosebit in
teres vizita în România, întilnirea cu 
președintele Nicolae Ceaușescu pen
tru continuarea dialogului la nivel 
înalt si realizarea de noi înțelegeri în 
vederea dezvoltării si diversificării 
mai accentuate a relațiilor dintre cele 
două țări.

In aceeași zi. ambasadorul român 
a fost primit de împărăteasa Farah, 
care a rugat să se transmită tovară
șei Elena Ceaușescu urări de sănăta
te și fericire și a exprimat speranța 
că în curînd va avea posibilitatea de 
a se întîlni. din nou. la București.

Confe-
a 
la

Sri

O.N.U. în

PEKIN

Spectacol de gală al artiștilor romani

Gene- 
că 

problemele dez- 
nou în cadrul

tratarea acestei 
a devenit de neinlocuit, 
demonstrează

Comellu VEAD

PEKIN 1 (AgerpTes). — în cadrul 
turneului pe care îl întreprinde în 
R.P. Chineză, formația folclorică 
..Cununa Carpaților" a ansamblului 
Uniunii Tineretului Comunist a pre
zentat. sîmbătă, un spectacol de gală, 
la care au asistat Ken Biao. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez. vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze. U De. membru

Obiective prioritare 
ale economiei cubaneze

Cuvintarea lui Fidel Castro 
Ia sesiunea Adunării 

Naționale a Puterii Populare 
a Republicii Cuba

HAVANA 1 (Agerpres). — La 
Havana au luat sfîrșit lucrările sesiu
nii Adunării Naționale a Puterii 
Populare a Republicii Cuba. După 
cum relevă agenția Prensa Latina. în 
cadrul dezbaterilor au prevalat pro
blemele economice.

In ședința de închidere a luat 
cuvîntul președintele Consiliului de 
Stat. Fidel Castro, care a prezentat un 
Plan general asupra strategiei eco
nomice cubaneze. Subliniind că este 
necesar să Se acorde o mai mare 
importantă planificării în economie, 
vorbitorul a arătat. între altele, că se 
impune reinvestirea veniturilor obți
nute de pe urma exporturilor de 
zahăr în scopul impulsionării ramu- 
rilor-cheie ale economiei naționale, 
precum și dezvoltarea mai susținută 
a sectorului construcțiilor. De aseme
nea. vorbitorul a evidențiat necesita
tea sporirii exporturilor cubaneze, a 
elaborării mai adecvate a planului 
cincinal pe perioada 1981—1985. pre
cum si a trasării unui plan de per
spectivă pină în anul 2 000.

Tirgul international de la Bratislava
Medalii de aur pentru produse chimice românești

PRAGA 1 (Agerpres). 
— La Bratislava și-a 
inchis porțile Tirgul 
internațional de pro
duse chimice „Inche- 
ba“, aflat la cea de-a 
X-a ediție.

Prezentă prin între
prinderile de comerț 
exterior „Chimimport- 
export", „Danubiana" și 
„Petrolexport", indus
tria chimică româneas
că s-a bucurat de in
teresul pe care miile

de vizitatori, specia
liști, reprezentanți ai 
întreprinderilor din 
țara-gazdă și din alte 
țări l-au manifestat 
față de produsele noas
tre.

In cadrul concursu
lui pentru cele mai 
bune produse de larg 
consum, desfășurat in 
cadrul tîrgului, chimia 
românească a obținut 
4 medalii de aur cu 
produsele „Dermin",

„Universal", „Triumf" 
și „Cadran".

Totodată, Ministeru
lui Industriei Chimice 
din România i-au fost 
decernate o diplomă 
și o medalie de onoare 
pentru participarea 
tradițională la „In- 
cheba" și pentru mo
dul original de pre
zentare a produselor 
acestei importante ra
muri a economiei ro
mânești.

(Urmare din pag. I)
te de aspecte teritoriale, de însuși 
procesul cristalizării noilor națiuni 
independente. Cît de pernicioase sînt 
practicile politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste de forță, 
dictat și amestec in treburile interne 
ale altor țări, ce au continuat să se 
manifeste in toată perioada post
belică, se vădește în modul cel mai 
concludent prin faptul că în această 
perioadă au avut loc circa 100 de con
flicte locale, în cursul cărora au 
pierit peste 10 milioane de ființe 
omenești.

țări In care venitul anual pe locuitor 
este între 70 și 100 de dolari — doar 
cu puțin mai mult decît salariul me
diu pe cîteva zile din unele țări dez
voltate ! Este de la sine în
țeles că pentru aceste țări fiecare 
resursă este deosebit de prețioasă, 
mai ales atunci cînd este investită în 
construcția economică pașnică. Toc
mai de aceea linia înfruntărilor mi
litare nu poate decît să facă și mai 
dificilă înfăptuirea sarcinilor con
structive, să prejudicieze grav recu
perarea răminerilor in urmă, să 
împiedice solutionarea 'problemelor

poarelor de a-și cuceri sau apăra, cu 
orice preț și pe orice cale, libertatea, 
suveranitatea, independenta națio
nală. In numele acestui drept, miș
cările de eliberare națională dintr-un 
șir de țări au recurs intr-un mod le
gitim la lupta armată pentru înlă
turarea dominației coloniale și cuce
rirea libertății propriilor popoare. In 
numele aceluiași drept sacru, po
poarele victime ale agresiunii impe
rialiste au luptat cu fermitate pentru 
respingerea intervențiilor din afară, 
pentru apărarea ființei naționale, ex
periența dovedind că nu există forță

ciocnesc tendințele de reîmpărțire a 
sferelor de influentă, conflictele pe 
plan local au implicații tot mai largi : 
în asemenea cazuri, diferite state, 
mai ales cele care au exercitat în tre
cut dominația colonială și care con
tinuă să dețină importante poziții 
economice în țările implicate în con
flicte, fie că intervin direct, fie 
că se grăbesc să-și ofere „servi
ciile". Rezultatele sînt negative pe 
mai multe planuri : apar noi terenuri 
de confruntare, se produc noi încor
dări în relațiile mondiale. în fața 
cercurilor imperialiste, reacționare, se

COLOMBO 1 (Agerpres). 
rința Organizației de solidaritate 
popoarelor afro-asiatice. reunită 
Colombo, capitala Republicii 
Lanka. în prezenta delegațiilor din
50 de țări și a reprezentanților unor 
organizații internaționale, a examinat 
sarcinile O.S.P.A.A. în etapa actua
lă. adoptînd programul de acțiune al 
organizației. declarația conferinței, 
precum și alte documente.

In declarația finală se subliniază 
rolul important al țărilor nealiniate 
în unirea eforturilor tuturor statelor 
lumii pentru edificarea unei noi or
dini internaționale, fără războaie și 
agresiuni. în care relațiile interstata
le să fie așezate ferm pe principii 
democratice. precum și necesitatea 
intensificării luptei pentru înfăptui
rea dezarmării generale si totale. De
clarația relevă. de asemenea, rolul

crescînd al țărilor nealiniate în solu-, 
ționarea problemelor majore cu care, 
este confruntată omenirea, necesita-! 
tea unirii rîndurilor statelor neaHnia-v 
te în lupta pentru progres social si; 
economic, pentru promovarea și afir-,1 
marea cursului de destindere interJj 
națională si asigurarea 
treaga lume.

O atenție deosebită a 
în cadrul conferinței. _ . ___
intensificării luptei împotriva orică
ror manifestări ale imperialismului^ 
colonialismului și neocolonialismului, 
împotriva politicii de apartheid și 
discriminării rasiale, pentru eradica
rea regimurilor rasiste din Africa' 
australă, sprijinirea luptei de elibe
rare națională din Rhodesia. Namibia 
și Africa de Sud si afirmarea drep
tului popoarelor de a dispune ele in
sele de bogățiile lor naturale.

păcii în în-

fost acordată.' 
imperativulul-

al Biroului Politic al C.C. al P.C.C.. 
vicepreședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari, prim-secretar al 
Comitetului municipal Pekin 
P.C.C.. președintele Comitetului 
voluționar municipal, membri 
conducerea M.A.E.. Ministerului 
turii. Asociației de prietenie a 
porului chinez cu străinătatea, oameni 
de artă si cultură.

In pauza spectacolului, tovarășii 
Ken Biao si U De s-au întreținut 
cordial cu membrii formației, iar la 
încheierea spectacolului, oficialitățile 
chineze au felicitat pe tinerii soli ai 
artei populare românești.

După spectacolele prezentate la 
Pekin, care s-au bucurat de o primire 
călduroasă din partea publicului chi
nez. formația română îsi va cont;- 
nua turneul în municipiile Sanhai si 
Hangiou.

Tensiune în Nicaragua
1 (Agerpres). — Pe

al 
Re
din 

Cul- 
po-

MANAGUA 
parcursul ultimelor zile. în Nicaragua 
a fost înregistrată o recrudescentă a 
incidentelor dintre forțele armate si 
polițienești și populația civilă, care 
se pronunță pentru înlăturarea de la 
putere a regimului dictatorial al pre
ședintelui Anastasio Somoza. pentru 
democratizarea vieții interne. Puter
nice ciocniri au avut loc. săntămina 
aceasta, în orașul Masaya. Efective 
ale Gărzii Naționale au încercuit car
tierul Monimbo — locuit îndeosebi de 
populație indiană — recurgînd la 
forță pentru a împrăștia demonstra
țiile de protest ale civililor. Totodată, 
greva decretată de Asociația elevilor 
din învătămîntul secundar (A.E.S.) 
s-a generalizat în principalele orașe 
ale țării, unde au fost organizate am
ple manifestații împotriva guvernului 
Somoza.

ROMA 1 (Agerpres). — în cadrul 
celui de-al patrulea tur de scrutin’ 
pentru desemnarea viitorului PreJț 
ședințe al Italiei, desfășurat, sîmbătă 
după-amiază. senatorul comunist 
Georgio Amendola, membru al Direc
țiunii P.C.I.. 
număr 
mează 
pentru 
lui de 
rilor (506 din 1 011).

La scrutin au fost prezenti 986 mari, 
electori (din totalul de 1 011).

Un număr de 480 mari electori s-au 
abținut de 
fost albe.

Urmează 
scrutin.

a întrunit cel mai mare 
de voturi — 355 — infor- 

agentia U.P.I. El avea nevoie; 
a fi desemnat ca sef al statu-, 
majoritatea absolută a votu-

la vot. 77 de buletine 
iar restul anulate, 
să se tină un alt tur

au
de

agențiile de presă
Convorbiri româno-libie- 

jjg. Ministrul sănătății al Jamahi- 
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste, Moftah al-Usta Omar, a primit 
delegația Ministerului Sănătății din 
România, condusă de dr. Radu Ozun, 
directorul Direcției asistentă medica
lă, care efectuează o vizită în aceas
tă țară. Moftah al-Usta Omar a 
evocat stadiul actual al colaborării 
româno-libiene, subliniind că la dez
voltarea acesteia un rol hotărîtor 
l-au avut înțelegerile convenite cu 
prilejul convorbirilor dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și șeful sta
tului libian, Moammer El-Geddafi.

0 reuniune extraordinară 
a Guvernului R. P. Bulgaria 
a avut loc la Sofia. A fost adoptată 
o hotărîre privind mobilizarea tutu
ror forțelor în vederea compensării 
daunelor mari aduse economiei na
ționale de calamitățile naturale. Se 
prevede, printre altele, pregătirea a 
660 000 de hectare, afectate de grin
dină, pentru o nouă însămînțare. Se 
prevede, de asemenea, reducerea, în 
acest an, a cheltuielilor destinate ad
ministrației publice.

La Luxemburg s a desfășu
rat o reuniune a reprezentanților 
partidelor comuniste din țările mem
bre ale Pieței comune consacrată 
efectuării unui schimb de vederi asu
pra pregătirii alegerii, pe baza su
fragiului universal și direct, a mem
brilor Parlamentului european, or
gan consultativ al C.E.E.. In comu
nicatul dat publicității la încheierea

reuniunii se subliniază : „Fiecare
partid comunist hotărăște în deplină 
independență participarea sa. favori- 
zind, totodată, o cooperare în do
meniile de interes comun pentru 
muncitorii și popoarele țărilor lor".

Constituirea unui nou 
Consiliu Prezidențial în 
R.D.P. a Yemenului. Postul de 
radio Aden, reluat de agenția 
Reuter, a anunțat că în R.D.P. a 
Yemenului a fost constituit, simbă- 
tă, un nou Consiliu Prezidențial, 
condus de Aii Nasir Muhammad șl 
format din cinci membri. Aii Nasir 
Muhammad fusese numit provizoriu 
în această funcție imediat după ză
dărnicirea tentativei de lovitură de 
stat de la începutul săptămînii.

In sprijinul reunificării 
independente și pașnice a 
Coreei. Tokio s'au desfășurat 
întîlniri între membri ai conducerii 
Consiliului General al Sindicatelor 
din Japonia (Sohyo) și ai altor or
ganizații sindicale japoneze și o de
legație a Federației Generale a Sin
dicatelor din R.P.D. Coreeană. Cu 
acest prilej — relatează agenția 
A.C.T.C. — directorul adjunct al 
secretariatului Sohyo, Ebitani Take- 
hiro, a declarat, în numele condu
cerii acestei organizații, că Sohyo, 
alături de întreaga clasă muncitoare 
din Japonia, sprijină pe deplin cauza 
reunificării independente și pașnice 
a Coreei și va depune toate efortu
rile pentru reușita celei de-a Il-a 
Conferințe mondiale pentru reunifi- 
carea independentă și pașnică a Co
reei, care urmează să se desfășoare 
în toamna acestui an în Japonia.
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iunie a.c., asociația „Des amis 
de la langue d’oc" — inițiatoarea, 
in urmă cu 100 de ani, a Jocu
rilor latinității de la Montpellier 
— a organizat o festivitate 
solemnă dedicată lui Vasile 
Alecsandri, poetul căruia i-a fost 
decernat marele premiu al con
cursului de poezie pentru poe
mul „Cintecul gintei latine". 
După intonarea Imnului de stat 
al Republicii Socialiste România, 
Jacques Loubiere, președintele 
asociației „Les amis de la 
langue d’oc", a evocat cu multă 
emoție și căldură sărbătorirea 
de acum 100 de ani, marele en
tuziasm cu care poemul lui 
Alecsandri a fost intimpinat de 
către comitetul de organizare, 
faptul că marele poet român a 
fost un ciștigător indreptățit al 
premiului latinității.

In continuare a avut loc un 
spectacol, in cadrul căruia 
„Cintecul gintei latine" a fost 
recitat in română și provensală. 
De asemenea, Jean Fourie, se
cretarul general al asociației 
„Les amis de la langue d’oc", a 
recitat o foarte frumoasă odă 
dedicată țării noastre.

Brunei pe calea inde
pendenței. Ministerul Afacerilor 
Externe al Marii Britanii a anunțat 
că protectoratul englez Brunei îsi va 
căpăta independenta la sfîrsitul anu
lui 1983. Situat pe coasta nordică a 
Insulei Borneo, sultanatul Brunei are 
o suprafață de 5 800 kilometri pătrati 
și o populație de 162 000 locuitori.

Piedici suplimentare în 
procesul dezvoltării, peri
cole pentru independența 
noilor state. ExPerient* viet». 
întreaga dezvoltare istorică arată că 
asemenea probleme nu isi pot afla 
rezolvarea pe calea armelor, prin acte 
de forță. Dimpotrivă, confruntările 
armate, ciocnirile militare complică 
si ascut si mai mult problemele, 
toarnă gaz peste foc. duc la poziții 
ireconciliabile, adaugă noi elemente 
de tensiune si animozitate. întrețin 
spiritul de revanșă, făcind în conse
cință si mai dificilă cristalizarea unor 
soluții echitabile. Este o gravă eroa
re. o iluzie primeidioasă să se crea
dă că diferendele, problemele deschi
se de natură teritorială sau de orice 
altă natură, ar avansa spre o soluțio
nare recurgîndu-se la forța armelor. 
Singurul rezultat este înveninarea și 
mai accentuată a climatului politic, 
creîndu-se cîmp de acțiune pescui
torilor în ape tulburi, forțelor reac
ționare, care urmăresc să dezbine și 
să instige unele împotriva celorlalte 
popoarele, să le submineze eforturile 
consacrate consolidării independentei, 
înfăptuirii aspirațiilor de dezvoltare 
de sine stătătoare.

Cu atit mai stringentă apare nece
sitatea respingerii politicii confruntă
rii militare de către statele care și-au 
cucerit nu de mult neatirnarea cu 
cit în fata acestora se ridică, ca ur
mare a îndelungatei dominații colo
niale, sarcini uriașe legate de impe
rativul lichidării grelei poveri a sub
dezvoltării. al eliminării decalatelor 
economice și accelerării mersului îna
inte pe calea ridicării nivelului de 
trai, a prosperității si progresului. A- 
ceste sarcini reclamă mobilizarea tu
turor forțelor si resurselor materiale 
si umane si canalizarea lor în direc
ția dezvoltării economico-sociale.

Iată, de pildă, cazul țărilor din 
zona denumită „Cornul Africii", unde, 
de mai multă vreme, ard flăcările 
unor conflicte militare, cu întregul 
lor cortegiu de distrugeri, pagube, 
suferințe ; or, țările în cauză sint

9. calea Înfruntărilor 
MILITARE -sursă de grave pericole 

pentru dezvoltarea și independența statelor, 
pentru pacea mondială

economice, sociale, culturale ale so
cietății.

Linia ciocnirilor armate antre
nează tot mai mult statele in curs 
de dezvoltare in virtejul cursei înar
mărilor. ceea ce ridică obstacole și 
mai mari în calea propășirii econo
mice și sociale. Constituie o realitate 
tragică că în decurs de numai cinci 
ani. între 1970—1975. cheltuielile mi
litare ale „lumii a treia" au crescut 
de două ori. atingînd aproape 34 mi
liarde de dolari, sumă care între timp 
a sporit și mai mult. Alocarea unor 
asemenea fonduri pentru înarmări 
înseamnă implicit diminuarea mijloa
celor destinate pentru stringentele 
nevoi ale dezvoltării economice 
și sociale. Caracterizîndu-se prin- 
tr-o dezvoltare economică sla
bă, cele mai multe din aceste 
țări nu dispun de o industrie proprie 
de armament si. de aceea. în măsura 
în care se angaiează pe calea acțiu
nilor militare, se văd nevoite să 
recurgă la importuri de arme, ceea 
ce duce implicit la relații de depen
dență față de furnizorii de arme, cre
îndu-se astfel pericolul pierderii in
dependenței naționale cucerite cu 
mari sacrificii.

Desigur, respingerea hotărită a căii 
înfruntărilor militare nu înseamnă 
cîtuși de puțin negarea dreptului po-

în stare să îngenungheze un popor 
care este hotărit să-și apere cu orice 
sacrificiu libertatea și independența 
națională.

Dimensiunile problemelor care con
fruntă țările in curs de dezvoltare 
solicită, firește, intens și integral nu 
numai eforturile fiecărei țări în par
te. ci presupune, ca o condiție esen
țială. acțiunea unită si convergentă a 
tuturor împreună. Numai strîns unite, 
numai sprijinindu-se, întrajutorîn- 
du-se reciproc si nu înfruntindu-se 
între ele. beneficiind totodată de o 
largă colaborare egală în drepturi cu 
celelalte state ale lumii, aceste țări 
îsi pot soluționa problemele dezvol
tării. se pot concentra asupra con
strucției pașnice. Calea abordării liti
giilor prin mijloace armate nu poate 
decît să le afecteze grav unitatea — 
ceea ce înseamnă afectarea capacită
ții de luptă cu forțe unite pentru 
apărarea independenței, a libertății 
abia cucerite.

înfruntările militare des* 
chid calea intervențiilor 
străine. In lumea de azl’ 
care este o lume a interdepen
dențelor. în condițiile cînd pe 
arena mondială se înfruntă și se

deschide teren propice pentru a-și 
promova politica de ingerințe.

Conflictele, chiar cele cu caracter 
local, între țări în curs de dezvol
tare generează însă mari pericole nu 
numai pentru statele în cauză, ci și 
pentru ansamblul relațiilor interna
ționale, pentru pacea mondială. Nu 
poate fi ignorat că lumea de azi este 
supraînarmată, că în arsenalele mi
litare se acumulează uriașe cantități 
de arme cu o putere explozivă fără 
precedent. în aceste condiții, scin- 
teile ce izbucnesc în diferite zone ale 
planetei pot lesne scăpa de sub con
trol și provoca incendii de vaste pro
porții. Este o realitate că înfruntările 
militare atrag in viitoarea lor, ca un 
magnet, noi și noi state, lărgesc cîm- 
purile de conflict, creează noi rivali
tăți și surse de ciocniri. Este astfel 
bine cunoscut faptul că situația din 
Orientul Mijlociu nu afectează numai 
statele direct in cauză, ci are impli
cații mondiale, evoluțiile conflictului 
în anumite perioade acute primej
duind grav pacea lumii.

Totodată, este știut că unele dintre 
statele antrenate în conflicte sînt 
preocupate de a obține, din afară sau 
prin mijloace proprii, arme nucleare. 
—tehnologia producției unor asemenea 
arme fiind astăzi la îndemîna cvasi- 
generală, iar tratatul de neproliferare

nereprezentînd un obstacol efectiv în 
această privință. Or, este lesne de 
înțeles ce primejdie uriașă pentru 
pacea mondială s-ar deschide prin 
folosirea armelor nucleare în cazul 
unor conflicte locale.

Tratativele politice: sin
gura soluție conformă inte
reselor popoarelor. Iată te' 
meiurile în virtutea cărora, cu 
neabătută consecvență. România so
cialistă se pronunță pentru repudierea 
încercărilor de soluționare prin forță 
a problemelor. Partidul și statul nos
tru, președintele țării subliniază stă
ruitor necesitatea de a se depăși si
tuațiile de tensiune, de a se pune capăt 
înfruntărilor militare, de a nu se lăsa 
ca vocea rațiunii să fie acoperită de 
bubuitul tunurilor. Ne-am situat și ne 
situăm statornic pe poziția că orice 
probleme litigioase, oricît ar fi de 
complicate, de dificile sau de com
plexe, își pot afla rezolvarea pașnică 
prin tratative, prin discuții purtate cu 
răbdare, pe baza deplinei egalități. în 
spiritul înțelegerii, al receptivității și 
respectului reciproc fată de interesele 
legitime ale fiecărei națiuni. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta din nou. 
zilele trecute, la marea adunare popu
lară din Tg. Mureș, referindu-se la 
situația din Africa, că problemele 
dintre țările acestui continent trebuie 
rezolvate de către ele însele, că po
poarele lumii au dreptul la indepen
dentă. la pace, au dreptul să pună 
capăt asupririi sub orice formă. Re
nunțarea la forță, recurgerea la dis
cuții. la tratative. în caz de diferende 
și conflicte interstatale, este singura 
cale rațională, constructivă. Mergîn- 
du-se pe această cale se poate asigu
ra stingerea focarelor de conflict, se 
creează condiții pentru îndreptarea 
tuturor forțelor și resurselor umane și 
materiale în scopul dezvoltării, reali
zării de obiective economice pașnice. 
Astfel, numai ne calea păcii și înțe
legerii, pe calea reglementării dife
rendelor se poate asigura progresul 
economic și social, poate fi întărită 
independenta, își pot găsi împlinire 
năzuințele popoarelor.

Interesele vitale ale popoarelor, in
teresele păcii cer ca să se pună cît 
mai grabnic și definitiv capăt înfrun
tărilor militare, politicii de forță, 
focarelor de conflict, indiferent unde 
s-ar manifesta ele. ca locul factorilor 
de tensiune să-1 ia raporturile de 
bună conviețuire și colaborare priete
nească. astfel încît națiunile lumii, 
acționind solidar. în strînsă unitate, 
să-și concentreze toate energiile 
muncii, pașnice, constructive, făuririi 
unei vieți tot mai bune, libere și 
independente.

Romulus CAPLESCU

Cupa victoriei
s-a terminat.
s-a terminat, săptămîna trecutâ, râzboiul mondial.
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Păcat. 
Păcat că 
Păcat că

A cuprins toate continentele, a angrenat șl afectat, se pare, 
aproape două miliarde de oameni. A fost un război foarte palpitant, 
cu tactici și strategii noi, cu manevre de învăluire, atacuri frontale, 
cu ofensive largi și străpungeri ale cazematelor și fortificațiilor be
tonate. Tirurile au fost precise, s-a recurs și la utilizarea sateliților. 

.. Bombe, s-au tras multe bombe, foarte multe bombe. De toate ca
librele și de la toate distanțele — una a intrat în plasă chiar de la 
40 de metri. S-au folosit mult și aripile, deși nu purtau, agățate dede
subt, rachete. Zona frontului n-a fost ciopîrțită de craterele obuzelor, 
a rămas cu covorul de mătase verde intact. Vremea, cam ingrat., 
a făcut să se deschidă multe umbrele — dar erau de pînză, nu 
umbrelele ciupercilor atomice.

Toate statele au fost egale în drepturi, nimeni n-a fost mai egal 
decît alții, ba chiar, în cursul înfruntării, un stat maaare cit un conti
nent a fost ținut la respect de o țărișoară care-și agonisește ceva 
pămînt aducîndu-l de pe fundul mării.

Și combatanții au fost aprigi, viteji, dar corecți: ajungea un 
fluier și se retrăgeau fiecare în propria zonă de influență, despărțiți 
nu prin perdele de fier sau metereze, ci printr-o simplă linie de var. 
Iar încălcarea normelor de conduită, practicile de forță șl amenințare 
cu forța, într-un cuvînt litigiile internaționale provocate de faptul că 
tricoul azuriu îl îmbrîncea pe cel vișiniu erau sancționate imediat, fără 
nici un fel de rezoluții de hîrtie pe hîrtie și pentru hîrtie ; iar eroii și 
inculpații erau apoi invitați să-și dea mîria. Ca oameni trăind printre 
oamenii unei lumi civilizate.

E drept, să nu idealizăm, au fost și răniți, au fost duse pe bran- 
carde cîteva victime, unii arbitri — cuvîntul vine de la arbitrar? — 
au întors, discret, capul intr-o parte, să nu vadă dreapta ce primește 
stînga și au plecat acasă probabil ceva mai bogați — ca expe
riență, desigur. Așa-i viața, la război ca la război, sfera de piele are 
și petice negre — dar nu există și pete pe Soare ?

Pînâ la urmă, Tangoul a învins Lalelele și s-a oferit o cupă mare 
— se zice că era goală pe dinăuntru, nu avea nici petrol, nici cupru 
sau uraniu.

...Anticului Juvenal probabil I se stricase televizorul și de aceea 
a scris cu ciudă, înmuindu-și penița în oțet, despre „panem et cir- 
censes".

Dar nu avea dreptate. E adevărat. în ce privește circenses au 
fost și jongleri, au fost și actori, și numere de circ; mai slab este 
cu panem — tocmai a apărut raportul O.N.U. care arată că pe pla
netă sint 500 de milioane de oameni subnutriți.

Dar nu avea dreptate — pentru că „bombele" trase de „porto
calii" sînt de preferat bombelor aruncate printre portocali. Sau prin
tre smochini ori printre palmieri, printre bambuși sau liane.

Pentru că este de preferat Cupa victoriei goală, chiar fără petrol, 
decît gîlgîind de lichid purpuriu.

N. CORBU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Cod 71341. București Plata Scfnteli nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din Întreprinderi și instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136-137 telex : 11 226, București, str, 13 Decembrie nr. 3. Tiparul ; Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH 40 360

i
1/

ț
*
*

*
5


