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Combinatului siderurgic 
pentru perfectionarea 
activități tehnico-pro- 

Si economico-financiare.

Producție netă 
peste plan

în cuvîntarea rostită Ia recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat din 
nou imperativul de excepțională în
semnătate economică al realizării și 
depășirii sarcinilor cantitative și 
calitative stabilite în domeniul ex
portului, de acesta depinzînd. cum se 
cunoaște, asigurarea importurilor ne
cesare dezvoltării economiei, echili
brul balanței comerciale 
fării.
; Este un fapt pozitiv 

energie

externe a

că. acțio- 
și răspun-hind stăruitor, cu 

dere. din primele 
luni ale anului, 
numeroase colec
tive de oameni ai 
muncii — de pildă 
din județul Alba, 
din Prahova — 
au raportat înde
plinirea si depă
șirea sistematică 
a sarcinilor de 
plan la export. 
Dar. în domeniul 
exportului, anul 
1978 pune. în con
tinuare. în fata 
unităților produc
tive o serie de 
obiective majore 
referitoare la spo
rirea mai sus
ținută a acestuia, 
rea structurii mărfurilor exporta
te. ridicarea eficientei schimbu
rilor economice si promovarea Pe noi 
piețe externe a produselor româ
nești. Concomitent cu fabricarea si 
asigurarea mijloacelor tehnice și a 
bunurilor de consum solicitate 
conomia națională, de oamenii 
cii, potrivit . . ' . ȚL
trebuie depuse în continuare 
turi stăruitoare pentru realizarea si 
livrarea mărfurilor prevăzute la ex
port. pentru suplimentarea acestora. 
Intensificarea exportului. în condițiile 
unei inalte eficiente economice, ale 
unor cursuri de revenire cit mai fa
vorabile — iată o cerință imperioasă 
de care depind. în mare măsură, 
creșterea venitului national. îndepli
nirea sarcinilor de olan din anul 1978.

Este un lucru confirmat de activi- 
întreprinderile 

puternică bază 
de muncitori, 
comoetenti. cu

să asigure sl In domeniul exportului 
trecerea de la faza acumulărilor can
titative la o fază nouă, superioară, 
aceea a luptei pentru calitate. Ceea 
ce se cere în prezent este ca toate 
aceste condiții să fie pretutindeni 
valorificate din plin, pentru asi
gurarea, prin exporturi, a importu
lui unor materii prime si materiale, 
utilaje și instalații cerute de econo
mia națională, de o balanță comer
cială activă.

Prin acțiunile comune si stăruitoare 
ale consiliilor oamenilor muncii, ale

de participare la be-

Actionînd cu toate forțele pen
tru transpunerea în fapte a pro
gramului de măsuri adoptat de 
consiliul oamenilor rrtuncii din 
cadrul 
Reșița, 
întregii 
ductive ________  ___
siderurgistii de aici au ridicat 
valoarea producției nete reali
zate peste plan de la începutul 
anului si pînă acum la mai 
mult de 33 milioane lei. Acest 
spor, care reflectă eficienta uti
lizării cu randament mărit a 
agregatelor cu flux tehnologic 
continuu, creșterea productivi
tății muncii, reducerea cheltuie
lilor materiale si a consumurilor 
specifice, s-a materializat în 
importante cantităti de produse 
livrate suplimentar. Astfel. în 
perioada amintită, otelarii au 
elaborat în plus 18 500 tone ote
luri aliate, de aproape două ori 
mai mult decît prevedea anga
jamentul asumat pe întregul an. 
iar furnalistii si laminoriștii au 
înscris la producția fizică o de
pășire de aproape 8 000 tone 
fontă sl mal mult de 6 600 tone 
laminate finite. în același timp, 
sectoarele auxiliare au livrat în 
plus mai mult de 40 000 tone 
calcar, minereu aglomerat, cără
mizi de samotă. utilaje si con
strucții metalice, piese de schimb 
Si alte materiale.

a fondului 
neficii.

Realizarea 
lor planului ... 
riguroasă organizare internă, 
ționarea cu precizie de ceasornic a 
întregii activități productive, atît a 
unităților furnizoare de materii prime 
și materiale, de semifabricate, cît și 
în cele în care se asigură produsele 
finite. Iată de ce conducerile de 
treprinderi. centrale industriale 
ministere, comitetele județene 

partid trebuie 
examineze 
maximă 
aceste probleme, 
să le soluționeze 
riguros, pe baza 
unor programe 
concrete de ac
țiune, în mod o- 
perativ, în strînsă 
conlucrare cu toți 
factorii 
concură 
zarea 
pentru 
grijă 
trebuie 
adaptării 
tive a producției la 
cerințele pieței 
externe, lntrodu- 
a acelor produse

exemplară a obiective- 
de export presupune o 

func-

„Trebuie luate toate măsurile în vederea 
realizării producției pentru export. în momentul 
de față, pentru ministere, celelalte organe cen
trale, pentru Ministerul Comerțului Exterior, 
pentru organizațiile de partid și consiliile oa
menilor muncii, pentru toți oamenii muncii, ex
portul trebuie să constituie problema numărul 
unu!“

NICOLAE CEAUȘESCU

la lmbunătătl-

de e- 
_____  mun- 

prevederilor de plan, 
efor-

tatea practică că 
noastre dispun de o 
tehnică și materială, 
tehnicieni si secialisti ______ __  ...
o înaltă pregătire profesională, în mă
sură să realizeze produse de bună ca
litate. competitive pe Diata mondială.

organizațiilor de partid și comisiilor 
pentru probleme de export — sub 
controlul și îndrumarea permanentă, 
zilnică și decadală, a comitetelor ju
dețene de partid — trebuie să se ia 
toate măsurile corespunzătoare pen
tru ca fondul de marfă la export să 
fie realizat ritmic și integral, in con
cordantă cu clauzele contractuale, 
în același timp. în toate unitățile 
economice se impun aplicate măsuri 
ferme, energice pentru identificarea 
Si valorificarea operativă a noi po
sibilități de suplimentare a livrărilor 
către partenerii externi. în așa fel 
ca in cel de-al doilea semes
tru al anului fiecare colectiv de 
întreprindere să fie în măsură să ra
porteze îndeplinirea si depășirea pla
nului la export. în fond. în spiritul 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
22—23 martie a.c.. al măsurilor pri
vind participarea oamenilor muncii 
la beneficii. îndeplinirea sarcinilor de 
plan la export este — alături de re
alizarea planului la producția netă — 
o condiție esențială pentru acorda
rea retribuției, iar depășirea acestor 
sarcini constituie o sursă de creștere

CRONICA SĂPTĂMINII

in
și 

de 
să 
cu 

atenție

care 
la reali- 

producțiel 
export. O 
deosebită 
acordată 

opera-

cerii în fabricație
care asigură o valorificare superioară 
a materiilor prime și au un nivel teh
nic și competitiv ridicat, reînnoirii 
continue a produselor destinate ex
portului și care să ducă la realizarea 
de costuri de producție cît mai scă
zute. garanție 
dinamic și de 
nomică.

Concomitent 
tehnic și organizatoric, un rol deo
sebit de important în activitatea 
perseverentă pentru realizarea pro
duselor destinate exportului revine 
muncii politico-educative desfășurate 
de organizațiile de partid. Cultivînd 
spiritul de răspundere si exigență, 
organizațiile de partid sînt chemate 
să organizeze acțiuni variate, să sti
muleze inițiativele valoroase menite 
să transforme lupta pentru îndepli
nirea și depășirea planului la export, 
în lumina sarcinilor subliniate la 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R., 
într-o cauză generală a fiecărui co
lectiv și fiecărui om al muncii.

sigură a unui export 
înaltă eficientă eco-

cu măsurile de ordin

ALBA

Prin creșterea 
productivității 

muncii
Colectivele unităților indus

triale din județul Alba au ob
ținut în primul semestru din 
1978 o creștere a productivității 
muncii cu 2 la sută peste sar
cina stabilită. Depășirea preve
derilor la acest indicator, per
fecționarea tehnologiilor de lu
cru și sporirea eficientei între
gii activități au permis să se 
realizeze de la Începutul anu
lui, pe ansamblul industriei ju
dețului, o producție-marfă su
plimentară în valoare de peste 
146 milioane lei, în timp ce sar
cinile de plan la producția netă 
s-au realizat în proporție de a- 
proximativ 102 la sută. în acest 
interval de timp s-au dat peste 
prevederi mai mult de 150 tone 
mașini și utilaje pentru indus
tria minieră și industria chimi
că, 7 mașini-unelte de prelucra
rea metalelor, 7 200 mașini de 
spălat rufe și de cusut. 1300 to
ne sodă caustică ș.a.

(Agerpres)

E VREMEA GRÎULUI!

Cadru optim pentru 
realizarea exemplară 

a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea

Săptămîna pe care o încheiem a 
înscris in planul actualității interne 
două evenimente politice deosebit de 
importante : plenara C.C. al P.C.R. 
și lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale. Evantaiul larg al proble
melor dezbătute — adoptarea de că
tre plenara C.C. al P.C.R. a proiec
tului Planului național unic de dez
voltare economico-socială pe anii 
1979—1980 și a proiectului Bugetului 
de stat pe anul 1979 ; adoptarea de 
către M.A.N. a Legii privind organi
zarea și conducerea unităților de stat, 
a Legii pentru modificarea și comple
tarea Legii retribuirii după cantitatea 
și calitatea muncii, a Legii cu pri
vire la asigurarea sănătății popu
lației — pune in lumină preocuparea 
susținută a partidului nostru pentru 
realizarea exemplară a hotăriri'or 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale, pentru aplicarea 
măsurilor privind întărirea autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii 
economice, perfecționarea laturilor 
calitative ale întregii activități eco- 
nomico-sociale.

Și cu acest prilej se vădește con
secvența cu care partidul și statul 
nostru acționează în direcția creșterii 
continue — pe baza sporirii perma
nente a avuției naționale — a nivelu
lui de trai al tuturor oamenilor mun
cii. Laturi esențiale ale vieții oame
nilor — cum ar fi retribuirea mun
cii în raport cu cantitatea și 

. litatea muncii, participarea la 
neficiile realizate, ocrotirea și 
țări rea săntății — își vor găsi o
bună soluționare prin noile legi a- 
doptate de Marea Adunare Națională 
și îmbunătățirile aduse unor legi e- 
xistente.

Cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in încheierea ple
narei a prilejuit o amplă analiză a 
direcțiilor de acțiune, a măsurilor 
concrete ce se cer întreprinse de

fiecare colectiv de muncă pe linia 
perfecționării conducerii și organi
zării activității productive în vederea 
realizării tuturor indicatorilor de 
plan — cantitativi și calitativi — cu 
deosebire a producției fizice și pro
ducției nete. Se evidențiază astfel, 
încă o. dată, rolul hotărâtor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
transpunerea in viață a orientărilor 
Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale, contribuția sa decisivă la 
stabilirea măsurilor practice menite 
să asigure mobilizarea mai .puternică 
a oamenilor muncii în realizarea e- 
xemplară a planului național unic, în 
acțiunea de perfecționare a mecanis
mului economico-financiar, de trans
formare a cantității într-o nouă ca
litate.

Puternică mobilizare
pentru traducerea

ca- 
be- 
în- 
mal

în viață a orientărilor 
plenarei C. C. al P. C. R.

în încheierea lucrărilor Mării A- 
dunări Naționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înmînat înalte distincții 
și diplome de onoare unor județe și 
unități fruntașe pentru rezultatele 
obținute in anul 1977 în îndeplinirea 
și depășirea planului. înminarea a- 
cestora a constituit o binemeritată 
răsplată pentru fruntași, un prilej de 
autoanaliză exigentă a rezervelor 
existente, o chemare și un îndemn 
pentru toate organizațiile de partid 
de a-și îmbunătăți munca, de a-și 
pune în valoare toate posibilitățile 
încă nefructificate, pentru a obține 
rezultate superioare în toate dome
niile de activitate.

Acest îndemn își sporește cu atît 
mai mult însemnătatea acum cînd 
trecem in cel de-al doilea semestru 
al anului — perioadă care marchează 
introducerea producției nete și pro
ducției fizice ca indicatori de bază ai 
planului. Se impune deci ca. nein- 
tirziat, ideile și orientările cuprinse 
în cuvîntarea secretarului general al 
partidului nostru, hotărîrile plenarei 
să fie aplicate în practica unităților 
productive, astfel ca pe această bază
(Continuare în pag. a V-a)

Printr-o temeinică organizare a muncii, prin 
folosirea fiecărui ceas prielnic, să asigurăm 
SECERIȘUL, TRANSPORTUL ȘI DEPOZITA
REA ÎN CELE MAI BUNE CONDIȚII A ÎNTREGII 
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TULCEA Șl MEHEDINȚI

Sîmbătă au continuat la Snagov 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășul 
Kenji Miyamoto, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Japonia, care 
se află într-o vizită în tara noastră.

La convorbiri au participat tova
rășii Constantin Dăscălescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar ' " "
P.C.R.. Vasile Mușat. 
C.C. al P.C.R.. Mircea 
bru al C.C. al P.C.R.

Au participat, de asemenea, tova
rășii Koichiro Ueda. vicepreședinte 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Ja
ponia. Hiroshi Tachiki. membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.J.. Saburo 
Uno. membru al C.C. al P.C.J.

în timpul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă privind 
activitatea și principalele preocupări 
ale celor două partide si a avut loc 
un larg schimb de vederi asupra

al C.C. al 
secretar al 

Malița. mem-

unor aspecte ale actualei situații in
ternaționale. ale mișcării 
și muncitorești.

De ambele părți a fost 
satisfacția fată de bunele 
prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român si Partidul Co
munist din Japonia, bazate pe depli
nă egalitate și respect reciproc, pe 
neamestec în treburile interne și so
lidaritate tovărășească, relații care 
de-a lungul anilor au cunoscut o e- 
voluție ascendentă, precum și hotă- 
rîrea comună de a dezvolta în con
tinuare aceste raporturi, de a acțio
na pentru extinderea pe multiple 
planuri a relațiilor de cooperare din
tre România și Japonia, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii, so
cialismului și înțelegerii internațio
nale.

Cele două partide și-au reafirmat 
hotărîrea de a milita pentru întărirea 
colaborării, prieteniei și solidarității 
dintre partidele comuniste și munci
torești, pentru întărirea unității de 
acțiune a forțelor revoluționare, pro
gresiste, antiimperialiste, in vederea

Toastul tovurușului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Miyamoto,
Stimați tovarăși,
Aș dori încă o dată să vă salut In mod cordial pe dum

neavoastră, pe ceilalți tovarăși japonezi și să exprim con
vingerea că vizita dumneavoastră în România va marca 
un moment nou în relațiile dintre partidele noastre.

Desigur, raporturile dintre partidele noastre sînt bune. 
Ele s-au dezvoltat în decursul anilor pe baza egalității în 
drepturi, respectului reciproc, pe temelia principiilor so
cialismului științific, ale materialismului dialectic și is
toric.

în aceste zile am făcut un larg schimb de păreri și 
ne-am informat reciproc cu privire la activitatea partide
lor noastre, la problemele actuale ale situației .interna
ționale și ale mișcării comuniste și muncitorești. Discu
țiile au evidențiat faptul că asupra problemelor complexe 
ale situației internaționale partidele noastre au păreri 
identice sau foarte apropiate. Pornim de la faptul că tre
buie să conlucrăm strins pentru afirmarea principiilor noi 
de relații bazate pe egalitatea în drepturi, pe respectul in
dependenței și suveranității naționale, a unei politici de 
apărare a independenței naționale a popoarelor, de pace și 
securitate generală.

Ne-au produs o deosebită bucurie succesele înregistrate 
de Partidul Comunist din Japonia în activitatea sa pen
tru apărarea intereselor poporului japonez, pentru o po
litică democratică, de independență națională, de pace șl 
colaborare internațională.

Am ajuns împreună la concluzia să dezvoltăm colabora
rea și solidaritatea intre partidele noastre ; aceasta cores
punde atît intereselor partidelor și popoarelor noastre, cit 
și cauzei socialismului, solidarității internaționale, păcii in 
întreaga lume.

Aș dori să ridic acest pahar pentru noi succese in acti
vitatea Partidului Comunist din Japonia consacrată inte
reselor independenței naționale, progresului și bunăstării 
poporului japonez, păcii generale.

Pentru o bună colaborare intre partidele noastre, precum 
și între România și Japonia !

în sănătatea tovarășului Miyamoto, a celorlalți tovarăși 
japonezi !

Pentru pace și colaborare internațională !

Duminica la
Odorheiu Secuiesc

comuniste
exprimată 
relații de

soluționării, în interesul popoarelor, 
a problemelor majore ce confruntă 
omenirea, pentru cauza socialismului, 
democrației și progresului social, a 
păcii și prieteniei între popoare, pen
tru Înfăptuirea unei lumi mai drepte 
și mai bune.

După convorbiri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reținut la dejun pe to
varășul Kenji Miyamoto.

Au luat parte tovarășii Manea Mă- 
nescu, Emil Bobu, Constantin Dăscă
lescu, Paul Niculescu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Ștefan Andrei, 
Vasile Mușat, Mircea Malița.

Au participat, de asemenea, tova
rășii Koichiro Ueda, Hiroshi Tachiki, 
Saburo Uno.

în timpul dejunului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kenji Miyamoto 
au rostit toasturi.

Convorbirile și dejunul s-au desfă
șurat într-o atmosferă de caldă prie
tenie tovărășească, caracteristică re
lațiilor de stimă și respect reciproc, 
solidaritate și colaborare militantă 
dintre cele două partide.

Toastul tovurușului
Kenji Miyamoto

Cutreier din nou plaiu
rile mele natale, plaiurile 
secuimii. Și cind Ia 
Sovata o cotim pe drumul 
ce duce la Odorhei. fără 
să vreau, se ivesc amin
tirile. îmbrățișate de ver
dele crud al peisajului, 
încerc să-mi dovedesc 
mie însumi că aceste văi 
aplecate una peste alta, 
aceste păduri care le 
străjuiesc sînt aidoma ce
lorlalte văi 
îndepărtate 
piate din 
mea. Știu 
acesta e 
simt tot atunci că e vorba 
de ceva mai frumos, de 
ceva pentru mine mai 
frumos, pentru că aceste 
dumbrăvi și munții întru
pează noțiunile. ..Acesta 
e un pîrîu de munte au
tentic" — mă refugiez in
tr-o contrafăcută ironie 
din fata emoției ce mă 
cuprinde. Dar cedez apoi 
lupta si mă cufund in 
îmbrățișarea moale a ți
nutului de baștină. Tre- 
cînd prin Praid. simt ră
suflarea sărată 
vuind de stranii 

y^ale străfundurilor

Si păduri, mai 
ori mai apro- 

toată patria 
că neîndoios 

adevărul, dar

si rece 
ecouri 
ocnei.

De parcă s-ar arcui asu- 
pră-mi și nu sub mine, 
îmi pare că văd bolțile 
plămădite de loviturile 
milenare ale tîrnăcoape- 
lor minerești. Si iată că 
ajungem și la Corund, pe 
pămîntul meșterilor olari. 
Aici, întreg satul — de-a- 
cum constituit într-o ade
vărată uzină artizanală 
— modelează lutul cu 
degete înfiorate de har. 
Și. supus, lutul devine pe 
rind pocală și cană, far
furie și ulcică. toate 
împodobite cu flori de 
basm si 
nate. cu 
văzute.

Dar în 
arată Lupenii. Aici doar
me somnul de veci unul 
din marii scriitori năs- 
cuti pe aceste meleaguri, 
Tamâsi Aron, cel care a 
dorit să se reîntoarcă 
printre noi. Pe mormîn- 
tul său se-naltă masiv, ca 
un simbol al statorniciei, 
blocul de piatră cioplit 
de dalta meșterului Szer- 
văciusz.

Sintem 
basmelor 
Progresul

ulcică.
cu flori 

cu păsări minu- 
păsări nicicind

calea noastră se

pe pămîntul 
și al poeziei, 
e manifest însă

In planul realităților ; de 
pildă, și in faptul că 
avansăm fără necazuri. 
Acum cîțiva ani, mașina 
hurducăia printre gropi 
viclene, ascunse în asfal
tul îmbătrânit. Azi dru
mul e neted ca un pla
tou. Arcuindu-se deasu-

Tnsemnări de
MEHES Gyorgy

pra Odorheiului Secuiesc, 
acesta ne oferă pano
rama unui oraș cu trei
zeci de mii de suflete. 
De departe se ivesc 
noile blocuri și uzine nu 
de mult construite. Con
statăm cu satisfacție : au 
sporit considerabil 
ultima vreme.

Ca un prim salut 
orașului, la marginea 
drumului tșl ivește darul 
efervescent apa mine
rală Îmbibată de gaze, 
Sica. Aș vrea să relatez 
cîte se pot strînge în
tr-o singură duminică a 
unui orășel. Fiindcă Odor-

In

al

heiu Secuiesc, judecind 
după numărul său de 
locuitori, e totuși un oră
șel. Numai că' prezentul 
său s-a dilatat în con
sens cu țara și eferves
cența sa spirituală a ajuns 
la un punct de fierbere 
sănătos. Sesizez dintr-o 
dată această efervescență 
spirituală. Nici nu apu
căm să parcăm bine ma
șina lingă palatul cul
turii, construit intr-un stil 
neoclasic, și mă și ni
meresc în mijlocul unui 
colocviu teatral. Fiindcă 
la Odorhei e tocmai a 
șaptea zi a 
teatrale, înscrisă 
pla manifestare a 
tării României", 
cului din oraș i.
din satele înconjurătoare 
i s-au prezentat două 
spectacole ale secțiilor 
română și maghiară, ale 
teatrului tîrgmureșean. 
„Povestea dulgherului și 
a prea frumoasei sale 
soții" ‘ _
„Don Carlos" < 
Teatrul școlar 
amator de la 
de asemenea, 
reprezentate

Săptăminii 
în am- 

i „Cîn- 
Publi- 

și celui

i frumoasei
de Radu Stanca și 

de Schiller, 
și teatrul 
sate sînt.

, puternic 
în orașul

acesta cu mari tradiții 
teatrale. Selecția se face 
dintr-un număr de trei 
sute de formații, însumind 
peste patru mii de artiști 
amatori. Producțiile lor au 
fost trecute în revistă in 
cadrul .Săptăminii teatra
le". Artiștii amatori pre
zentau piese ale drama
turgilor români si 
ghiari contemporani, 
te de Hans Sachs. 
Here. în decursul
săptămîni au văzut lumi
nile rampei șaisprezece 
piese intr-un act. sau în 
mai multe, interpretate de 
formații muncitorești, să
tești

ma- 
tex- 
Mo- 
unel

si școlare.
Atîteă spectacole în- 

săptămină ? Nu-i 
mult 1 Nu pun Ia in-

tr-o 
prea 
cercare răbdarea publicu
lui ? — îl descos pe Finta 
Băla, dinamicul director 
al palatului culturii.

— La toate spectacolele 
noastre sala a fost arhi
plină — îmi răspunde.

Același interes general 
mă întîmoină si la coloc-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși din conducerea partidului și statului 

român.
Permiteți-mi, înainte de toate, să vă mulțumesc din 

toată inima pentru ospitalitatea atît de caldă si priete
nească. Am mai vizitat (ara dumneavoastră in 1971. Cu 
acea ocazie am avut convorbiri cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și, ca urmare a acestor convorbiri, s-a sem
nat un Comunicat comun intre cele două partide. De 
atunci au trecut șapte ani. Aș dori să remarc că, în 
ciuda faptului că in lume au avut loc mari schimbări, 
acest Comunicat comun și-a dovedit vitalitatea și jus
tețea. în acest comunicat a fost relevată, între alte pro
bleme, importanța luptei poporului vietnamez, care s-a 
incheiat între timp prin victoria acestui popor.

In același timp, in acest document am pus un mare 
accent pe poziția independentă a partidelor noastre, ba
zată pe socialismul științific, și sînt foarte bucuros să con
stat că acest principiu, afirmat de noi in comunicat, a 
cunoscut o tot mai largă recunoaștere in lume.

Etapele actualei dezvoltări istorice pentru partidele 
noastre sînt. bineînțeles, diferite : partidul nostru se află 
în opoziție, iar partidul dumneavoastră este un partid de 
guvernămint, care construiește socialismul. Dar ceea ce 
este important pentru noi este că avem poziții comune, 
identice privind dezvoltarea 
în viitor.

în timpul șederii noastre 
și alte obiective economice 
văr. țara dumneavoastră, partidul dumneavoastră 
dezvoltat și mai mult, s-au obținut mari realizări in anii 
care au trecut de Ia prima vizită pe care am făcut-o 
in România. Datorită acestor rezultate, partidul și statul 
dumneavoastră și-au ciștigat un prestigiu tot mai mare 
si pe plan internațional. Acest lucru ne ajută foarte 
mult, pentru că oferim poporului japonez o imagine 
clară a ceea ce înseamnă socialismul in lume.

In timpul actualei vizite în țara dumneavoastră, am avut 
convorbiri multilaterale cu dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, convorbiri care s-au desfășurat într-o atmos
feră sinceră, tovărășească, caldă, de solidaritate. Așa cum 
ați afirmat și dumneavoastră în timpul convorbirilor, noi 
am constatat că avem puncte de vedere identice sau foar
te apropiate. Este un motiv de bucurie pentru comuniștii 
japonezi și români de a se situa pe principii și poziții care 
coincid.

Bineînțeles, condițiile noastre în Japonia sînt foarte 
complicate, dar, în ciuda acestora, noi avem convingerea 
că vom învinge, că vom obține victoria finală, că vom răs
punde astfel și așteptărilor dumneavoastră.

După părerea noastră, colaborarea partidelor și popoa
relor dintr-o țară socialistă și dintr-o țară capitalistă are 
o mare importanță pentru promovarea intereselor păcii, 
independenței naționale, progresului social, socialismului, 
nu numai in prezent, ci și in viitor. Noi sintem revolu
ționari realiști și optimiști.

Doresc să ridic acest pahar pentru dezvoltarea colabo
rării dintre cele două partide și popoare ale noastre !

Pentru dezvoltarea colaborării dintre țările noastre !
Pentru dezvoltarea și întărirea rîndurilor Partidului Co

munist Român !
In sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu !
în sănătatea celorlalți tovarăși din conducerea partidu

lui și statului român !

si

în 
și

stimularea cursului istoriei

România am vizitat uzine 
am constatat că. intr-ade- 

s-au

LA COMBINATUL CHIMIC TÎRNĂVENI
10 000 tone carbid 

produse peste plan
O activitate rodnică a 

desfășurat în primul se
mestru al anului colecti
vul de chimiști de pe 
marea platformă indus
trială din Tîrnăveni. Prin 
măsurile și acțiunile de 
sporire a producției și e- 
ficienței economice, ma
terializate în mai buna 
folosire a Instalațiilor 
tehnologice, personalul 
muncitor de aici a reușit

să rotunjească la 10 000 
tone producția de carbid 
realizată peste planul la 
zi. Măsurile adoptate au 
permis lucrătorilor de 
aici să sporească produc
ția cu 0,2 tone pe oră și 
să reducă in același timp 
consumul de energie e- 
lectrică la fiecare tonă 
de carbid elaborat cu 
30 kWh.

(Agerpres)

RUBRICILE NOASTRE: Note, Informații, reportate 
din viața organizațiilor de partid; Omul șl viața 
raționalâ; Faptul divers; Din Instanța în fața 
opiniei publice; Muncâ, răspundere, competența ; 
Cronica teatrală ; Cartea ; Sport; Din țările socia

liste ; Răsfoind presa străină ; De pretutindeni
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Corespondentul nostru pentru 
județul Covasna, Tbmbri Geza, 
ne anunță că la Casa de cultură 
a sindicatelor din orașul Sfintu 
Gheorghe s-a deschis o foarte 
frumoasă și interesantă expo
ziție cinegetică. Sînt expuse aici 
coarne superbe de cerbi, blă
nuri de urși, de riși, de pisică 
sălbatică. Nu lipsesc nici fai
moșii cocoși de munte. Cea mai 
mare parte a trofeelor, prove
nite din pădurile județului Co
vasna, întrunesc punctajele ne
cesare obținerii medaliilor 
aur, argint și bronz. Dar 
unicat a expoziției, care 
nește curiozitatea tuturor 
tatorilor, este un craniu 
elan. Prin ce miracol o fi 
elanul in raza ocolului 
Intorsura Buzăului 
încă precis. Ceea ce 
e că el a fost răpus 
din partea locului.

de 
piesa 
stir- 
vizi- 
de.„ 

ajuns 
silvic 

nu se știe 
se știe cert 
de un... ris
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Cale lungă, 
drum 
de fier...

In ziua de 4 iulie, rapidul 15 
a parcurs distanța București — 
Craiova intr-un timp care a de
pășit cu 45 de minute ora 
înscrisă în mersul trenurilor. în 
ziua de 6 iulie, aoceleratul 242 
a ajuns în Craiova cu 20 mi
nute întirziere, iar rapidul 16 a 
plecat din Craiova cu 45 de 
minute mai tîrziu și a ajuns 
cu... 70 de minute peste ora 
stabilită.

Alte trenuri, alte Întârzieri. 
Explicația ? Schimbări, dublări 
și extinderi de linii care impun 
restricții de viteză, opriri și 
chiar „închideri" temporare. O 
situație de înțeles. Ce nu poate 
fi însă înțeles e altceva : fiind 
vorba de lucrări planificate, 
deci dinainte cunoscute, de ce 
oare C.F.R.-ul nu-i anunță pe 
călători — prin afișe la agenții 
și casele de bilete, prin mega
foane din gări, prin birourile de 
informații — despre necesarele 
depășiri ale timpului de mers 
pe unele trasee ? Ni se pare o 
obligație elementară impusă de 
încrederea pe care publicul o 
acordă instituției în cauză, pre
cum și de respectul datorat de 
aceasta celor pe care este 
mată să-1 servească.

che-
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Mult s-au mai bucurat 
torii orașului Brezoi cind 
prinderea de producție și 
țări construcții Rm, Vilcea le-a 
pus la dispoziție o fabrică de 
gheață. Bucuria acestora însă 
s-a... topit odată cu venirea ve
rii. Și aceasta, întrucit instala
țiile pentru fabricarea ghețll 
au... înghețat. Adică nu mai 
merg. Adică au nevoie de in
tervenția meșterilor iscusiți de 
la intreprinderea din Rm. 
Vilcea. Dar meșterii respectivi 
tratează necazul brezoienilor la 
rece, iar inițiativa lor de la în
ceput a fost pusă la... congelat. 

întru luare

locui- 
lntre- 
pres-
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In plin centrul municipiului 
Dej a fost expusă la vedere o 
mașină. Mai exact, ceea ce a 
mai rămas din autoutilitara 
21—CJ—634. Pe o plac ardă prinsa 
între fiare răsucite scrie negru 
pe alb, intru luare aminte : „In 
seara zilei de 25 iunie, la o curbă, 
șoferul Petru Mureșan a pierdut 
controlul volanului și această 
mașină s-a izbit de un copac. 
O pasageră de ocazie a decedat 
și alți trei sint grav răniți. Șo
ferul s-a urcat la 
influența alcoolului și a condus 
cu viteză excesivă autoutilitara 
pe care o folosea in scopuri per
sonale". Că șoferul va plăti toa
te oalele sparte, este de la sine 
înțeles, întrebarea e : de ce con
ducerea șantierului întreprinde
rii de drumuri și poduri de care 
aparținea autoutilitara desfigu
rată iși lasă șoferii și mașinile 
să umble brambura ?

Inexplicabil!
S-a intimplat pe șantierul nr. 

1 al întreprinderii județene de 
construcții-montaj Alba. La ta
bloul de distribuție a energiei 
electrice de la lotul nr. 2 Blaj 
s-a produs o defecțiune. Pentru 
înlăturarea ei cit mai grabnică, 
a fost trimis un electrician pri
ceput și 
pe nume 
mod cu 
O. R. a 
cea mai 
in astfel de situații : scoaterea 
instalației electrice de sub ten
siune. pentru ca remedierea 
fecțiunii să se efectueze în 
plină siguranță. Neglijența 
costat pe O.R. viața.

Frați, dar 
nu ca frații

Este vorba de doi frați, Fănică 
și Săndică, amîndoi din comuna 
Malu Mare, județul Dolj. Oa
meni in toată firea, fiecare la 
casa lui. Deși n-au nimic de îm
părțit, 
intr-o 
tul că 
vecini, 
văd — și nu e zi să nu se vadă 
— se și iau la harță, se insultă 
unul pe celălalt. Deunăzi, cearta 
lor a degenerat in bătaie. Le-au 
dat o mină de ajutor și 
le, care au început să 
bardeze cu... pietre, 
urmă, una dintre ele 
la spital. Potoliți-vă, 
buni. Avețt-vă ca frații!

volan sub

cu multă experiență, 
Octavian Rusu. In 

totul inexplicabil, 
nesocotit prima și 

elementară îndatorire

de- 
de- 
l-a

o fin in ultimul timp tot 
ceartă, în afară de fap- 
sint frați, cei doi sint și 
așa că ori de cite ori se

neveste- 
se bom- 
Pină la 
a ajuns 
oameni

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
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L „Scînteli" J

Intensă activitate politico-educativă 
pentru aplicarea noilor indicatori 

economico-financiari
în această perioadă, unul 

din cele mai importante o- 
biective ale activității poli
tico-educative desfășurate 
de organizațiile de partid 
din iudetul Neamț îl con
stituie popularizarea și ex
plicarea noilor indicatori 
eoonomico-financiari. Sec
ția de propagandă a co
mitetului județean de partid 
a editat broșura „Noii 
indicatori economico-finan
ciari : cum îi calculăm, cum 
acționăm pentru îndeplini
rea și depășirea lor", iar u- 
nitățile economice din județ 
au realizat ne aceeași temă 
12 foi volante. Producția 
netă, creșterea productivită
ții muncii, reducerea chel
tuielilor de producție, spo
rirea beneficiilor au făcut 
obiectul unui schimb de ex
periență la întreprinderea 
„Ceahlăul" din Piatra 
Neamț, precum si al unor 
dezbateri si simpozioane la 
Combinatul de fire si fibre 
sintetice Săvinesti. între
prinderea de țevi Roman si 
altele. Cu aceste prilejuri 
a fost relevată experiența 
pozitivă a organizațiilor de 
partid în mobilizarea colec
tivelor de oameni ai mun
cii la realizarea si depă
șirea noilor indicatori 
economico-financiari. (Con
stantin Blagovici).

în vederea cunoașterii de
★

© „îmbunătățirea activi
tății cabinetelor și punctelor 
de documentare politico- 
ideologică" — aceasta a 
fost tema unui fructuos 
schimb de experiență or
ganizat de secția de pro
pagandă a Comitetului ju
dețean de partid Hune
doara. în cadrul vizitelor 
efectuate la punctele de 
documentare politico-ideo- 
logică de la întreprinderea 
de construcții siderurgice. 
Liceul industrial metalur
gic și Combinatul siderur
gic Hunedoara, participan
ts au avut posibilitatea să 
cunoască felurite modalități 
de punere in valoare a ma
terialului documentar aflat

către totl oamenii muncii 
din iudetul Ilfov a esenței 
noilor reglementări cu pri
vire la realizarea produc
ției nete, la participarea 
personalului muncitor în 
formarea si utilizarea be
neficiilor. la îndeplinirea 
sarcinilor ce decurg din 
noul mecanism economi co- 
financiar. secția de propa
gandă a comitetului jude
țean de partid, consiliul de 
control muncitoresc, consi
liul sindical județean si or
ganizația județeană de ti
neret au inițiat un ciclu de 
acțiuni unitare ne aceste 
teme In toate unitățile in
dustriale. La Filatura de 
bumbac si la Șantierul na
val din Oltenița, la între
prinderea textilă „Dună
reană" din Giurgiu, la Fa
brica de vată din Buftea au 
fost organizate schimburi 
de experiență pe tema 
„Munca politică de masă in 
sprijinul realizării sarcini
lor calitative de plan" : la 
Fabrica de conserve din 
Giurgiu a avut loc o dez
batere privind reducerea 
cheltuielilor materiale, iar 
la Șantierul naval din Giur
giu subiectul dezbaterilor 
l-a constituit contractarea 
integrală a producției stabi
lite prin planul cincinal si 
pe termen lung. în sprijinul 
acestor acțiuni s-au tipărit 
sase afișe cuprinzînd gra

tu

la cabinetele și punctele de 
informare.

Dezbaterile ce au urmat 
s-au referit îndeosebi la 
necesitatea atragerii în 
procesul educației politice 
permanente, ce se desfă
șoară la cabinetele si punc
tele de documentare, a unui 
număr mai mare de partici
pant!. la promovarea unor 
forme noi de autoinstruire 
și autodocumentare. A fost 
subliniată necesitatea orga
nizării de . consultații co
lective sau individuale pe 
teme solicitate de cursanți, 
chiar la locurile de muncă 
ale acestora, inițierii, cu 
sprijinul cabinetelor și 
punctelor de documentare.

flce sugestive, calcule eco
nomice. (Lucian Ciubotarul.

Și In județul Argeș apli
carea noilor indicatori re
prezintă o temă domi
nantă a muncii politico-e
ducative. La Combinatul de 
prelucrare a lemnului din 
Pitești, unde s-a experi
mentat în ultimii patru ani 
cu bune rezultate calcularea 
producției nete ca indicator 
de bază, comitetul de partid 
Si consiliul oamenilor mun
cii au întocmit un plan cu
prinzător de măsuri organi
zatorice si politice. Pe 
baza acestui plan s-a tre
cut la pregătirea diferen
țiată. în patru cursuri, a 
membrilor colectivului, pen
tru ca aceștia să cunoască 
si să aprofundeze proble
mele legate de generaliza
rea noilor indicatori în ac
tivitatea economico-finan- 
ciară a combinatului. Sînt 
luate in dezbatere teme ca : 
„Producția netă — compo
nente. căi de realizare". 
..Structura si elementele de 
influențare pozitivă a chel
tuielilor materiale". „Căile 
de creștere a rentabilității 
și eficienței", „Cum se rea
lizează participarea oame
nilor muncii la beneficii" 
etc. Cursurile sînt conduse 
de cadre inginerești si eco
nomice bine pregătite. 
(Gheorghe Cirstea).

★

a unor sesiuni sau dezba
teri științifice, a unor in
vestigații sociologice și psi
hologice. cercetări si expe
rimentări de noi forme, 
metode și mijloace ale 
educației politico-ideologi- 
ce. toate acestea în strînsă 
legătură cu realitățile si 
sarcinile concrete din loca
litatea sau unitatea econo
mică respectivă. (Sabin 
Cerbu).

• Schimbul de experien
ță organizat în comuna 
Smeeni — Buzău de secția 
de propagandă a comitetu
lui județean de partid și-a 
propus să generalizeze ex
periența înaintată obținută 
de unele organizații de

partid sl consilii de educa
ție politică și cultură so
cialistă din comunele jude
țului în îndeplinirea sarci
nilor de plan, in ridicarea 
gradului de conștiință și 
participare a oamenilor la 
înfăptuirea obiectivelor e- 
conomico-sociale din locali
tăți. Au participat activiști 
și alte cadre din sectorul 
muncii ideologice si politi
co-educative. (Mihai Bâzu).

© Comitetul de partid de 
la întreprinderea de utilaj 
greu „Progresul" din Brăila 
a organizat recent o dezba
tere privind preocuparea or
ganizației de partid, a con
ducătorilor proceselor de 
producție în direcția îmbu
nătățirii calității produse
lor. Pe baza concluziilor 
desprinse din discuții, a 
propunerilor si sugestiilor 
făcute de participant! au 
fost luate măsuri de inten
sificare a muncii politico- 
educative, de sporire a răs
punderii cadrelor din secto
rul controlului tehnic de ca
litate. de mărire a număru
lui vitrinelor calității. 
(Mircea Bunea).
• în baza unui program 

elaborat de comitetul de 
partid de la combinatul 
„Azomures" din Tg. Mureș, 
se organizează periodic nu
meroase acțiuni cultural- 
educative. precum sl activi
tăți metodologice. Cităm, 
între altele, participarea la 
concursul „Retorta de ar
gint" de la Slobozia și 
schimbul de experiență rea
lizat cu combinatul chimic 
„Victoria" — Făgăraș. A in
trat. de asemenea. în prac
tica activității curente a 
comitetului de partid ca 
acțiunile cultural-educative 
să fie urmate de proiecta
rea unor filme artistice pe 
teme patriotice, științifice, 
cetățenești. (Gh. Giurgiu).

• în județul Vaslui, or
ganizațiile de partid acor
dă o atenție deosebită pri
mirii în rindurile comuniș
tilor a muncitorilor fruntași 
in producție Si cu o condu
ită moral-politică exempla
ră. în majoritate membri ai 
tinerelor colective de între
prinderi de pe noile plat
forme industriale de la 
Vaslui, Birlad și Huși. în 
primele 5 luni ale anului 
curent. organizațiile de 
partid din județ si-au spo
rit efectivul cu 444 de mun
citori. reprezentind 68,6 la 
sută din totalul celor pri
miți in partid. (Crăciun 
Lăluci).

CONSTANȚA

Se dezvoltă 
comerțul sătesc
Rețeaua cooperației de consum 

din județul Constanța a cunoscut o 
amplă dezvoltare și modernizare, 
în prezent, rețeaua comercia
lă și de alimentație publică 
aparținînd cooperației de consum 
din acest județ este formată din 
778 unități, cu o suprafață utilă de 
81 000 mp. Printre cele mai 
reprezentative sînt supercoopu- 
rile din localitățile Ovidiu, Hîrșova, 
Mihail Kogălniceanu, Basarabi, 
Agigea, Cobadin, magazinele uni
versale din Ostrov, Aliman, Adam
clisi etc. Totodată, un mare număr 
de unități au fost modernizate, do
tate cu mobilier și utilaje noi. Nu
mai în anul 1977 au fost moderni
zate opt unități — din Dumbrăveni, 
Valul lui Traian, Ostrov, Corbu, 
Ciobanu, Adamclisi ș.a., desfacerile 
de mărfuri crescind, față de anul 
precedent, cu 33 milioane lei. In 
cursul acestui an se modernizează 
patru magazine mixte (Negureni- 
sat, Dobromir-Vale, Deleni, Mihail 
Kogălniceanu), magazinul de pro
duse metalo-chimice din Negru- 
Vodă etc. Se vor construi magazine 
noi in satele Viroaga, Grădina și 
Fintînele, la parterul blocurilor de 
locuințe din localitățile Hirșova și 
Mihail Kogălniceanu. în cursul 
acestui an vor începe și lucrările 
de construire a unor complexe mo
derne de alimentație publică la 
Hîrșova și în satul de vacanță din 
Constanța.

în fotografie : Supercoop „Atlas" 
din comuna Ovidiu.

IAȘI

Noi servicii 
pentru turiști

Oficiul județean de turism Iași 
oferă turiștilor din tară și de peste 
hotare o gamă largă de servicii atit 
la hotelurile turistice Unirea, Tra
ian, Continental și motelul Bucium 
cit și la căsuțele din campingurile 
Ciric și Bucium. La hotelul Traian 
s-a organizat salonul pentru recep
ții și intilniri colective, s-a dat in fo
losință o terasă cu 200 de locuri 
unde, tinîndu-se seama de sugestiile 
consumatorilor, nu se vor servi 
băuturi alcoolice. La hanul „Trei 
sarmale", situat la Bucium, la 5 km 
depărtare de Iași, s-au amenajat 
camere în stil popular și s-a mărit 
terasa.

Oficiul asigură turiștilor și alte 
servicii : procurarea de bilete pen
tru spectacole, organizează, la sfîr- 
șit de săptămină, excursii cu au
tocare și autoturisme pentru cu
noașterea lașului și împrejurimilor 
sale. (Manole Corcaci).

Magazine... în vacanță?
La Bacău, ca de alt

fel in toate localitățile 
țării, s-au construit și 
continuă să se con
struiască noi și noi 
spații comerciale. în
trebarea e : cum sint 
folosite aceste spații 
comerciale ? în vreme 
ce unele unități sînt 
ticsite de mărfuri — 
fie ele industriale sau 
alimentare — unde oa
menii abia' reușesc să 
se strecoare printre 
ele, altele stau goale, 
părăsite de comer- 
cianți. Trei dintre a- 
cestea se află pe stra
da Războieni. ‘in plin 
centrul’ Bacăului. La 
unitatea nr. 24 de le
gume și fructe, bună
oară, ușa nu a fost 
deschisă nici o zi in 
acest an. Mobilierul 
răvășit, ambalajele a- 
runcate la voia intim- 
plării și vitrinele mur
dare dau un aspect 
dezolant magazinului. 
Sub pretextul că nu se 
găsește, chipurile, un 
gestionar pe măsură, 
care să ia in primire 
magazinul, conducerea 
I.L.F. Bacău studiază, 
și tot studiază, nu glu
mă. posibilitatea trans
formării lui într-o u- 
nitate de răcoritoare 
sau o ...florărie. Și a- 
ceasta, în condițiile în

care, pe artera princi
pală a Bacăului, unde 
locuiesc un număr 
mare de oameni, pe 
porțiunea dintre insti
tutul de învățămint 
superior și Piața Palo- 
șanu, cale de vreo trei 
kilometri, nu există 
decît un singur maga
zin de legume și 
fructe...

Alături de acesta se

NOTE
află magazinul „Diete
tica". După numele 
ce-1 poartă, unitatea 
ar trebui să pună la 
indemina cumpărători
lor tot felul de pro
duse dietetice. Or. cu 
excepția piinii fără 
sare și a unui sorti
ment destul de sărac 
de ceaiuri, aici nu gă
sești nimic în plus 
față de alte unități a- 
limentare. Slab apro
vizionată cu cele tre
buincioase, „Dietetica" 
se remarcă doar prin 
fluctuația personalului 
de servire...

Peste drum de „Die
tetica". un alt spațiu 
comercial părăsit. Este 
vorba de magazinul 
„Utilul". Cunoscut 
cindva în tot Bacăul

drept unul dintre cele 
mai cochete și aprovi
zionate cu tot felul de 
mărfuri realizate de 
industria locală. „Uti
lul" a devenit. astăzi 
un magazin căruia rar 
ii mai trece pragul 
vreun cumpărător. Si 
aceasta, pentru că in 
interior, pe rafturile 
lui nu mai poți găsi 
cine știe ce lucruri 
utile. Ca atare, maga
zinul stă mai mult în
chis : cind in inventar, 
cind în renovare. Iar 
cind se termină si re
novarea. pleacă vînză- 
toarea in concediu. Si. 
uite așa. un magazin 
foarte frumos, cu un 
vad comercial dintre 
cele mai bune, cu un 
mobilier pentru care 
s-au cheltuit foarte 
multi bani, nu folo
sește nimănui. Ce-or fi 
avind de gînd dirigui
torii comerțului bă
căuan ? Nu . există zi 
in care, vrînd-nevrind. 
să nu treacă și ei pe 
strada centrală Răz
boieni. Trec, privesc și 
apoi se duc la plim
bare în Parcul Liber
tății. Probabil să me
diteze. Pină cind ?

Gh. BALTA 
corespondentul 
„Scinteii"

INVITAȚIE LA
Pentru cei dornici de odihnă și 

recreare, la 22 km de București, 
hanul Buda este un loc ideal. Ha
nul este situat Intr-o pădure ce se 
întinde de o parte și de alta a rîu- 
lui Argeș, pe malurile căruia se 
poate face plajă. Celor care doresc 
să înnopteze aici li se oferă 
condiții de cazare in 30 de ca
mere cu confort modem și tncălzi-

HANUL BUDA
re centrală. La restaurantul unită
ții (un salon cu 125 locuri și o te
rasă cu peste 400 de locuri) se pot 
servi preparate culinare și de za- 
hana dintre cele mai diverse. Lingă 
han a fost amenajat un loc de par
care auto. La Buda se poate ajunge 
și cu autobuzele I.T.A.

Tn fotografie : hanul Buda.

CUMPĂTAREA...

și prevenirea accidentului rutier

"OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

Și în țara noastră numărul auto
vehiculelor continuă să crească in 
ritm foarte rapid, ca urmare a dez
voltării potențialului economic al 
țării, ca și a puterii de cumpărare 
a cetățenilor, extinderii relațiilor 
comerciale și turistice etc. Faptul 
că. in aceste condiții, in ultimii 
4 ani nu s-a inregistrat, de pildă, in 
București o creștere a numărului 
de accidente rutiere, deși aglome
rarea cu autovehicule a sporit sim
țitor de la un an la altul, demon
strează că sistemul de prevenire a 
accidentelor rutiere, ca și măsurile 
luate de organele de miliție și, în
tr-o măsură, de alți factori im
plicați in circulația rutieră cores
pund. în bună parte, cerințelor.

Pe bună dreptate, în lumea întrea
gă se manifestă îngrijorare față de 
numărul mare de accidente provoca
te de automobil. In Franța, de pildă, 
accidentul rutier omoară în fiecare 
oră un om iar unul este rănit în 
fiecare minut. în Turcia, automobi
lul omoară anual 30 000 de oameni, 
ceea ce echivalează cu dispariția 
populației unui orășel.

Asemenea argumente justifică pre
ocupările a nenu- 
mărati specialiști 
de pretutindeni 
care încearcă să 
analizeze cauzele 
accidentului ru
tier. pentru a găsi 
remediile cele mai
adecvate. L-am _ _
solicitat pe dr. ANDREI FTRICA, 
medic primar, directorul Spitalului 
de urgentă din București, să ne vor
bească despre legătura care există 
între consumul de alcool si acciden
tul rutier.

— După cunoștințele mele, acci
dentul rutier este provocat la noi in 
tară in special de depășirea vitezei 
legale, neacordarea priorității vehi
culelor, a priorității pietonilor, 
neatenția in conducere, nepăstrarea 
distanței legale de mers etc. Con
ducerea autovehiculelor după ce s-a 
consumat alcool a fost evidențiată 
de asemenea ca un factor important 
generator de accidente. De mențio
nat — după experiența Spitalului 
de urgență — că accidentele sînt 
provocate mai rar de către con
ducători auto în stare de ebrietate 
gravă (deoarece aceștia nu se mai 
așază la volan) dar mult mai 
frecvent de cei care au consumat o 
cantitate relativ mică. Explicația ? O 
impregnare alcoolică moderată, fără 
să perturbe echilibrul sau vorbirea 
și uneori chiar starea generală, 
anesteziază bunul cel mal de preț al 
omului, cumpătarea, și îi încetinește 
reflexele. Am în memorie un acci
dent provocat de un asemenea con
ducător, care cu atenția diminuată 
de citeva pahare cu vin, circulind 
seara, a intrat Intr-un grup de oa
meni secerind aproximativ 14 victi
me care au fost transportate la Spi
talul de urgentă.

Cele mai numeroase cazuri de ac
cidente venite la noi le-am avut 
însă din rindul pietonilor care au 
consumat alcool (56 la sută din 
accidentele grave sînt provocate de 
pietoni și 71 la sută din totalul de 
victime sînt tot din rindul pieto
nilor).

— Există părerea că, după un somn 
bun, de o oră-două, conducătorul 
auto care a consumat o cantitate 
moderată de alcool poate conduce 
fără nici un risc.

— Trebuie reținut că alcoolul se 
află în circuitul sanguin un număr 
mult mai mare de ore de la consu
mare și că resorbția lui nu se face 
atit de repede. Totodată, efectele al
coolului se fac simțite un răstimp 
și mai îndelungat prin predispozi
ția specială de prea mare curaj 
și încredere, fără acoperire, în pro
priile posibilități, stare corelată cu o 
încetinire a reflexelor. Or, la o vi
teză de 60 km/oră este suficient să 
ai o absență de o fracțiune de secun
dă pentru ca să nu poți evita un 
accident.

— Vă rugăm să vă referiți și la 
alți factori care influențează negativ 
reflexele conducătorului auto.

— în adevăr, nu numai alcoolul 
poate fi cauza unor accidente rutie
re. Cele mai multe necazuri ne vin 
de la faptul că oamenii devin tot 
mai comozi. Nu insist aici asupra 
consecinței principale care este se
dentarismul, generator al multor boli 
ale epocii noastre moderne. Mă re
fer numai la faptul că deplasarea se 
face către un loc unde se stă la masă 
ore in șir și de la masă se trece din 
nou in mașină. în asemenea situații, 
ce! care se așază la volan cu o di
gestie îngreunată, încărcată, poate 
avea momente de toropeală, de 
absență. Același efect îl poate avea 
o stare de mare oboseală ; de exem
plu. in sezonul de vară, după ore în
tregi de stat în soare, pe plajă, 
unii conducători auto se așază 
direct la volan, riscind aetfel să 
provoace un accident. Aș dori, 
de asemenea, să atrag atenția 
conducătorilor auto să nu folo
sească. cind se așază la volan, 
medicamente tranchilizante sau ex
citante, deoarece acestea modifică 

percepția vizuală 
si în general acui
tatea simțurilor. 
Am avut prilejul 
să îngrijesc per
soane accidenta
te din motivele 
cele mal diferite, 
uneori din simple

neatenții de fracțiuni de secundă, ca 
admonestarea cățelului, aruncarea 
unui șervețel pe geam, a chibritu
lui etc.

Fiind eu însumi conducător auto, 
știu că cele mal imprevizibile acci
dente pot fi evitate prin respectarea 
regulilor de circulație, ca și a u- 
nor reguli de conduită care, In
tr-un cuvînt, Înseamnă cumpăta
re. La drum lung se recomandă, 
pentru evitarea instalării stării de 
oboseală, ca autoturismul să fie con
dus cu schimbul, cite o oră de către 
fiecare persoană cu permis de con
ducere auto. în acest sens, pledez 
pentru faptul ca ambii soți să aibă 
carnet de conducere. Și, de aseme
nea, pledez pentru ideea că, ori de 
cite ori este posibil, să renunțăm la 
avantajele mașini* în favoarea miș
cării pe jos sau pe bicicletă, practi
cării unor sporturi pentru antrenarea 
musculaturii, a inimii etc. Multe din 
accidente ar putea fi evitate in acest 
fel.

— Ce consecințe are frînarea brus
că asupra organismului ?

— Medici, biologi, fizicieni, ingi
neri ș.a. au făcut numeroase studii 
in acest sens care au dus la o serie 
de concluzii. De pildă, s-a constatat 
că oprirea bruscă a unui vehicul 
echivalează cu o cădere de la o anu
mită înălțime. în asemenea situații 
in organismul nostru șe petrec o se
rie de tulburări, de dezechilibre. Ast
fel, s-a calculat că ocupantului unui 
vehicul ce se deplasează cu o viteză 
de 60 km pe oră și care este oprit 
intr-un interval de o zecime dintr-o 
secundă îi crește greutatea ficatu
lui de la 1.700 kg la 28,730 kg, 
iar greutatea creierului de la 
1,500 kg la 25.330 kg. a singelui de 
la 5 kg la 84,500 kg ș.a. Așa se ex
plică una din cele două mari carac
teristici medicale ale accidentului 
rutier : frecvența enormă a politrau- 
matismelor (evident, cu cit sint afec
tate mai multe organe, cu atit re
zervele de apărare a Organismului 
sint mai reduse) și traumatismul cra
nian care însoțește aproape 70 la 
sută din aceste accidente, ceea ce 
sporește gravitatea cazurilor. De re
ținut, prin urmare, că și evitarea 
unui accident printr-o frinare bruscă 
nu rămîne fără ecou in organism, 
încă un argument împotriva excesu
lui de viteză care poate pune in 
asemenea situații pe conducătorul 
auto.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Complezența... 
piesă la dosar?

— Ne aflam. într-o anumită cauză civilă, 
cu dosarul in faza de pronunțare — ne re
latează magistratul Ion Militaru, președin
tele secției civile a Tribunalului județean 
Ilfov. Fuseseră expuse toate susținerile și 
argumentele părților, se administraseră 
probele cuvenite... Cerusem și exista la 
dosar și o adresă oficială din partea bi
roului executiv al consiliului popular din 
comuna respectivă ; toate condițiile unei 
judecăți temeinice și operative. Urma să 
ne pronunțăm, cind, apare un lucru sur
prinzător...

— Un nou element care să facă lumină 
în proces ?

— Mai degrabă, dimpotrivă I Astfel. în 
adresa aflată la dosar se afirma negru pe 
alb că numitul V. G„ una din părțile în 
proces, are în comună (Hotarele — Ilfov) 
casă de locuit separat de tatăl său, înscrisă 
aparte în registrul agricol, deci gospodărie 
proprie. Dar iată — surpriza de care amin
team — la instanță sosește o notiă adresă. 
Din partea aceluiași consiliu popular. De 
data aceasta insă acredita... varianta opu
să : V. G. n-ar avea casă proprie, ci ar 
locui împreună cu tatăl său ! ? Urmarea, 
se înțelege care a fost : repunerea cauzei 
pe rol și o nouă analiză a situației. Deci, 
lungirea artificială a termenului de solu
ționare a procesului. Iar aceasta datorită
unui act eliberat de complezentă, cu con
ținut contrar realității. Dar adevărul nu 
poate avea două sensuri și aș dori să dau 
acestei relatări semnificația unui semnal, a
unei chemări la exigentă către toți cei

care. Intr-o împrejurare sau alta, se află 
în situația de a da răspuns solicitărilor 
justiției : să dovedească maximă răspun
dere. Adică respectul cuvenit — prin lege 
— pentru lege și adevăr.

Ospătarul 
„iluzionist"

...4 din 3, alb din roșu, 24 din 21, 800 din 
500... Nu, nu este nici ghicitoare, nici o 
lecție de inițiere în arta Iluzionismului. 
Deși, fără o anume „artă" nu se poate 
face patru din trei, alb din roșu... etc. Ion 
Nedelea poseda însă această pricepere ma
gică și nu se poate spune că neglija s-o 
pună „in operă".

Cine este Ion Nedelea ? Un ospătar. în
cadrat la restaurantul „Hanul lui Manuc" 
din București. în ziua de 15 iunie a.c., 
fiind în serviciu la crama localului, a luat 
următoarea comandă de la o masă cu 
patru clienți :

— Deci, de patru ori cîte o sută de 
„Martini", patru fripturi, patru salate, o 
sticlă din vinul casei și una de apă mi
nerală !...

Credeți că a rezistat Nedelea Ispitei de 
a-și Încerca puțin priceperea ? Aș ! Cum 
să piardă un asemenea prilej ? Iată și cum a 
„onorat" el comanda clientilor săi : a luat 
de la bar trei „Martini" și le-a pus in... 
patru pahare. Pe urmă, deși era roșu, l-a 
socotit la prețul celui alb (preț superior) ; 
fripturile, in loc de 800 gr (in total), aveau 
numai 510 gr, vinul, in ioc de 30,25 lei li
trul. l-a socotit la 33.25 lei...

Se înțelege că toate acestea cei patru 
clienți n-aveau de unde le ști. Ghinionul 
ospătarului a fost că prin partea locului

s-au aflat, tn exercițiul funcțiunii, și cîțiva 
lucrători de miliție, specializați in depista
rea unor astfel de fapte ; recalculind nota 
de plată, ei au constatat și cu cit o incăr- 
case — pentru sine — Ion Nedelea : exact 
63,90 lei I

Drept care, I. N. nu se mai dă In spec
tacol la „Hanul lui Manuc". S-a tras cor
tina peste numerele sale de „iluzionism".

Completare a acțiunii : „Dacă nu va 
fi posibilă restituirea în natură (1 I) a 
animalului — dinele Saint-Bernard cu 
numele «Rex- — piritul să fie obligat 
să achite contravaloarea lui, pe care 
o estimăm provizoriu la 10 000 lei...".

Bietul cîine... la doi stăpîni. Păcat că un 
Saint-Bernard poate salva oamenii numai 
din viscole și inzăpeziri. Dacă i-ar putea 
apăra și de înghețul dinăuntru !...

Din caietul 
grefierului

Bietul
Saint-Bernard ! Ca-n „7 păcate"

„Subsemnatul sînt unicul moștenitor, 
în calitate de frate al surorii mele de
cedate fosta proprietară a acestui dine 
Saint-Bernard. Prof ițind de situație, 
piritul și-a însușit dinele, care se sal
vase de la cutremur și a refuzat să 
mi-l restituie la repetatele mele soli
citări. Mai arăt că sus-numitul exploa
tează acest dine folosindu-l pentru fi
gurație la cinematografia «Buftea- și 
în alte părți, după propriile sale afir
mații...

Acțiunea o dovedesc cu interogato
riul piritului, 
printre altele, ... . .... .
adresă oficială la Asociația Ciinilor 
(sic I) din București, copie de pe actul 
de Identitate (al ciinelui — n. n.) in
dicat mai sus, cum și cu proba cu 
martori. Depun alăturat copie de pe 
certificatul de moștenitor al subsemna
tului, pentru a dovedi calitatea proce
suală activă.

cu 
să

acte, rugindu-vă, 
solicitați printr-o

Solicit termen urgent, deoarece pîri- 
tul amenință că va distruge dinele in 
loc să mi-l restituie...".

— ...Eu eram în stare avansată de ebrie
tate și am considerat că numai o baie mă 
poate înviora, motiv pentru care m-am 
aruncat in bazinul de lingă ringul de dans, 
unde era de altfel să și adorm...

Nu, chiar dacă acest fragment de decla
rație stîrnește hazul, faptele la care se re
feră ea n-au fost deloc hazlii. Mai intii, 
frații Petre și Tudor Dragomir din Con
stanța și amicul lor Ion Țoțoiu (zugrav pe 
un șantier din Mangalia) au băut împreună, 
după spusele lor. 60 de sticle cu bere I Iar 
cind acolo, la „Trandafirul" din Eforie-Sud, 
nu li s-a mai dat de băut, s-au pus pe 
scandal ; întăritați de insucces, s-au mutat 
apoi la „Cosmos". Aici au făcut-o de po
mină. Cum nu era nimeni dispus să-i mai 
servească, și-au luat singuri, orchestra a 
fost somată să cinte numai pentru ei...

Finalul ? Vă amintiți, desigur, de fai
moasa încăierare din filmul „Șapte păca
te".,. Cei doi Dragomir și cu Țoțoiu trei nu 
mai aveau mult și... Acym, „recunosc și re
gretă". Au și ce, și au și timp pentru asta: 
intre trei și trei ani și jumătate fiecare. 
Plus, de achitat „nota de plată" — 9 124 lei. 
Valoarea stricăciunilor,

Ca-n filme, dar fără „happy-end“...

— ...in consecință, nu rămîne decît si 
pronunțați o hotărire de condamnare. Este 
mai presus de orice îndoială că inculpații 
au sustras, au furat acele sume de bani de 
la victimele lor...

Unul dintre inculpați : Pardon ! De sus
tras, n-am sustras și n-am furat noi ni
mic, ni s-a dat... Noi sintem escroci..

(Cu prilejul dezbaterilor Intr-un 
proces de înșelăciune. Judecătoria sec
torului 2 din Capitală).

— Cum s-au tntîmplat faptele 7
— Mai intii, inculpatul a intrat in tutun

gerie. Apoi, s-a uitat la ceasul meu, a zis 
că e tare frumos și m-a intrebat cit era...

— Și ?
— Din cauza luminii cam slabe, l-am 

scos de la mină și i l-am dat să se uite 
singur... Pe urmă, cum am întors capul, 
cum nu l-am mai văzut, cu ceas cu tot...

(Cum îi plăcea Iui Boboș Aurel, zis 
„Păcală", să se uite la ceasuri. Dosa
rul nr. 2 565/1978. Judecătoria sectoru
lui 2).

„Sora mea mi-a spus că soțul a pără- 
slt-o, in timp ce se aflau in concediu la 
mare, din cauza unei telegrame primite de 
la o femeie pe nume «Kati». Cu privire la 
acest lucru Insă, cumnatul meu mi-a spus 
că el a plecat de la mare fiindcă nu-i plă
cea apa de băut...".

(Din dosarul 4 119/1977. Judecătoria 
sectorului 3).

Dinu POPESCU
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FRUNTAȘII IN
LA EXPLOATAREA MINIERĂ ILBA-MARAMUBEȘ

PRIN MUNCA 
DISCIPLINATĂ 
ȘI CALIFICATĂ 

-LA AURUL MUNCII
Dintotdeauna, experiența înaintată a con

stituit un bun de o valoare inestimabilă pen
tru promovarea celor mai avansate metode 
de conducere și organizare, valorificarea ini
țiativei creatoare a maselor de oameni ai 
muncii, pentru dezvoltarea și modernizarea 
producției. Este viu în conștiința noastră, a tu
turor, îndemnul patriotic pe care tovarășul 
Nicolae Ceausescu îl adresa, la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., oamenilor muncii de a 
obține în a doua jumătate a cincinalului rezul
tate mult mai bune în producție, de a ridica 
întreaga activitate pe o treaptă superioară, 
pentru a realiza sarcinile stabilite de Congre
sul al Xl-lea privind afirmarea în toate dome
niile a revoluției tehnico-științifice, a noului, 
trecînd de la acumularea cantitativă la o cali
tate nouă.

După cum se știe, zilele acestea, la Palatul 
Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înmînat înalte distincții organiza

țiilor de partid, unităților economice și de cer
cetare care s-au situat pe primele locuri în în
trecerea pe anul 1977. Firește, fiecare din cei 
distinși pentru rezultatele deosebite obținute în 
realizarea planului și a angajamentelor a 
acumulat o bogată experiență în organizarea 
întregii activități productive, acumulare care 
interesează în cel mai înalt grad toate orga
nizațiile de partid, colectivele de oameni ai 
muncii.

Propunîndu-și să popularizeze experiența 
pozitivă, exemplul înaintat, valoros al frunta
șilor, „Scînteia“ inaugurează azi rubrica 
„Fruntașii în întrecere își împărtășesc expe
riența", în care vor fi prezentate cîteva din ac
țiunile importante întreprinse de fruntașii în 
întrecere, în conducerea și organizarea activi
tății și preocupările actuale pentru obținerea 
unor rezultate tot mai bune în ampla bătălie 
de transformare a cantității într-o nouă cali
tate. Azi, despre experiența minerilor mara
mureșeni.

Voi aminti, mai întîi. cîteva mo
mente de bilanț mai importante din 
viata colectivului nostru.

De mai mulți ani, colectivul Ex
ploatării miniere Uba-Maramureș, se 
străduiește să aducă o contribuție tot 
mai importantă la îmbogățirea ex
perienței mineritului de metale 
neferoase maramureșene în domeniul 
sporirii productivității muncii, apli
cării unor tehnologii de mare randa
ment. folosirii rationale a forței de 
muncă si creșterii eficientei econo
mice. Cu deosebire vreau să relev 
consecventa si disciplina cu care 
ortacii de aici acționează, sub condu
cerea comitetului de partid, pentru 
înfăptuirea integrală a programului 
de măsuri elaborat de conducerea 
partidului in vederea valorificării 
complexe a elementelor utile din 
zăcămintele exploatate.

Din anul 1972, colectivul nostru 
realizează. în mod consecvent, pla
nul anual cu circa o lună mai devre
me. Noi am fost primii pe iudet și 
printre primii pe tară care am înde
plinit. cu un avans substantial, sar
cinile cincinalului precedent. In 1974, 
colectivul minerilor de la Ilba a fost 
distins cu Ordinul Muncii clasa a 
III-a si cu diploma de unitate frun
tașă pe ramură. Ediția din 1977 a 
competiției minerilor maramureșeni, 
dotată cu trofeul ..Diamant de Ma
ramureș". este cîștigată tot de un 
miner de la Ilba — anume de către 
Vasile Petca — mina întreagă înde
plinind prima planul si realizînd cea 
mai înaltă productivitate a muncii 
în minele Maramureșului. Mai adău
găm doar faptul că acest destoinic 
colectiv a reușit să atingă, incă din 
primele zile ale lunii iunie a.c., co
tele finale ale planului pe primii trei 
ani ai actualului cincinal, in 1978. 
dînd peste sarcinile de plan 45 000 
tone de minereu.

Desigur înalta distincție — Ordinul 
Muncii clasa I — acordată acum 
nouă, minerilor de la Ilba. ne emo
ționează profundă. De la început do
resc să exprim, si pe această cale, 
recunoștința noastră fierbinte fată de 
conducerea partidului, fată de tova
rășul Nicolae Ceausescu, pentru înal
tul semn de prețuire a muncii acor
dat colectivului nostru, ca si pentru 
griia • statornică pe care secretarul 
general al partidului o poartă dezvol

tării si perfecționării neîntrerupte a 
activității acestui important sector al 
economiei naționale, care este mine
ritul. în același timp. îl asigurăm că 
minerii de la Ilba. la fel ca toți mi
nerii maramureșeni, sînt hotărîți 
să-si sporească eforturile pentru a 
nune în valoare, cu mai mare randa
ment. bogățiile minerale din subsolul 
patriei.

Cît privește experiența noastră, nu 
am făcut altceva decît ne-am stră
duit. cît am putut mai. bine, să con
cretizăm si să aplicăm în plan orga

© Din 1972 planul anual este realizat cu o 
lună mai devreme • Un avans de șase 
luni în acest cincinal • Acordul global ge
neralizat își dezvăluie avantajele • Cele mai 
eficiente măsuri se elaborează în subteran, 

alături de mineri

nizatoric si tehnologic prețioasele în
demnuri adresate nouă, minerilor, 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru a valorifica pe deplin capa
citatea de muncă si creație a fiecă
rui om. la locul său de muncă.

în programul nostru de măsuri 
elaborat sub conducerea comitetului 
de partid si al consiliului oamenilor 
muncii se situează, pe loc prioritar, 
preocuparea pentru organizarea cît 
mai corectă si eficientă a fiecărui 
loc de muncă din subteran. Apli
carea ca sistem de lucru a acordului 
global generalizat — deci fără excep
ții — ne-a ușurat enorm munca de 
conducere colectivă. Acum sarcinile 
se repartizează concret, pe întreaga 
lună si ne fiecare miner, artificier, 
maistru etc. urmărindu-se decadal 
realizarea planului pe fiecare for
mație de lucru.

Se știe că unele din cele mai efi
ciente măsuri sînt cele pe care fac
torii de decizie le elaborează la fața 
locului. împreună cu cei care urmea
ză să le aplice. In consiliul oameni
lor muncii am hotărît de mai multă 
vreme ca. cel puțin o dată pe săptă- 
mină. fiecare loc de muncă din sub

teran — și acestea nu sînt puține ! 
— să fie controlat de membrii con
ducerii minei, ziua si noaptea, si să 
nu cerem doar -din birou informații. 
Pe de altă parte. acordăm mare 
atentie valorificării experienței unor 
mineri destoinici, cum este cistigăto- 
rul ..Diamantului de Maramureș", in 
abataiele căruia ne surprinde plăcut 
modul iscusit de organizare si execu
tare a fiecărei operații. Multe bri
găzi. altă dată anonime, au reușit 
astfel să devină cu adevărat concu
rente la cîstigarea trofeului pomenit.

Vasile Copil. Grigore Breban. Chirilă 
Bura. Iacob Bura se află în fruntea 
unor brigăzi complexe care au pre
luat în întregime sarcinile din abatai.

Creșterea numărului de muncitori 
direct productivi, ne seama reducerii 
numărului celor din activitățile au-

Indicatorul
— minereu extras
— număr de personal
— randament
— consum de lemn de mină

— consum de energie electrică
— productivitatea muncii
— calificare

Dezvoltînd experiența pozitivă acu
mulată, colectivul nostru se află acum 
angaiat cu toate forțele într-o amplă 
'acțiune de sporire a randamentului 
și a calității muncii. Noi nu consi
derăm nici pe departe că au fost 
epuizate toate posibilitățile si rezer
vele existente în acest sens. Mai ales 
acum, cind ni s-a acordat cea mai 
înaltă distincție a muncii simțim un 

xiliare. calificarea. policalificarea 
minerilor (130 au devenit si artifi
cieri). perfecționarea profesională 
(220 muncitori sînt cuprinși la aces
te cursuri) — cu ajutorul unor ingi
neri si tehnicieni cu care s-a făcut, 
în prealabil, un instructaj — sînt. de 
asemenea, factori care au stimulat 
organizarea judicioasă a procesului 
de producție si creșterea nivelului 
de productivitate si eficientă.

Studierea în fiecare caz în parte a 
randamentului de zăcămînt a permis 
schimbarea unor tehnologii clasice 
cu metode de mare productivitate 
(exploatarea cu înmagazinarea mine
reului) în variante elaborate de spe
cialiștii unității, putîndu-se aplica pe 
fiecare fragment de filon metoda 
care are cel mai înalt randament in 
condițiile respective de zăcămint. De 
altfel, cu un spor de productivitate 
considerabil s-au soldat și alte mă
suri. printre care as aminti : extin
derea transportului mecanizat (in 
cea mai mare parte electrificat), pînă 
aproape de locul de muncă, mecani
zarea lucrărilor care necesitau un 
volum mare de muncă fizică, execu
tarea prin forte proprii a unor uti
laje. ca și a unor lucrări de mecani
zare la încărcarea si descărcarea 
minereului si altele.

Tabelul de mai jos prezintă sin
tetic evoluția unor importanți .indi
catori. care vorbesc despre procesul 
de perfecționare a activității colec
tivului nostru în ultimii ani.

1970 
100 Ia sută
100 la sută
0,76 tone pe post
17.4—18 mc la
1 000 tone
32 kW pe tonă
100 la sută
100 la sută 

1978
231 la sută
161 la sută
1.3 tone pe post
5,5 mc la
1 000 tone
19 kW pe tonă
177 la sută
1 000 la sută

puternic imbold de a dovedi prin 
fapte si mai mărețe adeziunea noas
tră la politica partidului de înflorire 
multilaterală a patriei, pentru binele 
întregului popor.

Petre CLEJ
directorul Exploatării miniere 
județul Maramureș

Ilba,

la«fh agricultura E VREMEA GRÎULUI!
Formațiile complm de mecanizatori -
DE U DEEERIS PÎNU UI SEMNATUL

CULTURILOR SUCCESIVE

1

Pe ogoarele județului TULCEA, 
mii de mecanizatori si coopera
tori, cadre de conducere și spe
cialiști, s-au instalat in taberele 
organizate pentru perioada seceri
șului. Odată cu recoltarea ulti
melor suprafețe de orz, combinele 
au Intrat în lanurile de griu. Despre 
depistarea operativă a parcelelor cu 
griu ajuns la maturitate si concen
trarea formațiilor complexe de me
canizatori. acolo unde pot lucra cu 
randament maxim, ne-a vorbit tova
rășul Augustin Todea. directorul di
recției agricole, „In fiecare I.A.S. și 
cooperativă agricolă, specialiștii con
trolează oră de oră starea lanurilor 
și dirijează formațiile complexe de 
mecanizatori din S.M.A. pe tarlalele 
unde se poate Intra cu o zi. două, 
mai devreme. Pentru organizarea 
schimbului doi la arat, ne-au venit 
în ajutor 200 de mecanizatori din ju
dețul Vaslui, care au și fost repar
tizat! la stațiunile Babadag. Mahmu- 
dia. Isaccea. Nalbant ș.a. Cu cele 500 
combine vom încheia recoltatul griu
lui în 9—10 zile bune de lucru".

Am surprins, pe teren, aspecte de 
muncă care oglindesc amplul efort, 
spiritul de dăruire si abnegație pen
tru a strânge recolta la timp, fără 
pierderi si a însămînta culturile suc
cesive cît mai repede. La S.M.A. 
Mahmudia. directorul Dumitru Con- 
druz. la sfîrsitul unei zile de muncă, 
încheia un bilanț rodnic : formațiile 
complexe de mecanizatori au reușit 
ca in mai puțin de 36 de ore de Ia 
încheierea recoltării orzului să elibe
reze terenul de paie, să-1 are si să-l 
însămînteze cu porumb pentru boabe. 
In raport cu stadiul vegetației griului 
s-au organizat primele acțiuni de în
trajutorare între ferme si unități în
vecinate. Intrucît la cooperativa din 
Murighiol au dat în pirg cele 224 
hectare cu griu. s-a decis ca aici să 
fie aduse o parte din combinele de 

la secțiile de mecanizare Dunavăt si 
Mahmudia. Noaptea. 25 de mecaniza
tori vasluieni au început să are te
renul.

Volumul mare si complexitatea lu
crărilor impun ca ele să fie executate 
în flux continuu, de la recoltat pînă 
la semănat. La cooperativa agricolă 
din Sarinasuf s-au recoltat cele 90 
hectare cu orz si o solă de 18 hec
tare cu griu. Ing. Constantin Buluță, 
președintele cooperativei, a calculat 
cu anticipație mișcarea utilajelor. 
„Am rulat" combinele la orz pentru 
a le verifica si am recoltat această 
cultură, pas cu pas. între două ploi, 
întreaga suprafață este acum însă- 
mîntată cu culturi succesive. Sînt 
locuri unde griul se coace mai de
vreme, De aceea, fac, testări în lan. 
Pe această bază am masat combinele 
pe o solă cu grîu aiuns la maturita
te cu 2 zile mai devreme decît alte 
lanuri. La noi. fluxul înseamnă și 
transportul griului din lan direct la 
baza de recepție cu camioanele pro
prii. Pentru a cîstiga minute si ore 
prețioase, cind e nevoie folosim si o 

Imagini cotidiene pe ogoarele mehedințene. în fotografie : la C.A.P. Balta Verde, la strinsul griului (stingă) ; la C.A.P. Vînâtori, balotatul și transportul paielor

remorcă-tampon pentru descărcarea 
buncărelor combinelor si depozitarea 
provizorie a boabelor pe o platformă 
betonată. Acest „provizoriu" înseam
nă cîteva ore. pînă în seara aceleiași 
zile, cind camioanele își continuă ruta 
si după oprirea combinelor".

în Tulcea sînt multe alte inițiative 
bune, dar si minusuri care trebuie 
grabnic înlăturate. Retine atenția de
calajul mare dintre recoltat si cele
lalte lucrări, ceea ce duce la întîrzie- 
rea însămîntării culturilor succesive 
cu 2—3 și chiar mai multe zile. Cele 
mai multe neajunsuri se constată la 
eliberarea terenului de paie. Soluția 
indicată de a strînge și toca paiele cu 
combinele CSU nu a dat rezultatele 
scontate, acestea înfundîndu-se. De a- 
semenea. transportul la numai 800— 
1000 kg paie nebalotate într-o re
morcă este anevoios. în plus. în nici 
o unitate nu am întîlnit formații de 
cooperatori care să adune paiele cu 
furca, nici măcar în apropierea fer
melor zootehnice, unde acestea ar 
putea fi utilizate la însilozarea lu- 
cemei.

Intîrzierea executării arăturilor are 
și o altă cauză : foarte puținele 
schimburi doi pe tractor. O altă 
constatare : pe unele porțiuni, plu
gurile se înfundă cu paie, semn 
că același lucru se va întîmpla si cu 
semănătorile. întrucît în județul Tul
cea rezervele de apă din sol sînt mai 
mari decît în oricare din anii prece
dent!. aceste condiții trebuie folosite 
din plin, pentru a obține recolte spo
rite la culturile succesive.

C. BORDEIANU

0 ZI CISTOTA PENTRU UNII, 
...DAR PIERDUTA K Utili

încă de miercuri. 4 iulie. în coo
perativele agricole din județul ME
HEDINȚI s-a trecut la recoltarea 
griului din soiurile timpurii. După 
cum ne-a relatat tovarășul Constantin 
Bulugiu. directorul direcției agricole 
județene, actuala campanie de recol
tare a griului a fost organizată tinin- 
du-se seama de soiurile cultivate in 
fiecare unitate, combinele fiind de
plasate acolo unde secerișul începe 
mai devreme.

Buna desfășurare a rucrărilor de
pinde de operativitatea cu care se 
acționează în fiecare unitate. Or, din 
acest punct de vedere, prima zi bună 
pentru recoltarea griului a însemnat 
o zi cîștigată pentru unii, dar pier
dută de alții. Miercuri dimineața, 
încă de la ivirea zorilor, la coopera
tiva agricolă din comuna Bistrița to
tul era pregătit pentru începerea re
coltării griului. Analizele făcute cu o 
zi înainte de inginerul șef al uni
tății, tovarășul Ion Lumperdeanu, a- 
rătau că a doua zi recoltarea griului 
va putea începe. Așa se face că de 
îndată ce umiditatea acumulată de 
spice în timpul nopții a scăzut, toate 
cele 11 combine care așteptau de cu 
seara la capul locului, unele venite 
de la Malovăț, Șimian și Bresnița de 
Deal, au intrat în lanuri. Au început 
apoi lucrul presele de balotat paie și 
tractoarele cu pluguri.

Cu maximă operativitate s-a acțio
nat și la cooperativa agricolă din co
muna Salcia.

Cu totul altfel înțeleg să folo
sească timpul bun de lucru unii din
tre mecanizatorii care servesc co
operativa agricolă din Țțgănași. In 
momentul cind umiditatea griului a 
ajuns la 18 la sută, din cele opt com
bine ale secției de mecanizare au 
început lucrul numai cinci. Cele
lalte trei au rămas în curtea sec
ției. De ce ? Erau defecte. Repara
ția era simplă, dar pentru efec
tuarea ei trebuia ca cele circa 1000 
kg de grîu din buncărul combinei să 
fie descărcate manual. Timp 4e 
peste 24 de ere nu s-au găsit cîțiva 
oameni care să pună mina pe găleți 
și să descarce griul.

Nici in '•ooperativele agricole Iz
voarele, VînjulețU, Bistrețu, Țigă- 
nași ș.a. nu s-a lucrait din prima zi 
cu toate forțele. Iată de ce se 
impune ca activiștii și specialiș
tii plecați pe teren să nu stea 
în cele mai bune unități dintr-un 
consiliul intercooperatist sau altui, 
unde intr-adevăr i-am găsit pe unii 
dintre ei ; să se ducă și să își des
fășoare activitatea in unitățile unde 
se știe că organizarea muncii este 
mai slabă, acolo unde in mod real 
se simte nevoia unui sprijin.

Ion TEODOR

PORȚILE DE FIER

150 milioane kWh
Energeticienii hidrocentralei „Por

țile de Fier“ au produs în plus 150 
milioane kilowați-oră energie elec
trică. ceea ce reprezintă mai mult de 
60 la sută din angajamentul pe în
tregul an. Succesul este rezultatul 
obținerii, prin depășirea graficului

CONTRASTE
Rivalii lui Thor Heyerdahl

Vă puteți imagina 
un vapor străbătind 
..mișcătoarele cărări" 
fără motoare. fără 
pompe, fără cabluri 
electrice 1 Sintem con
vinși că nu. oricit vă 
veți pune imaginația 
la încercare. $i. to
tuși, vă răspundem că 
se poate. Unde ? La 
Șantierul naval din 
Galați. Culmea este că 
cei care au realizat 
această performantă 
n-au avut nevoie de 
nici un pic de imagi
nație și cu atit mai 
puțin de efort. Ce au 
făcut, totuși ? Nimic. 
Adică, nu și-au onorat 
contractele încheiate, 
în calitate de furni
zori, cu șantierul. În
treprinderea de pompe 
din București n-a li
vrat 157 pompe, cu

„Șiretul slăbiciunilor11
Lucrurile sînt clare: 

în prima jumătate a 
anului, întreprinderea 
„Dîmbovița" din Capi
tală a rămas datoare 
la fondul pieței cu a- 
proape 30 000 perechi 
de încălțăminte. Mai 
puțin clare sînt însă 
motivele acestei copi
oase restante. Pentru 
că, pornind pe firul 
lor, trebuie mers... 
mai întîi la. unitatea 
din Jilava, de acolo., 
la tăbăcăria din Co
rabia. de acolo... la 
„Dermatina" din Timi
șoara și, apoi, puțin 
mai departe, la... în
treprinderea de spume

termene de predare 
expirate în cursul 
acestui an, si 16 pom
pe din... anul trecut ; 
întreprinderea de ma
șini electrice Bucu
rești a rămas și ea 
datoare, din 1977, cu 
49 motoare electrice și 
din semestrul I a.c., 
cu 400 ; in sfirșit, în
treprinderile „Electro- 
mureș" din Tg. Mureș 
și de cabluri și mate
riale . electroizolante 
din București n-au tri
mis pînă acum 287 km 
și, respectiv, 68 km ca
bluri electrice. Cum 
se vede, nu este vorba 
de un simplu accident, 
ci de adevărate „va
luri" de restanțe. De 
altfel, furnizorii cu 
pricina, neputind găsi 
nici un „colac de sal
vare" prin care să-și

poliuretanice din ace
lași oraș. Un veritabil 
„lanț al slăbiciunilor", 
format din furnizorii 
de semifabricate, res- 
tanțieri cu importante 
cantități de talpă.

Deunăzi, tovarășii din 
conducerea întreprin
derii „Dîmbovița" măr
turiseau : „Bineînțeles, 
i-am întrebat pe fur
nizori de ce nu ne tri
mit la timp întreaga 
talpă contractată. Dar 
în loc de răspuns, a- 
ceștia au făcut fețe- 
fețe — deși între
prinderea bucureșteană 
duce lipsă de talpă și 
nu de... fețe".

peste prevederi
de putere planificat, a unui spor de 
capacitate de 57,5 MW. Personalul 
muncitor ce deservește puternica hi
drocentrală de ne Dunăre a ridicat 
astfel la 935 milioane kilowați/oră 
producția de energie electrică obți
nută în plus.

justifice restantele, le 
recunosc deschis.

Ce ar fi de făcut 7 
Deoarece și furnizorii 
și beneficiarul se află 
în subordinea aceluiași 
for coordonator — Mi
nisterul Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini — este posibil și 
absolut necesar ca to
varășii din conducerea 
acestuia să declanșeze 
o„: furtună, prin care 
să aducă la realitate 
pe cei ce uită de pro
priile semnături puse 
pe contracte. Sau să 
se ia o decizie și să 
reproiecteze navele. în 
chip de plute cu pinze. 
S-ar scăpa de grija 
motoarelor, iar mari
narii l-ar concura pe 
vestitul navigator Thor 
Heyerdahl. (Dan Plă- 
eșu).

Lanțul slăbiciunilor
— sau pentru că 
discutăm despre pan
tofi, șiretul slăbiciu
nilor — se închide
— ați ghicit — tot 
la „Dîmbovița", in 
ale cărei secții de 
producție domnește 
destulă indisciplină : 
întirzieri și absențe, 
plecări din timpul pro
gramului etc. Cum s-ar 
spune, văzind oamenii 
că nu au suficientă 
talpă la dispoziție. își 
cam iau tălpășița de la 
lucru. Iar planul... ră- 
mine desculț. Pină ii 
va încălța cine trebuie 
pe cei răspunzători. 
(C. Antonescu).

■ IIIBBIHBfll
— Tovarășe director, v-am ruga 

pentru început să desprindeți cîteva 
elemente noi, definitorii, care și-au 
pus pecetea pe activitatea colectivu
lui pe care-l conduceți, odată cu tre
cerea la aplicarea in viață, începind 
de la 1 iulie, a noului mecanism e- 
conomico- financiar.

— în întreprinderea noastră, pregă
tirile pentru așezarea temeinică a ac
tivității pe principiul autoconducerii 
s-a făcut din timp lâ fiecare secție 
și fabrică componentă a unității, la 
fiecare loc de muncă. Ca dovadă. în
țelegerea matură și spiritul novator 
manifestat de Întregul colectiv. în 
frunte cu comuniștii, propunerile 
deosebit de valoroase făcute în acord 
deplin cu hotăririle vizînd accentua
rea autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești.

— Ați putea argumenta aceste a- 
firmații ?

— Firește. Introducerea ca indica
tor de bază a producției nete a de
clanșat in rîndui oamenilor muncii 
inițiativa, spiritul de căutare și înnoi
re creatoare materializate printr-un 
mare număr de propuneri cu o rea
lă înrîurire pozitivă asupra produc
ției și la a căror aplicare s-a și tre
cut. Astfel, s-au delimitat și au fost 
aduse la cunoștința celor direct in
teresați costurile de producție pe 
subansamblele de produse, pentru ca 
să se evidențieze cu exactitate — și 
să se retribuie în consecință — va
loarea nou creată la fiecare loc de 
muncă, la fiecare secție. în felul a- 
cesta se înlătură o sursă de inechi

tate care exista uneori inainte. în 
sensul că munca vie incorporată in 
unele subansamble era transferată și 
atribuită in mod nejust celor care 
asamblau produsul finit. înlătu
rarea acestei situații nedorite are 
ca efect cert — odată cu sporirea 
cointeresării muncitorilor în realiza
rea volumului de subansamble so
licitate — creșterea și perfecționarea 
cooperării intre secțiile întreprinde
rii, amplificarea cantitativă și calita
tivă a producției.

— Aveți peste două decenii dc 
muncă de conducere, majoritatea a- 
nilor petrecuți in fruntea colectivu
lui de „maiștri sătmăreni ai lemnu
lui". Ați putea defini calitatea de 
bază a acestui colectiv ?

— Una ați enunțat-o dv„ tocmai 
prin metafora de „maeștri" cu care 
sint înnobilați aici. în nord-vestul 
Transilvaniei, făuritorii mobilei săt
mărene, care se exportă în 20 de țâri 
ale lumii. în egală măsură, sau poate 
în și mai mare, colectivul nostru se 
definește prin ceea ce atit de obiș
nuit se spune în presă spirit de ab
negație și inițiativă muncitorească.

— Tocmai pentru că e folosită 
frecvent in presă, expresia pare a a- 
vea in ochii unora un anume grad de 
„uzură", de unde pe alocuri și păre
rea că această expresie n-ar reda atit 
o realitate, cit ar fi o figură de stil 
gazetărească.

— Prin natura preocupărilor mele 
n-am să fac teorie asupra figurilor 
de stil. (Cu toate că termenul „stil" 
îmi este foarte familiar și drag cind 

îl asociez cu „mobila stil" pe care o 
produc maeștrii noștri). Dar cind am 
afirmat că intre trăsăturile definito
rii ale colectivului, la loc de cinste 
se află abnegația muncitorească, am 
în vedere nu o expresie ci, in primul 
rînd, o permanență morală, o stare

„Avem marea îndatorire de a valorifica 
pe deplin inițiativa și inteligența colectivului"

de spirit cu acoperire în fapte de o 
nebănuită frumusețe și măreție, care 
caracterizează colectivul nostru, ca a- 
tîtea altele mii de pe cuprinsul pa
triei noastre. Pentru ilustrare, și 
pentru că tot a venit vorba de stil, 
voi da un exemplu chiar de la noua 
secție de mobilă stil — de fapt o fa
brică adevărată — intrată în funcțiu
ne nu cu prea mult timp in urmă. 
Din cauza unor deficiențe create de 
constructor, noua secție a intrat in 
funcțiune cu o lună întîrziere față de 
termen. Cu toate acestea, cu prețu' 
unor eforturi deosebite, colectivul 

secției mobilă stil, proiectanții, per
sonalul din alte sectoare au muncit 
și acționat într-o asemenea manieră, 
îngemănînd efortul fizic cu inteli
genta creatoare (reamplasări de uti
laje. extinderea și echilibrarea mun
cii în două schimburi etc.), incit sec-

Convorbire cu inginerul 
Traian TĂTARU 

directorul întreprinderii 
de prelucrare a lemnului Satu Mare

ția și-a atins parametrii la care a 
fost proiectată cu... un trimestru mai 
devreme I Așa înțeleg eu abnegația 
muncitorească, pentru că așa o văd 
și o trăiesc zi de zi, în realitate.

— V-am ruga să ne împărtă
șiți cîteva aspecte și opinii pri
vind promovarea și popularizarea ex

perienței avansate, asimilarea aces
teia in cadrul intreprinderii și la ni
velul unităților din centrala aparți
nătoare.

— Răspunsul la această întrebare 
— o spun cu satisfacție — vine să 
completeze într-o manieră și mai 

convingătoare definirea noțiunii de 
abnegație muncitorească și spirit de 
inițiativă. Pentru că dacă avem o 
experiență valoroasă aceasta o da
torăm. în primul rînd, capacității 
creatoare, spiritului neobosit novator 
și îndrăzneț al colectivului, al conlu
crării fructuoase dintre oamenii mun
cii din unitatea noastră — români, 
maghiari, germani — muncitori cu 
înaltă calificare, maiștri, ingineri, e- 
conomiști etc. Voi da un exemplu, 
devenit acum de notorietate republi
cană în ramura noastră. în cadrul 
secției scaune, un colectiv de munci- 

tori și specialiști au trudit cu mi
gală și perseverentă timp de doi ani 
la experimentarea unei idei izvorite 
din conștiința lor și impusă de nece
sitățile presante ale producției — de 
a mări, fără investiții și cheltuieli 
suplimentare. capacitățile de usca
re a materialului lemnos. Ceea ce a 
ieșit din pasiunea, truda și inteligen
ta lor întruchipează acum o foarte 
importantă inovație (tehnologia pusă 
de ei la punct nu figurează încă în 
literatura de specialitate). Ea duce 
practic la dublarea capacității de 
uscare și reducerea cheltuielilor de 
producție cu 300 lei pe fiecare metru 
cub de material lemnos.

— Tehnologia a fost generalizată ?
— în întreprinderea noastră a în

ceput să fie extinsă și in celelalte 
secții. De asemenea, la nivelul între
prinderilor din centrală a fost popu
larizată printr-un schimb de expe
riență. In prezent, elaborăm o „car
te științifică" care explică elemente
le cu care se îmbogățește teoria us
cării.

— Vă satisface modul și ritmul în 
care se răspindește experiența avan
sată intre întreprinderile de profil ?

— Răspunsul este categoric : nu. 
Vina este a noastră, a tuturor. Și a 
fiecărei conduceri de întreprindere 
în parte, care nu se grăbește, atunci 
cind se pune la punct o experiență 
valoroasă în propria unitate, să o a- 
ducă la cunoștința celorlalte între
prinderi ; o răspundere poartă însă 
și centrala noastră, care ar trebui să 
pună mai rapid în circulație, în acel 

„Buletin de documentare tehnică" pe 
care îl redactează — și care apare 
din păcate foarte rar și pe un spațiu 
prea restrîns — cit mai multe nou
tăți tehnice care apar pe plan mon
dial și național.

— în ce privește conducerea I.P.L. 
Satu Mare, ce își propune aceasta in 
mod activ și constructiv pe marginea 
acestui fapt ?

— Să rezolvăm în cel mai scurt 
timp două probleme foarte importan
te. Mai intîi, avem în vedere să in
stituim un sistem de transmitere o- 
perativă organizatorilor publicației 
din centrală a noutăților, a experien
ței valoroase ce se cristalizează in u- 
nitatea noastră ; in al doilea rind — 
dar nu secundar ca importantă — să 
punem la ’punct un sistem eficient 
de colectare, evidentă și mai ales de 
valorificare prin micr'ocolective de 
conlucrare muncitorească, a ideilor 
ce izvorăsc din rîndui oamenilor 
muncii, idei ce vizează perfecționa
rea proceselor de producție, sporirea 
eficienței. Spun aceasta pentru că 
propunerile din această sferă au a- 
juns să fie atit de numeroase incit 
multe din ele rămîn necunoscute sau 
se aplică cu mare întîrziere, în dauna 
eficienței, evident. Trebuie să avem o 
mare răspundere pentru punerea în 
valoare — în beneficiul întreprinde
rii și al întregii societăți — a acestei 
inestimabile zestre care este iniția
tiva muncitorească și inteligența teh
nică în acțiune.

Octav GRUMEZĂ
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Un deschizător de drumuri
în cetatea istoriei și 

a artei, care a fost și 
va râmîne Iașiul, re
prezentanți ai culturii 
contemporane roma
nești au participat la 
o serie de manifestări 
sub egida nobilă a 
Gintei latine. A fost 
subliniat astfel cente
narul triumfului poe
ziei românești in Fran
ța anului 1878, cin.i 
poemul lui Vasile A- 
lecsandri era încunu
nat cu marele premiu 
al latinității. S-a conti
nuat, în felul acesta, 
ciclul fast al unor ma
nifestări cu vast ecou 
internațional, dintre 
care de neuitat vor ră- 
mine Zilele Jocurilor 
latinității din luna mai, 
la Avignon. Acolo, 
în sudul însorit al 
Franței, istorici lite
rari și de artă, strălu
ciți filozofi din mai 
multe țări ale Euro
pei au subliniat tră
săturile caracteristice 
ale spiritualității la
tine, semnificația ori
ginii latine a poporu
lui român, raționalita
tea umanistă a com
portamentului său is
toric, voința sa ne
strămutată de liber
tate și de pace, sen
surile profundei sale 
demnități, dorința de 
înscriere, prin opera 
sa multiplă, în fluxul 
spiritual al culturii și 
civilizației universale.

în mai, la Avignon, 
literatura română a 
fost sărbătorită de 
reprezentanții sutelor 
de milioane de neo
latini prin comemo
rarea lui Vasile Alec- 
sandri, primul rapsod 
al gintei latine încu
nunat cu lauri nepieri
tori, prin acordarea de 
noi cununi cucerito
rilor premiilor Con
cursului internațional 
de poezie, prin Teo

dor Balș, care a pri
mit Marele premiu al 
latinității, Petre Ghel- 
mez și Traian Lăză- 
rescu. Acolo, profeso
rul Virgil Cândea a 
prezentat o splendidă 
plachetă omagială cu 
poemul lui Vasile 
Alecsandri tradus în 
latinește și in toate 
celelalte limbi care 
și-au avut puternicele 
rădăcini in humusul 
ei fertil.

Dar marele sărbăto
rit a fost Vasile Alec
sandri, acela care si-a 
dedicat întreaga viață 
creării unei originale 
culturi naționale și 
luminării poporului. 
Un creator de valori 
spirituale este mare 
atunci cînd este an
corat în realitatea vre
mii sale, pe care el o 
transfigurează în cris
talul artei sale. Un 
artist este cu atît mai 
mare cu cît el își pune 
în întregime arta sa 
în slujba celor mulți. 
Un astfel de creator, 
alături de reprezen
tanții generației re
voluționare de la 1848, 
a fost Vasile Alecsan
dri, fibră sensibilă și 
ecou sonor al veacului 
și al poporului său :
Eu care din .Iunie 

stătut-am neclintit 
Cu inima lipită de 

tara strămoșească 
Și toate — a ei 
avinturi profund le-am 

resimțit.
Ctitor cultural al 

României moderne, 
poet-cetățean, Vasile 
Alecsandri a izbutit să 
sintetizeze magnific — 
fiind intr-adevăr un 
deschizător de dru
muri — tradiția 
profund populară cu 
dezvoltarea modernă, 
multilaterală a vieții 
culturale românești. 
Patriotul înflăcărat,

prototip al revoluțio
narului democrat de la 
1848. nu a cunoscut 
niciodată calmul olim
pian, urmărind neli
niștit marile idei ale 
umanismului și pro
gresului, luptînd, în 
numele lor, pină la 
moarte. Exprimînd în 
opera sa tendința ideo
logică a făuritorilor 
României moderne, el 
și-a îndreptat întreaga 
sa forță și dragoste 
către țară, răspîndind, 
cu ajutorul scrisului, 
in mijlocul maselor 
ideile înaintate ale 
culturii și artei. Ni
meni ca el, în epocă, 
nu a fost un afirma- 
tor mai hotărît, pe 
plan literar, al pro
fundelor caracteristici 
ale spiritualității po
porului român. Și chiar 
dacă n-ar fi publicat 
decît culegerea de poe
zii populare (retipă
rită recent în volu
mul III de Opere 
complete) și încă ar 
fi meritat, pentru tot
deauna, de la poporul 
nostru. Apariția lor 
sincronică, în princi
palele limbi străine, a 
introdus creația atît de 
valoroasă a folclorului 
românesc pe toate me
ridianele lumii, trezind 
un mare interes pen
tru poporul de origine 
latină creator al unor 
asemenea nestemate 
literare.

Acela care declara 
că „cel mai frumos 
titlu de glorie la care 
trebuie să rîvnească 
un poet este acela de 
poet național și popu
lar" a fost un mare 
animator al culturii, 
un deschizător de dru
muri, un vestitor al 
adevărului și frumu
seții românești in 
lume.

Alexandru 
BĂLĂCI

Expoziția româno-iugo- 
slavă „Comori arheologice 
în regiunea Porților de 
Fier" pune la dispoziția 
publicului, a specialiștilor 
valori istorice de mare im
portantă, reunind o selec
ție de peste 800 piese ar
heologice rezultate din am
plele lucrări de cercetare 
prilejuite de construcția 
hidrocentralei de la Porțile 
de Fier, intre anii 1964— 
1971. Prezentată la Bucu
rești. unde un numeros pu
blic a luat contact cu pa
trimoniul expus, expoziția 
este redeschisă în perioada 
22 iunie—23 august in cen
trul de proveniență a in
teresantelor dovezi de civi
lizație și cultură — muni
cipiul Drobeta Tumu-Se- 
verin. Aici, iar ulterior, in 
capitala Iugoslaviei și in 
alt oraș din tara vecină, 
publicul, turiștii ce vor 
străbate zona vor putea 
admira comorile scoase la 
lumină de arheologii ro
mâni și iugoslavi.

Patrimoniul expus ilus
trează vechimea locuirii 
zonei Clisurii din perioada 
paleoliticului mijlociu. în- 
cepînd cu circa 50 000 ani 
î.e.n. Sint prezentate unelte 
din corn si os provenite 
de la Schela Cladovei. 
piese microlite de la Cuina 
Turcului, unelte de silex 
macrolitice de la Gornea- 
Dealu Căuniții și Gornea- 
Păzăriște. obiecte de la 
Peștera lui Climente. peș
tera Veterani si Icoana. 
Continuind locuirea zonei 
și in neolitic, defileul și 
Clisura oferă posibilitatea 
dovedirii progreșelor u- 
mane în confecționarea 
uneltelor și ustensilelor 
casnice, prezenta remarca
bilă a ceramicii și mai 
ales a plasticii, ultima 
ilustrată în mod excepțio
nal de cunoscuta stațiune 
de la Lepenski-Vir.

Epoca bronzului este do
cumentată pe malul româ
nesc prin unelte, arme, 
obiecte de podoabă scoase 
din așezările de la Moldova 
Nouă. Orșova. Jupalnic, 
Gornea-Vodniac și Țăr
muri ; arheologii iugoslavi 
expun piese care atestă 
legăturile diverselor zone 
balcanice. Si epoca fieru
lui. cu efectele sale civili
zatoare. marchează progre-

acestea se remarcă trusa 
medicală și piesele de 
sculptură mică, reprezen- 
tind zeitățile Minerva. Ju
piter, Atena. Venus. Isis; 
descoperite la Drobeta. 
piesele numismatice de la 
Dierna, intre care tezaurul 
de 730 piese de bronz din 
sec. IV e.n., unelte si arme, 
cunoscuta reprezentare a 
cavalerului trac descoperită 
la Pojejena, unicatul repre-

Expoziția româno-iugoslavă 

„Comori arheologice 
in regiunea 

Porților de Fier"

sele realizate de diversele 
comunități ; pot fi admi
rate minunatele brățări de 
bronz descoperite în 1972 
la Cozla. remarcabile unel
te. ustensile, arme etc. ale 
culturii dacice. în mod 
deosebit se impun atenției 
sculpturile ihtioforme des
coperite la Lepenski-Vir 
piese intrate în tezaurul 
universal.

Prezenta romanilor la 
Dunăre, dovedită din pri
mele 'decenii ale sec. I e.n., 
prin lucrările strategice d’ 
întărire a întregii zone 
— castre si forturi — este 
atestată in expoziție prin
tr-o gamă largă de obiecte 
provenite de la Dierna. 
Drobeta, Hinova. Gornea. 
Ostrovul Banului : intre

zentat de cărămida cu 
scriere latină cursivă des
coperită la Gornea. Malul 
drept al Dunării a păstrat 
amprenta prezentei romane, 
pe care o confirmă prin 
descoperirile de la marea 
necropolă din sec. I e.n. de 
la Boljetin. prin diploma 
militară din epoca lui Ves
pasian. medalionul unicat 
din vremea împăratului 
Valentih I. coiful de fier 
de la Kostol. piese sculptu
rale. Tot aici, pentru epoca 
bizantină pot fi urmărite o 
serie de vestigii. între care 
numeroase monede.

Regiunea Porților de Fier 
a cunoscut în fazele timpu
rii și dezvoltate ale epocii 
feudale un proces firesc de 
dezvoltare ă relațiilor eco- 
nomico-sociale. Atît malul

românesc, cit și cel vecin 
au dat la iveală in urma 
intenselor săpături formele 
de locuire. îndeosebi rurale, 
ca o dovadă a procesului 
continuității daco-romane. 
mai ales în stînga fluviului.
Fructuoasa colaborare din

tre cele două țări a permis 
nu numai ridicarea unui 
obiectiv economic de va
loarea și eficienta marii 
hidrocentrale, ci a si sal
vat în folosul oamenilor 
monumente ca cele de la 
Ada-Kaleh. Tricule. Sapaja, 
Hajduca-Vodenica ș.a. — 
care, altfel, ar fi dispărut 
pentru totdeauna — a îm
bogățit patrimoniile muzee
lor de specialitate si a mar
cat noi progrese în cerce
tarea istoriei milenare a 
celor două popoare, a con
tribuției lor la dezvoltarea 
culturii si civilizației uni
versale. Printr-o operă cul
turală de mari proporții au 
fost mutate, reconstruite, 
conservate sau restaurate 
bunuri culturale care îm
bogățesc tezaurul de valori 
istorice si artistice, con
tribuind la instrucție si edu
cație. făcind posibilă pu
nerea lor la dispoziția mi
lioanelor de oameni.
Manifestare culturală pusă 

sub egida Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste. 
Muzeului regiunii Porților 
de Fier, Institutului de ar
heologie și Muzeului Națio
nal din Belgrad, expoziția 
constituie o expresie a in
teresului și dorinței recipro
ce de a prezenta popoarelor 
din cele două țări rezulta
tele muncii colectivelor 
complexe de specialiști și 
muncitori ce au contribuit 
la salvarea, cercetarea și 
ocrotirea patrimoniului cul
tural din această zonă.

loan OPRIȘ

„Presa comunistă
și a organizațiilor de masă

create și conduse de Partidul 
Comunist Român (1921-1924)“

Pictură pe sticlă

în tradiția artei 
plastice din Transil
vania. pictura pe sti
clă ocupă un loc dis
tinct. Ne bucură să ne 
reîntilnim cu o ase
menea exprimare ar
tistică în cadrul expo
ziției de artă plastică 
deschisă de elevii Șco
lii populare din Satu 
Mare. Reafirmarea 
unor tradiții ale pic
turii românești, subli
niată de altfel și la 
Conferința națională a 
artiștilor plastici. în
tregește peisajul artis
tic, descoperă alte vo
cații și posibilități de 
afirmare.

Desigur, altele sint 
motivele inspirației in 
această străveche artă. 
Ceea ce și-au propus 
artiștii amatori sătmă
reni, cu reușite nota
bile. a fost o restitui
re a Țării Oașului pri
vind etnografia, scene 
de muncă. obiceiuri, 
tradiții. Acest ținut

românesc — sursă i- 
nepuizabilă de motive, 
este temeinic cunoscut 
de unii expozanți. Fi
rește, nu lipsesc unele 
clișee, dar preponde
rent râmîne atașa
mentul sincer față de 
ținuturile oșene. Te
mele inspirației sint 
imagini ale naturii, 
interpretări ale fol
clorului Țării Oașului,

devenite modele ale 
picturii.

Imagini de familie 
(„Oșancă cu cocon" a 
Eugeniei Mărgineanu, 
admirabilă prin reali
zarea modelului) con
jugate cu cele privind 
unele obiceiuri. cum 
Sint claca, simbra oi
lor cu nelipsitele sce
ne de la ,.gioc“ („Danț" 
de N. Decsei). sau cu 
numeroasele reprezen
tări ale ceramicii oșe- 
nești de la Vama 
(„Motive oșenești" — 
Viorica Ștef). facili
tează pătrunderea in
tr-o lume de o mare 
șl aleasă bogăție su
fletească.

I-a reușita acestei 
expoziții de artă plas
tică a amatorilor (pro
fesor Ion Popdan). in 
care sint prezenți oa
meni de cele mai di
verse profesii (medici, 
laboranți. vînzători, 
sticlari etc.) a contri
buit. in cea mai mate 
măsură, pasiunea, pre
ocuparea expozanților 
de a descifra pe ur
mele unei prestigioase 
tradiții tainele picturii 
pe sticlă. Tradiția se 
reia printr-o profundă 
schimbare a surselor 
de inspirație ; domi
nante sint realismul 
imaginii obținute, sce
ne din viața noastră 
de toate zilele.

Grigore SCARLAT

• VASLUI. Sub genericul 
Festivalului național „Cintarea 
României", în zilele de 7—9 
iulie Birladul găzduiește cea 
de-a doua ediție a festivalului 
inter județean de muzică tinără: 
„Imn vetrei străbune". Pe sce
na Casei de cultură a sindi
catelor Birlad. evoluează concu- 
renți din peste 20 de județe ale , 
țării și susțin recitaluri cîțiva 
dintre cunoscuții interpreți ai 
genului din diverse județe ale 
țării. (Crăciun Lăluci). • TI
MIȘ. La Sinnicolau Mare s-a 
desfășurat „Festivalul filmului 
de amatori", prilejuit de împli
nirea a 15 ani de existență a 
cineclubului din localitate. Au 
participat cineaștii amatori din 
șapte județe. (Cezar Ioana).
• GALATI. La muzeul jude
țean de istorie a fost vernisată 
expoziția „Documente; din isto
ria mișcării muncitorești și de
mocratice.din România", cuprin- 
zind documente din colecția 
Nicolae Vasilescu-Capsali. Tea
trul dramatic din Galați a pre
zentat, in premieră pe țară, 
spectacolul „Rugăciune pentru 
un disc-jockey“ de Dumitru 
Radu Popescu, ultima premieră 
a acestei stagiuni. Regia: Ni
colae Scarlat; scenografia: Da
niela Codarcea. (Dan Plăeșu).
• MARAMUREȘ. La Casa 
de cultură din Sighetu Mar- 
mației s-a deschis cea de-a 
5-a ediție a Salonului de cari
catură. Exponatele poartă sem

nătura membrilor colectivelor 
de redacție ale gazetelor satirice 
din unități economice, instituții 
și școli. în sălile complexului 
expozițional al Coloniei pictori
lor din Baia Mare s-a deschis 
expoziția de tapiserie a artistei 
Zoe Vida — Porumb, Cu prile
jul vernisajului, cvartetul „Pro 
camera “ al Filarmonicii de stat 
din Cluj-Napoca a prezentat, in

peisajul expoziției, un concert 
de muzică de cameră. (Gh. 
Susa). • BUZĂU. înscrisă in 
ansamblul de manifestări ale 
Festivalului național „Cintarea 
României", cea de-a 10-a ediție 
a serbării folclorice Festivalul 
Slănicului S-a desfășurat in 
peisajul legendar al comunei 
Lopătari. (Mihai Băzu). • 
V1LCEA. Inginerul Aurel Con
stantin Zorlescu prezintă în ex
poziția de autori, vernisată 
zilele trecute in sala „Mircea 
cel Bătrin" din municipiul 
Rimnicu Vilcea, opere realizate 
în marmură, piatră artificială, 
os, lemn și travertin de Vrața. 
(Ion Stanciu). • TULCEA. Zia
rul local „Delta" a editat o nouă 
foaie volantă pentru marinarii 
flotei românești de pescuit o- 
ceanic. Și-a reluat activitatea 
„Studioul Z“ al tineretului din 
municipiul Tulcea, în cadrul 
Casei științei și tehnicii a tine

„SOMNOROASA
AVENTURĂ"

de Teodor MAZILU

la Teatrul tineretului din Piatra Neamț

O carte emoționantă, 
tonifiantă, insuflind 
mindrie pentru cura- 
iul si abnegația cu 
care Partidul Comu
nist Român a știut să 
înfrunte crunta pri
goană dezlănțuită îm
potriva sa in anii „de
mocrației burgheze".

O carte care ilustrea
ză convingător, prin 
nenumărate articole cu 
greu strecurate prin 
rețeaua deasă a cen
zurii, In publicații
le apărute în pri
mii ani după înteme
ierea P.C.R.. forța de 
nebiruit si statornicia 
eu care s-a ridicat la 
luptă pentru elibera
rea națională si socia
lă a poporului.

Volumul apărut in E- 
ditura politică, sub e- 
gida Institutului de 
studii istorice și social- 
politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R. *). reu
nește sute de extrase 
din publicațiile Parti
dului Comunist Ro
mân, ale U.T.C. șl 
ale sindicatelor revo
luționare în anii 1921— 
1924, scurta perioadă 
de activitate legală a 
partidului. Studiile In
troductive consacrate 
prezentării fiecăreia 
din cele aproape 30 de 
ziare comuniste pre
zentate în volum în
lesnesc reliefarea pro
cesului de maturiza
re politico-ideologică

*) Lucrarea a apărut 
sub îngrijirea unui 
colectiv de redacție 
format din I. Po- 
pescu-Puțuri, N. Gold- 
berger. A. Deac, I. Fe
lea, FI. Dragne.

a partidului, pe mă
sura asimilării or
ganice a teoriei mar- 
xist-leninlste și a e- 
fortului de aplicare 
creatoare a acesteia la 
condițiile specifice ale 
României.

Deși uneori afecta
te de tendințe stîngis- 
te. extremiste, care a- 
veau să fie treptat în
lăturate in anii urmă
tori ca urmare a că- 
lirii revoluționare a 
partidului, publicațiile 
recenzate au meritul 
incontestabil de a fi 
fost, de la întemeiere, 
profund ancorate in 
realitățile societății 
românești. Este me
ritul lor de a fi re
flectat limpede poziția 
de principiu a partidu
lui față de problemele 
cardinale cu care era 
confruntată România 
in primii ani ai pe
rioadei postbelice — 
consolidarea statului 
unitar național, apli
carea reformei agrare, 
adoptarea noii Con
stituții, întărirea or
ganizatorică a parti
dului, refacerea unită
ții sindicale, înche
garea frontului unic, 
asigurarea libertăți
lor democratice, com
baterea diversiunilor 
naționaliste șovine ini
tiate de primele or
ganizații fasciste, fău
rirea unității frătesti 
de acțiune a oamenilor 
muncii, fără deosebire 
de naționalitate.

O ilustrare conclu
dentă a forței de mo
bilizare a presei co
muniste în acea peri
oadă a constituit-o 
larga campanie de

solidaritate care a si
lit cercurile guvernan
te să amnistieze ma
joritatea militanților 
revoluționari condam
nați cu prilejul însce
nării procesului din 
Dealul Spirii. cu aju
torul căruia forțele 
reacționare urmăreau 
să scoată partidul in 
afara legii si să întem
nițeze întreaga condu
cere a acestuia.

în perspectiva is
toriei prețuim dirze- 
nia și spiritul de sa
crificiu al înaintașilor, 
credința lor fermă în 
victoria cauzei căreia 
i-au închinat viața. 
„Născut din suferințe
le și nădejdile lumii 
muncitoare, el (Parti
dul Comunist — n.n.) 
întruchipează elibera
rea proletariatului de 
sub jugul capitalist 
— scria „Socialismul" 
in 6 februarie 1924. 
Sub cutele steagului 
său se inșiruie tot mai 
des elementele con
știente și active ale 
clasei muncitoare, în
suflețite de convin
gerea nestrămutată în 
biruința comunismu
lui. Și Prometeul în
lănțuit de astăzi va 
ridica, mindru și liber, 
capul miine !“.

Cu adevărat, sfări- 
mind lanțurile cu 
care era încătușat, 
proletariatul român 
și-a ridicat mindru 
capul și a înfăptuit 
nobilul ideal pentru 
care au luptat și s-au 
jertfit nenumărate ge
nerații de militant! 
revoluționari.

Tudor OLARU

istorică „Decebal și Traian“
Personalele lui Mazilu au 

început (si continuă) a fi 
obsedate. Trăiesc o nemă
surată. nepotolită, obsesivă 
poftă de a avea : a avea cit 
mai mult si cît mai ușor. 
Parazitismul lor funciar e 
compensat — paradoxal — 
de o teribilă agitație de or
din cu totul special : aranja
mente, învirteli, escrocherii, 
lovituri (o. mai ales senti
mentale 1).

Pasionați în felul lor si 
mai ales energici, dina
mici. înstrăinații în „a avea" 
simt nevoia recuperării 
lui „a fi" (ca aparență, 
dar. de ce nu. si ca esen
ță) — Cuvintul „nevoie" 
nu e cel mai potrivit căci, 
de pildă in „Somnoroasa 
aventură", cu excepția lui 
Gherman, la ceilalți nu 
e vorba de o necesitate 
interioară, ci de un nou 
„lux", într-un fel material, 
alt snobism. Idealul aces
tor ipochimeni este acum 
acel de a sugera că posedă 
o viață spirituală. Drumul 
dificil spre acest țel su
blim trece neapărat la 
acești indivizi, aproape 
denudați de inferiorita
te. prin... cultură. Na
tura si cultura devin de
viza lor. Ce iluzie că vor 
fi crezuți ! Dar. vai. nici 
una, nici alta nu se lasă în
sușite prin înșelăciune. E- 
roii lui Mazilu trădează 
mereu mecanicitatea ce a 
distrus viul (natura), ori 
semidoctismul ridicol (ma
rea distanță față de cultu
ră deci).

Personajele din „Som
noroasa aventură" des
prinse dintr-o periferie so
cială, dar mai ales morală, 
se întreabă mereu cit va
lorează sentimentele lor și 
supralicitează sentimente

inexistente la prețuri su
blime, inventează afecte 
pentru a le specula (mă
tușa Cleo, Ogaru). Altele 
iși inventează sentimente, 
aspirații spre absolut și 
un romantism de esența 
cea mai pură — (la acest 
capitol intrînd și setea de 
„aventură" a Gabrielei). 
Răminem într-o lume 
mercantilă. Unii vind, alții 
cumpără afecțiune. într-un 
aproape tragic dispreț față 
de propriile posibilități de 
a stîrni și genera afecte, 
dispreț față de limite
le propriei ființe modeste, 
plat-burgheze (Gherman) 
intr-o lume „nebună, ne
bună, nebună"...

Piesele lui Mazilu fac 
parte din categoria acelora 
care se cer mai intii citite 
cu atenție. Și aceasta nu 
fiindcă au calități literare 
mai puternice. Nu. Aș spu
ne chiar că sint mai ales 
teatrale. Mazilu vizuali
zează. Replica lui comple
tează gestul și invers. Per
sonajele lui, care vorbesc 
cu glas tare, pentru alții, 
se cer descifrate cu glas 
tare. Dar această teatrali- 
tate se lasă greu comuni
cată cu mijloace scenice 
obișnuite. Și nu decoruri
le, muzica, luminile sint o 
problemă. Și poate nici 
disponibilitatea regizoru
lui și actorilor de a înțe
lege resorturile, intențio
nalitatea și direcția tea
trului lui Mazilu. ci : capa
citatea lor de a intui și 
realiza corect tonul și e- 
chilibrul aparte al acestui 
teatru, tonul fiecărei par
tituri; ponderea și subtex- 
tul sau lipsa de subtext a 
fiecărei replici.

Și mai ales altceva: ca
pacitatea de a întruchipa,

mlșcindu-se firesc și natu
ral, compoziții desprinse 
parcă dintr-un bestiariu 
fantastic, construite artifi
cial, dar după modele, din 
elemente umane.

Reușita în cazul trans
punerii scenice a drama
turgiei lui Mazilu nu pre
supune doar inteligență, 
talent, ci și antrenament 
profesional anume.

Angajîndu-se tinerește, 
cu o credință al cărei spec
tacol nu poate să nu te 
răscolească, în fel de fel 
de modalități de expresie 
teatrală, trupa Teatrului 
din Piatra Neamț, condu
să cu finețe și siguranță de 
Nicolae Scarlat, reușește 
aproape foarte bine și in 
„stilul Mazilu". Interpre- 
ții, în frunte cu Eugenia 
Balaure (actriță de o ma
re siguranță a mijloacelor, 
servite cu o la fel de mare 
naturalețe), ce interpretea
ză rolul parazitei atit 
de active care e Cleo, 
Dragoș Pislaru (un tînăr 
actor de remarcabilă ele
ganță a simplității, căruia, 
în Gherman, i-am reco
manda o subliniere a sub- 
textului tragic), Carmen 
Petrescu, Gheorghe Dăni- 
lă, Mihai Cafița, sint mo
bili, elastici, spirituali, de
gajați.

Ei refac, muncind cu 
inteligență și intuiție, a- 
cest dezinvolt „dialog al 
surzilor" scris de Mazilu, 
în care conversații conven
ționale trădează subconști
entul ; in care abundă pa
radoxuri comice și tragice.

Spectacolul beneficiază 
în plus de un decor care, 
de la început, pare a avea 
calitatea simplității, poli- 
funcționalității dramatice 
și decorativității — ceea ce

e foarte mult. Elementele 
de recuzită din plastic, 
majoritatea cu o ampren
tă de kitsch din cele mai 
pronunțate, costumele in 
ale căror detalii se ames
tecă realismul unei obser
vații foarte exacte și o 
fantezie extrem de su
gestivă, au și ele o mare 
capacitate de caracterizare, 
o reală forță de a satiriza 
prostul gust. La o analiză 
mai atentă constați că sce
nograful Vasile Jurje a 
gindit contribuția sa cu 
mare profunzime, umplînd 
scena cu ambalaje sugerînd 
mobile. Decorul său trimi
te la replica „în casele 
mobilate frumos oamenii 
iubesc sincer", subliniind 
— prin felul cu care spa
țiul e aglomerat de obiec
te și manevrarea lor ocu
pă atenția eroilor — ran
gul jucat de lucruri; ironi- 
zind implicit lumea în care 
și sentimentele stau gata a 
fi ambalate intru vinzare, 
sau lipsa de sentimente, 
(dincolo de „ambalaje", 
frumos, atrăgător prezen
tate).

Apropiindu-se cu reală 
stimă și dragoste de tea
trul lui Mazilu, imbinînd, 
sub conducerea lui Nicolae 
Scarlat, gîndul și pricepe
rea regizorului cu dăruirea, 
personalitatea și vitalita
tea actorilor, integrind ad
mirabil în viziunea mon
tării contribuția de inte
ligență și fantezie a sceno
grafului, Teatrul din Pia
tra Neamț realizează prin 
„Somnoroasa aventură" un 
spectacol unitar, spiri
tual, ritmat, dinamic, un 
adevărat exemplu de tea
tru.

Natalia STANCU

Decebal si Traian 
reprezintă pentru po
porul nostru mai mult 
decît ilustre personali
tăți istorice. Numele 
lor a dobindit. valoare 
de simbol, identificin- 
du-se in conștiința na
țională cu însesi po
poarele din a căror 
contopire a rezultat 
poporul român.

Prezentării pentru 
publicul larg a celor 
două personalități, pre
cum si a actelor lor 
care si-au pus o atit 
de puternică amprentă 
asupra istoriei patriei 
noastre le este consa
crată lucrarea prof, 
univ. Dumitru Tudor, 
recent, apărută în Edi
tura științifică si enci
clopedică, în colecția 
„Știința pentru toti“.

Pentru a le contura 
portretele, autorul re
curge la izvoarele lite
rare antice, la operele 
sculpturale romane si 
descoperirile arheolo
gice. în reconstituirea 
portretului fizic al lui 
Decebal. autorul por
nește de la cele sase 
reprezentări ale rege
lui de pe Columna lui 
Traian, care îl arată 
in diferite ipostaze — 
de la un comandant

hotărit. în conducerea 
războiului, la un rege 
învins, dar care rămî- 
ne mindru si neînco- 
voiat si in momentele 
cele mai grele si nu se 
prosternează „la pi
cioarele învingătorului 
ca să-i ceară pacea si 
libertatea". Portretul 
lui Traian, „cel mai 
bun dintre împărații 
Romei", este schițat 
cu aceeași căldură si 
obiectivitate. Se evocă 
activitatea lui militară 
si politică, calitățile 
sale intelectuale si mi
litare. hotărîrea si pri 
ceperea in conducerea 
uriașului imperiu.

Războaiele purtata 
sub conducerea lui 
Traian pentru cuce
rirea Daciei sint înfă
țișate pe baza izvoare
lor literare si istorice 
ale epocii, a vestigii
lor arheologice, care 
reflectă fidel dimen
siunile uriașe ale În
cleștării între daci si 
romani. De asemenea, 
sint înfățișate podul 
de peste Dunăre con
struit de marele arhi
tect Apolodor din Da
masc, monumentul tri
umfal de la Adamclisi 
(Tropaeum Traiani) 
etc. în ultima parte a

lucrării sint puse în e- 
vidență organizarea ad
ministrativă si militară 
a Daciei după cuceri
rea romană, coloniza
rea intensă, impor
tanta armatei în pro
cesul de romanizare, 
continuitatea si roma
nizarea populației au
tohtone : un interes 
deosebit 11 prezintă 
relatarea soartei „co
morilor lui Decebal". 
ca si descrierea con
strucțiilor de mare am
ploare ridicate la 
Roma folosindu-se a- 
ceste comori. (Foru
mul iui Traian si Co
lumna) si în ' alte 
locuri.

Lucrarea profesoru
lui universitar Dumi
tru Tudor. destinată 
marelui public, este 
valoroasă nu numai 
prin faptul că prezintă 
într-o formă larg ac
cesibilă. atractivă cele 
două mari personali
tăți ale istoriei antice, 
ci si prin modul de in
terpretare si valorifi
care a izvoarelor lite
rare. epigrafice si ar
heologice.

Prof. univ. dr.
A. BODOR

literară „Ostașii noștri“ 
în tălmăcire germană

retului, al cărei edificiu a fost 
recent inaugurat. Peste 500 de 
artiști amatori din localitățile 
județului Tulcea au participat 
la „Festivalul artistului ama
tor", manifestare ajunsă la cea 
de-a patra ediție, care se des
fășoară anual la Cocoș-Nicu- 
liței. (E. Mihăilescu. • IAȘI. 
„Iașiul tinereții noastre" s-a 
intitulat spectacolul susținut 
recent la Casa de cultură 
a tineretului și studenților 
de către formațiile corale, bri
găzile artistice, grupurile vo- 
:ale și echipele de teatru de 
păpuși din sectorul sanitar, in 
cadrul Festivalului național 
„Cintarea României". „Mărturii 
de glorioasă istorie" este gene
ricul sub care, la sala Victoria 
din Iași, a fost deschisă o ex
poziție de metaloplastie șt fo
tografie de artă aparținind ar
tistului amator Ion Ghețiu. A 
apărut cel de-al 3-lea volum 
din seria „Personalități ieșene", 
editat de Comitetul de cultură 
și educație socialistă al județu
lui Iași (autor Ionel Maftei). 
(Manole Corcaci), • IALOMI
ȚA. La Slobozia s-au deschis 
două noi expoziții de artă plas
tică: secția de artă contem
porană a muzeului județean îl 
găzduiește pe Dan Minea cu 
pictură și desen, iar Casa de 
cultură a sindicatelor din orașul 
reședință de județ — expoziția 
■de grafică aparținind Violetei 
Mateescu. (Mihai Vișoiu).

Duminica la Odorheiu Secuiesc
(Urmare din pag. I)
viu. Consfătuirile se 
desfășoară cu partici
parea unor specialiști 
din București. Tirgu 
Mureș și Cluj-Napoca. 
Problema centrală e 
următoarea : cum și in 
ce direcție să se-n- 
drepte, de-acum înain
te. mișcarea teatrală de 
amatori. Vine vorba și 
de concluziile Coloc
viului național de dra
maturgie de la Cluj- 
Napoca. Discuțiile se 
întorc mereu la ceea ce 
se așteaptă, in primul 
rind, din partea celor 
care scriu teatru: piese 
curajoase, axate pe 
problematica zilelor 
noastre. Ideea auzită 
foarte des în consfătui-' 
re este: „Despre ziua 
de azi, zilei de azi 1“ O 
cerință imperioasă pri
vind calitatea textelor : 
inteligibilitatea. Apoi 
vine vorba de pregăti
rea regizorilor, de des
coperirea valorilor ui
tate. Discuția aprinsă 
care iscă mereu gînduri 
noi se termină cu ur
mătoarea concluzie : ce 
am înfăptuit pină acum 
e doar începutul.

Dar trebuie să ne 
grăbim dacă vrem să

participăm la vernisa
jul cunoscutului sculp
tor Benczedi Sândor, 
de asemenea, fiu al ți
nutului. Sala de expozi
ție, spațioasă și inun
dată de soare, e plină 
pină la refuz. După 
deschidere, prilej de a- 
naliză și de omagiere a 
operei artistului, asis
tăm la un excelent pro
gram artistic. Corul de 
bărbați, care de curînd 
a împlinit o sută cinci
zeci de ani, ne oferă 
un concert memorabil. 
Drept răspuns la bașli 
și baritonii sexagenari, 
din capătul celălalt al 
sălii răsună glasul de 
privighetoare al pionie
rilor. Și numerele se 
derulează alert, jocul 
popular fiind urmat de 
poezii, ascultate într-o 
tăcere evlavioasă.

Nu încape îndoială, 
Benczedi este una din
tre cele mai interesan
te personalități ale ar
tei noastre plastice în 
domeniul caricaturii, lu
crările sale trăgindu-și 
seva din solul cotidia
nului. Dar să adăugăm 
numaidecît : Benczedi
nu e un fenomen singu
lar. Ieri s-a încheiat ex
poziția artiștilor popu
lari din Odorheiu Se

cuiesc. Peste zece mii 
de oameni au avut pri
lejul să contemple două 
sute cincizeci de lu
crări : statui, tablouri, 
opere de artă din ma
terial cioplit sau forjate 
în fier de către munci
tori, țărani și intelec
tuali. Din acest sol ge
neros, s-a ridicat și 
Benczedi, cîndva învă
țător.

în continuarea pro
gramului zilei, directo
rul liceului . „Dr. Petru 
Groza" ne recomandă o 
plimbare odihnitoare în 
poiana narciselor din a- 
propiere. Cu citva timp 
în urmă, aici s-a ținut o 
serbare cultural-artistică 
în aer liber, un fel de 
„Sărbătoare a narcise
lor".

Seara asistăm la o 
premieră absolută a 
teatrului popular. Pen
tru că Odorheiu își are 
și el teatrul său popu
lar. Activitatea sa a fost 
inaugurată cu piesa „Și 
a venit o fată..." de 
Huszăr Sândor.

Această singură du
minică oglindește grăi
tor viața culturală la 
Odorheiu Secuiesc, acti
vitatea de propășire spi
rituală pătrunsă de dra
goste față de țară.

Semnalăm cu inte
res apariția acestui 
volum de versuri (edi
ție bilingvă româno- 
germană, traduse de 
Franz Johannes Bul- 
hardt, prefață de 
George Macovescu. ta
bel cronologic de Va
sile Netea — editura 
„Minerva"). Cartea a- 
trage atenția de la în
ceput prin frumoasele 
condiții grafice de 
prezentare ; ele îi a- 
cordă un caracter fes
tiv, potrivit momentu
lui aniversativ al cen
tenarului Independen
ței. Ne bucură și pu
nerea în valoare, in 
acest cadru, a perso
nalității lui Vasile 
Alecsandri, figură lu
minoasă a literaturii 
noastre clasice, martor 
și participant la marile 
momente ale istoriei 
din secolul trecut : Re
voluția din 1848. Unirea 
Principatelor. Războiul 
pentru Independență. 
Alecsandri este croni
car și cîntăret al aces
tor importante eveni
mente. Versurile sale 
senine și optimiste, 
laborios cizelate, re- 
luind adesea cadențele 
și formele cintecului 
popular, glorifică a- 
vîntul patriotic al oa
menilor simpli, care 
pe cimpul de luptă iși 
riscă și își sacrifică 
viata în interesul cau
zei nobile a întregii 
națiuni.

Spre deosebire de 
poezia lirică și de cea 
populară culeasă de 
Alecsandri, versurile 
patriotice închinate os
tașilor din 1877 au in- 
tîlnit mai rar tradu
cători capabili să le

găsească echivalențele 
germane cele mai co
respunzătoare.

Franz Johannes Bul- 
hardt, valoros poet și 
scriitor de limbă ger
mană din tara noastră, 
se apropie de poezia 
lui Alecsandri nu nu
mai cu aleasă sensi
bilitate pentru valorile 
lingvistice și poetice 
ale limbii române, dar 
și ca remarcabil cu
noscător al operei 
clasicului român. în 
adevăr, incă din 1961 
Bulhardt ne-a dat o 
cuprinzătoare antolo
gie de traduceri din 
lirica poetului român. 
Volumul de față, care 
de altfel include și 
unele din traducerile 
anterioare, reprezintă 
o continuare și adin- 
cire a acelorași pre
ocupări. Dacă culege
rea preia titlul dat de 
Alecsandri ciclului său 
consacrat Războiului 
pentru Independență, 
traducătorul îi lărgește 
conținutul. răminînd 
însă credincios inten
țiilor poetului, pentru 
care trecutul de luptă 
și de glorie, cu marile 
sale personalități, este, 
ca și prezentul, opera 
aceleiași forte invin
cibile a poporului, 
făuritor de istorie, ca 
și de artă. Regăsim 
astfel în antologia se
lectată de Bulhardt 
unele poezii din crea
ția anterioară a lui 
Alecsandri, ca „Hora 
Unirii", „Moldova în 
1857", „Dan. căpitan de 
plai", cărora li se 
adaugă versurile din 
„Ostașii noștri", dedi
cate evenimentelor din 
Războiul pentru Inde

pendentă (cu excepția 
„Marșului călărași
lor"). Ceea ce dă 
valoare traducerilor 
ieșite de sub pana lui 
Bulhardt este perfecta 
fluiditate și cursivitate 
a versurilor, capabile 
să transmită cu fide
litate în limba ger
mană cele mai perso
nale nuanțe prozodice 
ale artei lui Alecsan
dri. fără să simți, la 
compararea cu origi
nalul, nici dificila 
strădanie de căutare a 
cuvintului potrivit. Me
sajul patriotic al poe
tului își păstrează în 
acest fel întreaga 
prospețime și valoare 
artistică. Traducerile 
lui Bulhardt redau 
sonoritatea și dinamis
mul versului popular, 
atît de îndrăgit de 
Alecsandri.

Se cuvine să semna
lăm și calitatea ilus
trației volumului, care, 
pe lingă o reproducere 
după „Alarma" lui 
Grigorescu, selectează 
unele din gravurile de 
epocă, executate în 
1877 și 1878 de Carol 
Popp de Szathmari, 
Thiel și Weiss. Reiss 
sau alți artiști rămași 
anonimi.

Relevînd semnifica
ția volumului. George 
Macovescu remarcă pe 
bună dreptate in „Pre
față" : „Opera între
prinsă de Franz Jo
hannes Bulhardt nu 
este numai un act de 
cultură. Este și unul 
politic, de slujire a 
unor idealuri ale oa
menilor, ale umani
tății".

Jean LIVESCU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Primire la primul ministru al guvernului

Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul transmis cu ocazia aniversării 
zilei mele de naștere.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
Președintele Columbiei

Primiri Ia Consiliul de Miniștri

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, simbătă, 
pe Anthony Tuke, președinte al Bar
clays Bank din Marea Britanie, care 
face o vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii a fost evi
dențiată evoluția ascendentă a rela
țiilor dintre România și Marea Bri
tanie, exprimindu-se dorința re

ciprocă de a dezvolta în continuare 
colaborarea și cooperarea economică 
româno-britanică, inclusiv pe plan 
financiar și bancar.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, au luat parte Ion 
St. Ion. secretarul Consiliului de 
Miniștri, și Vasile Voloșeniuc, pre
ședintele Băncii române de comerț 
exterior.

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, sîmbătă dimineața, pe Ahmed 
El Karim Babri. ministrul telecomu
nicațiilor din Republica Democratică 
Sudan, care a făcut o vizită in tara 
noastră.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării și cooperării economice dintre 
România și Sudan în domeniile con
strucțiilor de mașini, telecomunica
țiilor, precum și referitoare la 
schimbul de specialiști.

La întrevedere au participat A- 
lexandru Necula, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini, și Abdu Salih Mashamoun, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Sudanului la București.

Tovarășul Paul Niculescu. vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor.' a primit simbătă pe 
Anthony Looijen. director executiv 
la Banca Internațională pentru Re
construcție si Dezvoltare (B.I.R.D.), 
care se află in tara noastră.

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte ale cooperării finan- 
ciar-bancare dintre instituții române 
de resort și B.I.R.D.

Au participat Iulian Bituleanu. ad
junct al ministrului. Ion Rușinaru. 
președintele Băncii pentru Agricul
tură si Industrie Alimentară. și 
Gheorghe Popescu, președintele Băn
cii de Investiții.

(Agerpres)

30 de ani de la constituirea primelor șantiere
de muncă patriotică ale tineretului

Adunarea de la
La Măceșu de Sus, în cîmpia Du

nării, 1 000 de tineri constructori, 
studenti și elevi brigadieri pe șan
tierul national al sistemului de iri
gații „Nedeia—Măceșu" au luat 
parte sîmbătă la o adunare dedicată 
împlinirii a 30 de ani de la consti
tuirea primelor șantiere de muncă 
patriotică ale tineretului. Manifesta
rea a prilejuit evocarea bogatelor 
tradiții de muncă ale tineretului pe 
șantierele unor importante obiec
tive economice și social-cultu- 
rale, evidențierea contribuției ti
nerilor doljeni la realizarea aces
tora. Numai in prima jumătate a 
actualului cincinal au fost deschise 
■’.70 de șantiere care au cuprins mai

Ut de 50 000 tineri. în aceeași pe- 
r.oadă, tinerii doljeni au realizat, 
printre altele, lucrări de desecări și 
îndiguiri pe 600 ha, de combatere a 
eroziunii solului pe 800 ha, plantări 
de pomi fructiferi pe 142 ha.

în cadrul adunării au fost înmî- 
nate diploma de onoare a C.C. al 
U.T.C. și insigna jubiliară unor foști 
brigadieri pe primele șantiere ale

Maceșu de Sus
muncii patriotice și unor organizații 
U.T.C. fruntașe.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm tineresc, cei prezenți au a- 
probat textul unei telegrame adresa
te C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolac 
Ceausescu. în care se spune :

însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu revoluționar. închi
nat prosperității României socialiste, 
tinerii din județul Dolj au prelua’ 
cu responsabilitate comunistă ștafe
ta muncii patriotice, actionînd pen
tru a conferi faptelor noastre valoa
rea unei adevărate scoli de educa
ție prin muncă si pentru muncă, de 
formare în spiritul codului principi
ilor și normelor muncii si vieții co
muniștilor, al eticii și echității so
cialiste. pentru a contribui in acest 
mod la înfăptuirea programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism, a hotărîri- 
lor Congresului al Xl-lea si Confe
rinței Naționale ale P.C.R.

(Agerpres)

Adunare festivă consacrată celei de-a 57-a 
aniversări a Revoluției Populare in Mongolia

Sîmbătă după-amiază. la Casa de 
cultură a sindicatelor din Alexandria 
a avut loc o adunare festivă consa
crată celei de-a 57-a aniversări a Re
voluției Populare in Mongolia. Au 
luat parte reprezentanți ai organelor 
locale de partid si de stat, ai orga
nizațiilor de masă si obștești, nume
roși oameni ai muncii din întreprin
derile și Instituțiile orașului.

Au fost prezenți ambasadorul R. P. 
Mongole la București. Țagaanlamyn 
Dughersuren, si membri ai ambasa
dei.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Zaharia Cărbunaru. prim-vice- 
presedinte al consiliului popular ju
dețean. Vorbind despre evenimentul 
sărbătorit, tovarășul Gheorghe Ol- 
teanu. secretar al Comitetului jude
țean Teleorman al P.C.R.. vicepre
ședinte al consiliului popular jude
țean. a relevat succesele obținute de 
poporul mongol, sub conducerea

Partidului Popular Revoluționar Mon
gol. în cei 57 de ani care au trecut 
de. la victoria revoluției populare și 
a relevat relațiile de prietenie sta
tornicite intre partidele si țările 
noastre.

Luind cuvîntul. ambasadorul Ța- 
gaanlamyn Dughersuren a; înfățișat 
pe larg realizările poporului mongol 
in perioada care a trecut de la victoria 
revoluției populare, eforturile sale în 
direcția intensificării ritmului de 
dezvoltare economico-socială a tării, 
in construirea socialismului, expri- 
mind apoi mulțumiri sincere Partidu
lui Comunist Român, guvernului și 
poporului român pentru ajutorul acor
dat construcției socialiste in Repu
blica Populară Mongolă. în încheiere, 
vorbitorul a urat poporului român noi 
si mari succese în traducerea în viată 
a hotăririior Congresului al XI-Iea și 
Conferinței Naționale ale partidului.

■ ■ ■ ■

Vizita în țara noastră a delegației Comisiei 
Centrale de Revizie a P. S. U. G.

între 3—8 iulie a.c„ o delegație a 
Comisiei Centrale de Revizie a Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
condusă de Kurt Seibt. președintele 
comisiei, a efectuat, la invitația Co
mitetului Central al P.C.R.. o vizită 
pentru schimb de experiență în tara 
noastră.

Delegația a avut convorbiri la Co
misia Centrală de Revizie a P.C.R., 
Academia ..Ștefan Gheorghiu", Co
mitetul județean Constanta al P.C.R.. 
și a vizitat obiective economice și 
social-culturale din Capitală, muni
cipiul si județul Constanta.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.R. La convorbirea care a 
avut loc cu acest prilej, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat tovarășul Vasile Vîlcu, 
președintele Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R.

A fost prezent, de asemenea. Ek- 
kehard Riechel. însărcinat cu afaceri 
a.i. al R. D. Germane la București.

Cronica zilei
Delegația Consiliului Poporului din 

Republica Arabă Siriană, condusă de 
Mahmoud Hadid, membru al Coman
damentului regional al Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria, pre
ședintele consiliului, a făcut, sim
bătă. o vizită în județele Prahova și 
Brașov. Parlamentarii sirieni au fost 
oaspeții colectivelor de oameni ai 
muncii din două importante unități 
industriale — întreprinderea de utilai 
petrolier „1 Mai"—Ploiești si între
prinderea de autocamioane—Brașov. 
Delegația a avut o întrevedere cu 
Gheorghe Dumitrache. președintele 
Consiliului popular al județului Bra
sov. care a prezentat realizările ob
ținute de oamenii muncii români, 
maghiari si germani din județ, in 
anii construcției socialiste.

(Agerpres)
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Tabără de gimnastică la Deva

La Deva și-a început activitatea 
prima serie a taberei de gimnastică 
în cadrul centrului de pregătire ce 
funcționează aici sub conducerea 
antrenorilor emeriti Marta și Bela 
Karoly. în prima din cele trei serii 
de pregătire participă pește 100 de 
fetițe de 6—7 ani, selecționate din 
cele peste 10 000 care au participat 
la selecția desfășurată în grădinițele 
și clasele I din majoritatea școlilor 
din județul Hunedoara. După un

program de antrenamente zilnice, 
micile gimnaste vor trece un nou 
examen in vederea admiterii lor la 
școala cu program special de gim
nastică ce va funcționa din toamnă 
la Deva. în prezent, localul acestei 
școli este un adevărat șantier: aci 
se lucrează de zor la sălile speciale 
de pregătire necesară pe apara
tele specifice și. ajutătoare gimnas
ticii. (Sabin Cerbu).

RLJ>J>OLONA

Armonii noi in peisajul 
Szczecinului

>>
La Cluj-Napoca s-a desfășurat, în 

cadrul ..Daciadei", concursul auto
mobilistic „Raliul proiectantului", 
organizat de asociația sportivă a In
stitutului de cercetări și proiectări 
din localitate. Au participat 36 de 
echipaje din șase județe : Alba, Bis- 
trița-Năsăud, Maramureș, Mureș, 
Satu Mare și Cluj. întrecerile au 
avut un caracter complex, atit 
la probele feminine, cit. și la 
cele masculine : orientare turistică, 
indemînare in conducere și tir. Ia 
orientare turistică întrecerea a fost 
cîștigată de echipajul Laszlo Colo- 
man și Iuliu Maxim de la asocia

Raliul proiectantului"
ția sportivă „Constructorul" Cluj- 
Napoca ; la îndeminare : loan Bo- 
loș și Mircea Mihălțan de la asocia
ția sportivă „Proiectantul" din Satu 
Mare, iar la tir : Gabriel Reteanu și 
Liviu Suciu de la asociația spor
tivă „Proiectantul" — Cluj-Napoca.

Pe echipe, locul I a revenit aso
ciației sportive „Proiectantul" din 
Cluj-Napoca.

La individual femei locul I a fost 
ciștigat de Doina Ciocea și Daniela 
Vaida. iar la masculin de Alexan
dru Mureșan și Ștefan Laza de la 
asociația sportivă „Constructorul" 
Cluj-Napoca. (Alexandru Mureșan).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Competiția internațională de ca- 

iac-canoe „Regata Snagov" a luat 
sfirșit simbătă după-amiază, odată cu 
desfășurarea probelor de fond 
(10 000 m). Sportivii români au ciș- 
tigat 4 din cele 5 probe. Iată învin
gătorii: canoe dublu: România (frații 
Simionov) — 41’43” ; canoe simplu : 
I. Patzaichin (România) — 46’21”5/10; 
caiac dublu : U.R.S.S. (Saporenko— 
Nikolski) — 40’6”5/10 ; caiac simplu: 
I. Birlădeanu (România) — 44’10”5/10; 
caiac 4 : România (Macarenco, Cio- 
banu, Ticu și Popa) — 36’13”.

• Campionatele naționale de sări
turi in apă au continuat simbătă la 
ștrandul Tineretului. La trambulină 
(masculin 3 m), victoria a revenit lui 
V. Nedelcu (Progresul). Proba femi

nină pe platformă a fost ciștigată de 
Elena Cirstică (Progresul). întreceri
le se vor încheia astăzi.
• Competiția ciclistă „Cupa Meta

lul" a continuat simbătă cu desfășu
rarea etapei a Il-a : Plopeni—Snagov 
—Plopeni (111) km. Victoria a reve
nit dinamovistului Vasile Teodor, in 
2h 39’15”. în clasamentul general 
conduce Ilie Valentin. Astăzi are loc 
ultima etapă : circuit la Ploiești.

• Pe hipodromul din Ploiești se 
dispută, azi, „Derbiul de trap al 
României", principala alergare a a- 
nului rezervată celor mai buni cai de 
patru ani. întrecerea se va disputa 
Pe distanta de 2 800 m. Prima cursă 
a reuniunii are loc la ora 9,15.

PROGRAMUL I
8,00 Sportul pentru toți

• Gimnastica la domiciliu
8.15 Tot Înainte :
9.10 Șoimii patriei
9.20 Film serial pentru copil: „Don 

Quijote" — episodul 7
9,45 Pentru căminul dv.

10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii: Viața instru

mentelor — Episodul 7: „Orga... 
impresionanta organizare"

12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13,05 Album duminical
16.35 „Daclada" — reportaje filmate la 

marea competiție națională
16.50 Ocolul lumii in... 20 de melodii. 

Incursiune muzicală cu grupul 
coral „Song" al Casei de cultură 
a studenților din București

17.50 Film serial: „Linia maritimă One- 
dln". Episodul 46

18.40 Micul ecran pentru cel mici: Va
canța harnică

19,00 Telejurnal
19.30 Reportaj TV : „Urmașii lui Moț 

Gheorghe"
19.55 Laureațl al Festivalului național 

„Clntarea României" (Spectacol 
muzical-llterar-coregratic)

20.35 Film artistic : „Adevărul despre 
Robert Forrest". Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor 
americane. In distribuție : Spen
cer Tracy, Katharine Hepburn, 
Forrest Tucker, Richard Whorf. 
Regia : George Cukor

22.15 Telejurnal 
a Sport
PROGRAMUL n

10,00 Concert educativ. Concert Haydn
LUNI, 10 IULIB

PROGRAMUL I
15 55 Telex
16,00 Emisiune In limba maghiară
19,00 Melodii celebre cu orchestra Ghe- 

rase Puică
19.20 1001 de ' seri
19.30 Telejurnal
19.50 Panoramic
20.30 Roman-folleton : „Familia Palll- 

ser" (Episodul 20)
21.25 Mal aveți o întrebare t Industrie 

biologică — biologie Industrială
21.55 cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL H
16.30 Cenacluri ale tineretului
17.05 Pentru căminul dumneavoastră
17.20 Intîlnire cu satira șl umorul
17.50 Muzică populară
18,00 Bucureștlul necunoscut. Arhltec- 

țll și operele lor : Ion Mlncu
18.25 In alb șl negru : Aika
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Film serial pentru copil : „Cuore"
20.15 Seară de operetă : „Paganini" de 

Franz Lehar
21.15 Telex
21.20 Incursiune in cotidian. Bucu

reștlul turistic ’78
21.40 Film serial : „Om bogat, om să

rac"

Călătorul neavizat venit la Szc
zecin să admire litoralul polonez 
constată cu surprindere că cea 
mai mare poartă maritimă a Po
loniei nu se află pe țărmul mării, 
ci pe malul liniștitei Odra. Orașul- 
port își asigură ieșirea la Baltica 
prin.tr-un canal de cîteva zeci de 
kilometri deschis în zona lagunară. 
Din salba de smaralde a apelor 
care-1 brăzdează, Szczecinul și-a 
făcut o splendidă podoabă, dînd 
totodată unor lacuri și canale o 
destinație utilitară. între Odra și 
riul Regalina se desfășoară portul 
și sectorul său industrial. Aici 
fiecare unitate de producție — 
șantierul naval, șantierul de repa
rații, combinatul siderurgic (sin
gurul pe coasta poloneză) — își 
are propriul său chei. Tot aici sint 
amenajate debarcadere, baze spor
tive și turistice. Pe malul sting se 
întinde faleza, loc de promenadă 
din apropierea 
căruia se pot 
admira cîteva 
din cele mai 
prețuite vestigii 
arhitecturale ale 
orașului : castelul cnejilor de Po
merania, „bastionul celor 7 paltoa
ne", primăria, edificii in stil gotic 
sau baroc. Partea centrală a orașu
lui denotă fantezie, bun gust, pros
pețime. Străzile largi, dispuse in 
formă de stea, pornesc din piețe 
spațioase, desfășurindu-se ca niște 
raze pe măsură ce se depărtează de 
centru. în anii postbelici. Szcze
cinul a acumulat armonii și forțe 
noi : cartiere pline de verdeață, in
stituții de învătămint șl cultură, 
capacități productive.

Portul și șantierul naval au fost 
și continuă să fie centrii vitali ai 
progresului economic, nu numai 
la scara marelui oraș sau a voie
vodatului, ci și a tării. Așa cum 
ni s-a relatat, portul de la gurile 
Odirei deține 70—75 la sută din 
tonajul vapoarelor, realizează pes
te 50 la sută din traficul global 
de mărfuri și jumătate din pro
ducția națională de pește. Iar șan
tierul are o mare contribuție la 
afirmarea construcției navale po
loneze.

în timpul scurt care ne-a stat 
la dispoziție, am vizitat cîteva 
obiective de pe această mare plat
formă industrială. Trecem pe lin
gă uriașe macarale turn, segment! 
de navă și autotransportoare. în 
atelierul de curățire și pregătire a 
tablei un muncitor decupează cu 
aparatul cu plasmă geometrii com
plicate intr-o placă metalică. Gra
dul înalt de mecanizare și auto
matizare a diferitelor operațiuni a 
permis să se reducă de la o sută 
la numai șapte numărul muncito
rilor din această hală spațioasă. 
„Mai mult, mai repede, mai bine" : 
navaliștii din Szczecin au rămas 
fideli acestui cuvînt de ordine, pe 
care l-au formulat încă de la în
ființarea șantierului, în aprilie

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

1948. Dacă prima navă — un mi
neralier cu aburi de 3 200 tone, 
proiectat la Gdansk —, a fost con
struită în 28 de luni, acum ei 
realizează cargouri de linie de 
zece ori mai mari, automatizate, 
in numai 6 luni. „Escalada" tona
jului nu a constituit însă un scop 
în sine, șantierul neputind oferi 
condiții pentru fabricarea unor va
poare cu mare deplasament. S-a 
urmărit rentabilizarea producției, 
realizarea de nave specializate, 
dotate cu „tehnică de vîrf", care 
să înglobeze o mare investiție de 
muncă, de inteligență. „Adolf 
Warski" este unul din puținele 
șantiere de pe glob care produce 
prototipuri destinate studiilor și 
cercetărilor hidrografice, oceano- 
grafiee și meteorologice, nave- 
școală cu o triplă destinație : la
borator științific pentru viitorii 
marinari, transport de pasageri și 

de mărfuri, 
nave port-con- 
tainere și se- 
micontaineriza- 
te, feriboa- 
turi, pescadoa

re. tancuri pentru produse chimice 
ș.a.m.d.

— Dacă ar fi organizată o pa
radă a zecilor de tipuri de va
poare fabricate în șantierul dv. pe 
care din ele ați alege-o drept ve
detă ?

Interlocutorul, dr. ing. J. Ma- 
lewski, directorul șantierului, răs
foiește caietul de comenzi si se 
oprește la silueta zveltă a trans
portorului de produse chimice de 
28 000 tone „Bow Fortune", argu- 
mentînd :

— Este nava cea mai perfecțio
nată construită pe această platfor
mă. Aceasta poate lua la bord 
orice fel de chimicale lichide to
xice în condiții de deplină securi
tate. Coca, cuvele și cisternele 
sale, confecționate din oțel inoxi
dabil și oțel acoperit cu uin strat 
de platină, au o deosebită rezis
tență mecanică și chimică. Insta
lațiile de încărcare, de degazeifi- 
care și spălare, sistemul de măsu
ră și control au un grad de auto
matizare neegalat pină în prezent.

Am auzit vorbindu-se adesea 
aici, pe țărmul polonez al Balticii, 
despre „tramvaiul plutitor", o 
viitoare vedetă a șantierului, des
tinată curselor regulate din Polo
nia spre țările scandinave si retur. 
Cabinele, salonul comun, restau
rantul. barul, cofetăria, tonetele 
comerciale, sălile de joc. toate a- 
cestea sugerează un elegant și 
confortabil vapor de croazieră, pe 
care pot fi îmbarcați 1 500 pasageri 
și 350 de autoturisme.

Este și aceasta o nouă materia
lizare a devizei amintite, călăuză 
sigură pe drumul ascendent al 
constructorilor de nave spre noi 
succese, spre noi performanțe.

Gabriela BONDOC

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 iulie. în țară: Vreme răcoroasă 
la început, apoi în curs de încălzire. 
Cerul va fi schimbător. Vor că
dea ploi locale, care vor avea 
și caracter de averse, însoțite de

descărcări electrice, mai frecven
te in zonele de deal și de mun
te. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime. vor 
fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar cele 
maxime între 18 și 28 de grade, mal 
ridicate în ultimele zile. Izolat, con
diții de grindină. în București : Vreme 
ușor instabilă, cu cerul schimbător. Ploi 
sub formă de averse însoțite de des
cărcări electrice. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperatura ușor variabilă.

„L'EXPRESS":

(Urmare din pag. I)
să se asigure realizarea in cele mai 
bune condiții a prevederilor planului 
de producție la fiecare sortiment, 
recuperarea restanțelor și înfăptuirea 
exemplară a programului de investi
ții, folosirea integrală a capacităților 
de producție, valorificarea superioară 
a materiilor prime, creșterea pro
ductivității muncii, impulsionarea ex
portului.

Obiectivul acestor 
zile la sate: 

strîngerea recoltei
Cu aceeași fermitate trebuie să ac

ționeze și lucrătorii din agricultură. 
Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. există posibilități ca anul 
acesta să obținem o recoltă bogată, 
•••'' condiția ca ea să fie strînsă și 

pozitată in cele mai bune condi- 
/. în aceste zile, cind campania 

este in plină desfășurare, este nece
sar ca fiecare lucrător din agricul
tură să muncească cu răspundere și 
dăruire, iar organizațiile de partid, 
comandamentele comunale și consi
liile populare să depună o muncă 
susținută, bine organizată pentru uti
lizarea deplină a tuturor mijloacetor 
mecanice, precum și a forțelor exis
tente. Toți locuitorii satelor trebuie 
să acționeze ca fiecare minut să fie 
folosit din plin, ca recolta să fie in
tegral și la timp strînsă, fără nici o 
pierdere.

înaltă răspundere 
pentru destinele păcii

Săptămina atit de bogată în eve
nimente de amplă rezonantă pe pla
nul politicii interne s-a împletit, in 
mod armonios, cu o intensă activitate 
internațională, desfășurată de parti
dul si statul nostru, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu. în spiri
tul înaltei responsabilități față de 
destinele popoarelor, al cauzei pă
cii și progresului omenirii.

într-o situație în care omenirea 
este confruntată cu fenomene si eve
nimente extrem de complexe si 
contradictorii, in nemijlocită legătu
ră cu accentuarea politicii de împăr
țire in zone si sfere de influentă, 
partidul și statul nostru consideră că 
trebuie făcut totul pentru a se îm
piedica agravarea tensiunilor, actio- 
nindu-se cu calm si luciditate pen
tru soluționarea problemelor liti
gioase dintre state pe calea tratati
velor pașnice. pe baza respectării

independentei și suveranității fiecărei 
națiuni.

în aceste condiții. se impun tot 
mai mult întărirea solidarității și 
conlucrării, pe plan national si inter
național. a tuturor forțelor democra
tice și progresiste, pentru salvgarda
rea păcii, a intereselor fundamentale 
ale tuturor popoarelor. Acest impe
rativ a fost pus cu putere in evidentă 
în timpul întilnirilor și convor
birilor purtate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
P.C.R., cu tovarășii Joergen Jensen, 
președintele P.C. din Danemarca, si 
Kenji Miyamoto, președintele Prezi
diului C.C. al P.C. din Japonia. în 
timpul convorbirilor a fost afirmată 
voința comună de a extinde si 
adinei, în continuare, relațiile de co
laborare prietenească dintre partidele

cea mai mare atenție, prezentind un 
amplu program de măsuri concrete, 
unitare, menite să permită adopta
rea. in etape succesive, a unor acor
duri care șă ducă la reducerea sub
stanțială a înarmărilor, la înfăptui
rea obiectivului final — dezarmarea 
generală și. in primul rind. cea 
nucleară.

Este un motiv de satisfacție că o 
mare parte din concluziile formulate 
în Documentul sesiunii confirmă pe 
deplin aprecierile partidului nostru, 
referitoare la cerințele esențiale ale 
asigurării securității, la căile si mo
dalitățile concrete de acțiune pentru 
trecerea efectivă la dezarmare.

Constituie un fapt, fără îndoială, 
pozitiv sublinierea făcută in Docu
mentul final că Organizația Națiuni
lor Unite oferă cadrul cel mai potri-
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internă și internațională

noastre, subliniindu-se importanta 
esențială, in actualele împrejurări, a 
întăririi solidarității dintre partidele 
comuniste și muncitorești — ca 
nucleu al unității forțelor înaintate 
cele mai largi — pe baza respectării 
viguroase a dreptului fiecăruia de 
a-și stabili de sine stătător linia po
litică. fără nici un amestec din afară.

în săptămina care s-a încheiat, 
președintele României a primit, de 
asemenea, pe ministrul comerțului 
din Thailanda și delegația parlamen
tară din Australia — expresie a pre
ocupării constante pe care o mani
festă tara noastră de a dezvolta re
lațiile cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. în in
teresul atit al extinderii raporturilor 
bilaterale, cit si al conlucrării ne 
arena internațională, pentru solutio
narea pozitivă a problemelor care 
confruntă omenirea.

Un început pozitiv 
pe calea trecerii 

la măsuri efective 
de dezarmare

Cititorii noștri au luat cunoștință, 
în această săptămină. de Documentul 
final adoptat prin consens de sesiu
nea specială a Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată dezarmării. în 
spiritul Hotărîrii Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român. 
România a acordat acestei sesiuni

vit și este chemată să joace un rol 
central in abordarea și solutionarea 
problematicii dezarmării, semnificati
ve fiind un șir de hotărîri în acest 
sens, inclusiv reactivarea Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare și înlocuirea 
actualei Conferințe pentru dezarmare 
de la Geneva cu un organism nou, pe 
baze democratice. în același timp ar fi 
fost necesar și de dorit ca sesiunea 
să se soldeze cu prevederi mai con
crete în ce privește programul de 
acțiune, unde — așa cum se arată în 
Documentul final — din păcate, nu 
s-a putut ajunge la concluzii comu
ne satisfăcătoare.

Ceea ce s-a obtinut la sesiunea 
specială constituie. desigur. un 
început care obligă la . eforturi si mai 
intense, și mai perseverente, pentru 
a se ajunge, cît mai curind posibil, 
la Înțelegeri și acorduri cuprinzătoa
re. la adoptarea unor măsuri de 
dezarmare cit mai substanțiale și 
anga jante.

Pentru soluționarea 
pe cale pașnică 
a conflictelor 

din Orientul Mijlociu 
și din Africa

în regiunea Orientului Mijlociu 
s-au petrecut. în această săptămină, 
evenimente de natură să trezească

îngrijorare. Capitala Libanului a 
devenit, din nou. teatrul unor inci
dente singeroase. soldate cu morti si 
răniți, cu mari pagube materiale. în 
alte puncte șn zone ale regiunii se 
semnalează concentrări de trupe.

Aceste evenimente pun. o dată în 
plus, in evidentă necesitatea inten
sificării eforturilor pentru găsirea 
soluțiilor in vederea realizării păcii 
în Orientul Mijlociu, care să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupte în urma războiului din 
1967, la recunoașterea drepturilor le
gitime ale poporului palestinian — 
inclusiv de a-și constitui un stat 
propriu — și. totodată, la stabilirea 
unor relații de colaborare pașnică 
între toate țările, la asigurarea inte
grității și suveranității fiecărui stat 
din această zonă.

în lumina ultimelor evoluții, se
cretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, s-a pronunțat in favoarea 
unei intilniri pregătitoare — cu 
participarea tuturor părților intere
sate — a Conferinței de la Geneva 
pentru pace în Orientul Mijlociu. în 
același timp, s-a anunțat organizarea, 
în această lună, la Londra, a unei 
reuniuni cu participarea miniștrilor 
de externe ai Egiptului. Israelului si 
S.U.A.. tot in cursul acestei săptă- 
mini, guvernul egiptean făcind cu
noscute unele propuneri de măsuri 
tranzitorii pină la găsirea unei so
luții pașnice a actualului conflict din 
zonă, inclusiv punctul său de vedere 
privind statutul teritoriilor Cisiorda
nia și Gaza, aflate în prezent sub 
ocupație israeliană.

Agenda săptăminii a consemnat si 
reuniunea din capitala Sudanului a 
Consiliului ministerial al Organiza
ției Unității Africane. în vederea de
finitivării problemelor care urmează 
să fie înscrise pe ordinea de zi a 
conferinței la nivel înalt a O.U.A., 
programată tot la Khartum. în cursul 
acestei luni. în contextul situației 
actuale, profund îngrijorătoare. de 
pe continent. caracterizate prin 
încordarea apărută în relațiile dintre 
diferite state africane, prin interven
ții în treburile interne, reuniunea de 
la Khartum dobîndește o deosebită 
semnificație, ea oferind prilejul 
abordării lucide a problemelor reale 
cu care sint confruntate țările 
Africii.

în strînsă unitate dialectică, poli
tica internă și externă a partidului 
și statului nostru consemnind noi 
izbinzi pe frontul construcției pașni
ce. și întrunind adeziunea si spriji
nul întregului popor, conferă, tot
odată. României socialiste, un bine
meritat prestigiu pe arena interna
țională.

Paul DOBRESCU 
Petre STANCESCU

Imperativele unei alimentari sănătoase
• O nouă „problemă centrală" a medicinii • Cînd începe excesul de greutate ? • Aproape un 
deces din două se datorează alimentației neraționale ® Campanii pe scară largă de informare în 

problemele nutriției
ln legătură cu creșterea îngrijoră

toare intr-un șir de țări occidentale 
a maladiilor datorate unui regim a- 
limentar nerațional, săptămânalul 
„L’Express" publică un amplu ar
ticol, din care redăm următoarele :

■ Secolul XIX poate fi considerat 
ca un adevărat secol al revoluției 
alimentare care, din păcate, a avut 
multe rezultate negative. Metodele 
de stimulare a culturilor agricole cu 
ajutorul Îngrășămintelor, transportu
rile rapide, modalitățile de stocare 
și de conservare, tehnicile agricole 
noi. progresele științifice în gene
ral au dus. în multe țâri, in spe
cial cele din Europa și de pe con
tinentul nord-american, la un regim 
tot mai mult bazat pe cărnuri, zaha- 
ruri și grăsimi.

Acestui nou ..statut alimentar" î-a 
corespuns o evoluție patologică fără 
precedent. Potrivit savantului fran
cez. prof. Marian Apfelbaum. în Pre
zent rația medie cotidiană a unui 
american este de 2 400 calorii : 46 la 
sută glucide, adică zaharuri si pro
duse amidonate din cereale si car
tofi. 12 la sută proteine (provenind, 
în primul rind. din consumul de car
ne). 42 la sută grăsimi. O situație 
similară se constată si în țările eu
ropene. de pildă în Franța, unde 
consumul mediu zilnic este de 2 200 
calorii. Cu alte cuvinte, „omul cerea
lelor", dacă se poate spune așa. de
vine „omul zaharurilor și grăsimi
lor".

Așa cum se știe, procentajele nor
male de grăsime admise medical re
prezintă 12 la sută din volumul total 
al corpului la bărbați si 18 la sută 
la femei. Depășirea considerabilă a 
acestei proporții, ca urmare a ali
mentării neraționale. duce la obezi
tate. în Statele Unite si în Europa, 
ea afectează peste o treime din 
populație. 20 la sută din persoanele 
obeze sint adolescenți și 40 la sută 
adulti care au depășit virsta de 40 
de ani.

Astăzi. alimentația irațională si 
excesul de greutate ce decurge 
de aici constituie unul dintre 
factorii cei mai importanți ai 
mortalității, indiferent dacă este 
vorba de atacuri cardiace sail ce
rebrale, cancer, diabet, ateroscle- 
roză, ciroză a ficatului. Este o si
tuație cu totul diferită fată de cea 
existentă la începutul secolului nos
tru. în acea epocă, flagelurile ma
jore erau de natură infectioasă. Me
dicina a reușit să frîneze si să eli
mine treptat, multe din aceste flage
luri. Vom reuși însă să oorim si ac
tuala tendință a omului — de a se 
autodistruge mîncînd ? Oare știința 
este cu adevărat blocată în acest do
meniu? La aceste întrebări, prof. Ap
felbaum răspunde că faptul de a fi 
gras sau de a se îngrășa odată cu 
virsta nu ține de natura omului. în 
țările care au un regim alimentar ce

realier (Africa, Asia, America Lati
nă). greutatea medie rămîne constantă 
pină la virsta de 55 de ani. apoi des
crește odată cu procesul îmbătrinirii. 
în ce-i privește pe occidentali, aceș
tia cresc. în general, în greutate cu 
circa 15 kg în perioada de virstă în
tre 25 și 52 de ani ; iar kilogramele 
suplimentare nu mai pot fi date jos.

Țesuturile adipoase sint formate 
din. celulele denumite adipocite, a 
căror dimensiune normală este de 90 
microni. La obezi, această dimen
siune poate atinge 150 microni, in 
funcție de afluxul alimentar si de 
nivelul cheltuielilor energetice. Este 
interesant că multi dintre obezi au 
fost, de fapt, supraponderali incă de 
cînd erau sugari și. ulterior, din pe
rioada pubertății. Sporul de celule 
adipoase s-a declanșat incă în sta
diul de fetus. în condițiile în care 
viitoarea mamă s-a alimentat exce
siv. Iar această tendință, moștenită 
încă din stadiul prenatal, continuă in 
anii adolescentei.

Acumularea de țesut adipos stimu
lează instalarea hipertensiunii, dia
betului. creșterea colesterolului in 
singe. Acești trei factori, izolați sau 
asociati. deschid larg calea reduta
bilelor maladii cardiovasculare. Po
trivit calculelor companiilor ameri
cane de asigurări, greutatea supra- 
normală multiplică acest risc de 1,5 
ori Ia bărbați si Wl ori la femei.

în Japonia, unde regimul alimen
tar cerealier nu a cedat încă locul 
regimurilor pe bază de grăsimi 
și zaharuri, mortalitatea ca ur
mare a atacurilor coronariene este 
mult mai scăzută decit în S.U.A. : 
110 cazuri la 100 000 de persoane, in 
loc de 800 la 100 000 de persoane. 
Este de ajuns însă ca niponii să 
traverseze Pacificul -si să se stabi
lească Pe coasta de vest a S.U.A. 
pentru ca să Împărtășească. încă in 
decursul generației următoare, soarta 
patologică a populației, autohtone.

Faptul că hrana vîndută. cumpă
rată si consumată în proporții galo
pante este răspunzătoare de aproape 
un deces din două începe să pro
voace o tot mai mare îngrijorare. în 
special ln S.U.A. și in țările scandi
nave asistăm la ceea ce s-ar putea 
considera începutul unui proces de 
revizuire dramatică în ce privește 
obișnuințele alimentare. Se reco
mandă. tot mai insistent, revenirea 
la regimul alimentar cerealier al 
străbunicilor noștri. în Finlanda, 
Norvegia. Suedia, impulsul in acest 
sens provine din partea guvernelor, 
în S.U.A.. savantii și medicii lan
sează avertismente solemne. înce- 
pînd din 1968, consumul de zaharuri 
si de grăsimi a început să scadă în 
Europa nordică. O tendință similară 
s-a constatat si peste Atlantic. Con
sumul de unt a scăzut cu 31.9 la sută; 
în general, consumul de grăsimi ani
male a înregistrat o diminuare de 
56,6 Ia sută ; în schimb, a crescut

cu 44,1 la sută consumul de uleiuri, 
vegetale. Rezultatul s-a reflectat ne
mijlocit în tabelele mortalității. în 
decurs de 10 ani. maladiile cardiace 
au înregistrat un declin de 22,5 la 
sută : în aceeași perioadă s-a înre
gistrat o regresiune cu 28.1 la sută a 
maladiilor cerebrovasculare.

Ca urmare a unei initiative a se
natorului George McGovern, o comi
sie senatorială americană a lansat, 
în 1977, un program preventiv ali
mentar care iși propune să ducă la 
diminuarea cu încă 25 la sută a nu
mărului de maladii cardiace. în baza 
aceluiași program, cazurile de can
cer datorate alimentației greșite ar 
urma să scadă cu 20 la sută. în ge
neral. numărul obezilor în S.U.A. ar 
urma să se micșoreze cu 80 la sută, 
îri total, speranța de viată pe în
treaga țară se va prelungi, în aceste 
condiții, cu cinci ani. Bugetul ame
rican va face.. în acest fel. economii 
directe de 35 miliarde dolari pe an, 
iar economii indirecte de 100 miliarde 
dolari.

Aceasta presupune sporirea consu
mului de pîine (care în Occident a 
scăzut foarte mult). înlocuirea în ali
mentație a cărnii de porc cu carnea 
de pui. diminuarea rației de grăsimi 
cu 25 la sută. în așa fel incit să le 
revină sub o treime (30 la sută) din 
numărul total ai caloriilor. în ce pri
vește consumul de zahăr, acesta tre
buie să se reducă la iumătate. ast
fel incit să nu depășească 15 la sută 
din totalul zilnic al caloriilor.

Concluzia practic unanimă a sa- 
vantilor obezologi este că. în „răz
boiul împotriva kilogramelor", medi
cina nu poate utiliza decit o singură 
armă : reducerea treptată a rațiilor 
alimentare. Si aceasta pe o perioadă 
Îndelungată, astfel incit să se aiungă 
la corectarea devierilor periculoase 
ale obișnuințelor alimentare care au 
dus la situația atit de nefavorabilă 
din zilele noastre.

O importantă primordială trebuie 
acordată, de asemenea, prevenirii 
obezității. Acțiunea de prevenire tre
buie să inceană chiar din anii copi
lăriei. printr-o educație alimentară 
corespunzătoare. Un exemplu in acest 
sens îl oferă Franța. La începutul 
lunii iunie, ministrul francez al să
nătății și al familiei, Simone Veil, 
a lansat o campanie națională de in
formare în problemele nutriției, sub 
lozinca „Mincați atit cit trebuie". în 
acest scop a fost creat un grup inter
ministerial de politică alimentară, 
care funcționează pe lingă Ministerul 
Agriculturii. Comisia interministerială 
va întreprinde acțiuni la toate nive
lurile — in scoli. întreprinderi, insti
tuții med’cale. Obiectivul propus 
pînă în 1980 : a pune ne fiecare in- 
djvid în situația de a fi responsabil 
pentru propria sa sănătate. Este un 
obiectiv ambițios, care implică o 
transformare radicală a obișnuințe
lor alimentare — încheie articolul.
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A fost ales noul președinte al Italiei
Sandro Pertini, candidat al Partidului Socialist, a întrunit 

sufragiile majorității la al 16-lea scrutin
ROMA 8 (Agerpres). — Sandro 

Pertini a fost ales, sîmbătă, pre
ședinte al Republicii Italiene. Can
didat al Partidului Socialist. Sandro 
Pertini a întrunit, la cel de-al 16-lea 
tur de scrutin al alegerilor preziden
țiale, 832 din cele 995 de sufragii 
exprimate. Pentru el au votat repre
zentanții partidelor socialist, comu
nist, democrat-creștin, socialist-de-

mocratic și republican — partide ale 
majorității parlamentare care spri
jină guvernul monocolor condus de 
premierul Giulio Andreotti.

Noul președinte al Italiei este ales 
pe o perioadă de șapte ani. Pertini 
îi succede în această înaltă funcție 
lui Giovanni Leone, care a demisio
nat la 15 iunie.

Statele africane să fie lăsate să-și rezolve 
singure diferendele dintre ele 

Conferința ministerială a O.U.A.

PEKIN

Sandro Pertini s-a născut la 
25 septembrie 1896, in localita
tea Stella, lingă Genova. In 
1918 el devine membru al 
Partidului Socialist Italian, iar 
in 1927, pentru activitatea sa 
antifascistă, este arestat și con
damnat de regimul lui Musso
lini la 11 ani închisoare. In 1943, 
hitleriștii îl condamnă la moar
te, dar Sandro Pertini reușește 
să evadeze din închisoare. El

organizează apoi, la Florența și 
Milano, insurecții antinaziste.

După infrîngerea fascismului, 
Sandro Pertini acționează in
tens, împreună cu alti lideri 
socialiști, pentru refacerea Par
tidului Socialist Italian. In 1946 
este ales in Adunarea Consti
tuantă, fiind reales, apoi, fără 
întrerupere, membru al Camerei 
Deputaților, al cărei președinte 
este in perioada 1968—1976.

KHARTUM 8 (Agerpres). — în cu- 
vîntul inaugural rostit la Conferința 
ministerială a Organizației Unității 
Africane, care își desfășoară lucră
rile la Khartum, Gaafar El Nimeiri, 
președintele Sudanului, a insistat a- 
supra necesității salvgardării unității 
statelor africane prin soluționarea 
politică a tuturor diferendelor apă
rute între ele și respingerea oricărui 
amestec străin, pentru eliminarea to
tală a colonialismului și imperialis
mului de pe continentul african. Un 
eșec al țărilor africane de a-și rezol
va singure propriile probleme — a 
subliniat vorbitorul — ar deschide 
calea intervenției altor state în Afri
ca. în context. Gaafar El Nimeiri s-a 
pronunțat pentru crearea unui organ 
executiv care să-1 ajute pe președin
tele în exercițiu al Organizației Uni

tății Africane în îndeplinirea atribu
țiilor sale.*

„Africa este pe cale de a deveni o 
arenă a puterilor străine, care reac
tualizează pericolul războiului rece" 
— a relevat, la rîndul său, Joseph 
Garba, Comisarul federal pentru pro
blemele externe al Nigeriei, care a 
cerut participanților la reuniune să 
adopte „măsurile necesare pentru a 
împiedica transformarea continentu
lui african într-un cîmp de confrun
tare". Comisarul federal nigerian a 
evidențiat repercusiunile pe care un 
asemenea climat de tensiune și stări 
conflictuale le are asupra tuturor 
statelor africane. „Nu va fi ușor să 
îndeplinim scopurile Organizației U- 
nității Africane privind realizarea 
unității continentului în acest climat 
de încordare" — a subliniat el.

In sprijinul luptei mișcărilor de eliberare
„0 victorie a colaborării și solidarității tuturor 

forțelor democratice"
Declarație a secretarului general al P.C.I., Enrico Berlinguer

ROMA 8 (Agerpres). — După ale
gerea lui Sandro Pertini în funcția 
de președinte al Republicii Italiene, 
secretarul general al Partidului Co
munist Italian. Enrico Berlinguer. a 
exprimat. într-o declarație, satisfac
ția P.C.I.. a parlamentarilor și consi
lierilor regionali comuniști pentru 
această opțiune politică. Odată cu a- 
legerea lui Pertini în această înaltă 
funcție — a arătat vorbitorul — „este

numit pentru prima dată la Quirinal 
un eminent exponent socialist al 
mișcării muncitorești, care a acționat 
întotdeauna pentru unitatea acesteia".

Totodată, Enrico Berlinguer a ex
primat satisfacția pentru faptul că 
„au prevalat în rîndul tuturor parti
delor democratice rațiunile unității", 
votul de sîmbătă constituind „o vic
torie a colaborării și solidarității tu
turor forțelor democratice".

GENEVA 8 (Agerpres). — Consiliul 
Economic și Social al O.N.U.. aflat 
în sesiune la Geneva, a adoptat o 
rezoluție, supusă spre aprobare de 
țările în curs de dezvoltare, prin 
care toate statele lumii sînt invitate 
să ajute cu prioritate și de urgență 
mișcările de eliberare ale popoarelor 
aflate sub dominație colonială.

Prezentată în numele țărilor în 
curs de dezvoltare de Columbia, re
zoluția subliniază „intensificarea 
luptei pentru eliberare în Zimbabwe 
(Rhodesia) și Namibia" și cere 
acordarea unui ajutor sporit miș
cărilor de eliberare din aceste 
teritorii.

In vederea eliminării restricțiilor și barierelor vamale

Conferința națională pentru finanțe 
și comerț

Cuvîntarea președintelui Hua Kuo-fen
PEKIN 8 (Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul în cadrul lucrărilor Conferin
ței naționale pentru finanțe si comerț 
din China, care se desfășoară la Pe
kin în prezenta a 5 090 de delegați, 
Hua Kuo-fen. președintele C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a arătat. între 
altele, că „situația actuală în dome
niile politic, economic, științific, cul
tural. educațional si în alte domenii 
este excelentă". Președintele a spus 
în continuare că. în ultimul timp, 
economia națională s-a redresat, asi- 
gurîndu-se. astfel, bazele unei creș
teri ferme si a unei dezvoltări sănă
toase. „Cu toate acestea — a mențio
nat președintele — nu trebuie să fim 
cîtuși de puțin mulțumiți. Dacă facem 
o comparație între realizările noastre 
și cele ale statelor cu niveluri avan
sate din lume vom constata că stan
dardele noastre sînt la un nivel foar
te scăzut".

Relevînd că există rămîneri în urmă 
în domeniul tehnologic si in ce pri
vește calificarea cadrelor, vorbi torul 
a spus : „Unii tovarăși încă nu au 
conștiința adecvată a importantei stu
dierii. însușirii si aplicării legilor 
economice ale socialismului. In acti
vitatea noastră economică trebuie să 
acționăm în conformitate cu legile 
economice obiective, cadrele de con
ducere la toate nivelurile trebuie să 
depună eforturi pentru a îmbina po
liticul si economicul si a ridica cali
tatea conducerii economice. Aceasta 
este cheia pentru dezvoltarea rapidă 
a economiei naționale si ea necesită 
o atentie deosebiță".

Președintele Hua Kuo-fen a cerut 
tuturor lucrătorilor din domeniile fi
nanțelor si comerțului si din toate ce
lelalte sectoare economice să depună 
eforturi susținute pentru îndeplinirea 
sarcinilor generale ale noii perioade 
si să facă din China o puternică tară 
socialistă.

Comunicat bulgaro-elen

Președintele Mauritaniei 
a primit pe 

ambasadorul României
NOUAKCHOTT 8 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Islamice Mau
ritania. Moktar Ould Daddah, a pri
mit pe ambasadorul Republicii Socia
liste România la Nouakchott. Ion 
Moangă. cu prilejul încheierii misiu
nii sale în această tară.

Șeful statului mauritanian a rugat 
să se transmită tovarășului Nioolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, salutul său cor
dial. felicitări sincere pentru marile 
realizări obținute în dezvoltarea 
României socialiste, prdcum si admi
rația sa pentru prestigiul de care 
România se bucură în rîndul națiuni
lor lumii contemporane. De asemenea, 
el a dat o înaltă apreciere relațiilor 
prietenești care se dezvoltă între cele 
două țări.

Alegeri parlamentare 
în Malayezia

KUALA LUMPUR 8 (Agerpres). 
— In Malayezia s-au desfășurat, sîm
bătă, alegeri anticipate pentru de
semnarea celor 154 membri ai Par
lamentului, precum și pentru adu
nările locale a 10 din cele 13 state 
care alcătuiesc federația malayeziană.

Scrutinul, al cincilea de la obține
rea, în 1957, a independenței țării, a 
fost organizat cu 16 luni înainte de 
termenul constituțional. După cum 
notează agenția France Presse, pri
mul ministru a dorit să dobîndească 
un nou mandat parlamentar pentru 
combaterea dificultăților economice 
cu care este confruntată în prezent 
Malayezia.

Rezultatele alegerilor vor putea fl 
cunoscute abia peste cîteva zile, din 
cauza dificultăților de comunicații.

Contacte politice în legătură 
cu situația din Orientul Mijlociu
VIENA 8 (Agerpres). — Președin

tele Egiptului, Anwar El Sadat, care 
se află într-o vizită la Viena, ă avut 
o primă întrevedere cu cancelarul 
federal al Austriei, Bruno Kreisky.

în urma convorbirii cu cancelarul 
Austriei, președintele Egiptului a de
clarat că principala problemă de re
zolvat în ce privește situația din O- 
rientul Mijlociu este chestiunea pa
lestiniană. El a apreciat că „este in
dispensabil să se acorde palestinie
nilor dreptul la autodeterminare în
tr-o perioadă de tranziție de cinci 
ani".

In același timp, după cum relevă 
agenția M.E.N., șeful statului egip
tean a declarat că Egiptul depune e- 
forturi pentru instaurarea unei păci 
permanente in Orientul Mijlociu și 
nu pentru o reglementare separată.

Referindu-se la convorbirile pe 
care le va avea în capitala Austriei, 
în acest sfîrșit de săptămînă, cu Shi
mon Peres, liderul Partidului Muncii 
— principala formațiune de opoziție 
din Israel — Anwar El Sadat și-a

exprimat speranța că acestea vor 
contribui la „scoaterea dialogului is- 
raelo-egiptean din actualul impas".

BEIRUT 8 (Agerpres). — Primul 
ministru al Libanului, Selim Al- 
Hoss, și președintele Camerei Depu- 
taților, Kamel Al-Assad, au avut, 
sîmbătă, o serie de întrevederi cu 
personalități ale vieții politice liba
neze și cu membri ai parlamentului, 
în cadrul întrevederilor a fost reafir
mată hotărîrea de a se acționa în di
recția normalizării situației si rein- 
staurării securității pe întreg terito
riul Libanului.

DAMASC. — Președintele Siriei, 
Hafez Al-Assad, l-a primit pe lide
rul Consiliului islamic suprem din 
Liban, Shafik Al-Wazzan, aflat în 
vizită la Damasc. în cadrul convor
birii care a avut loc cu acest prilej, 
președintele Hafez Al-Assad a sub
liniat necesitatea ca toți arabii să-și 
aducă contribuția la reglementarea 
actualei situații din Liban.

CARACAS 8 (Agerpres). — într-un 
document dat publicității la Caracas, 
țările membre ale Pactului Andin — 
Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și 
Venezuela — s-au pronunțat pentru 
eliminarea tuturor restricțiilor și ba
rierelor vamale impuse de țările ca
pitaliste dezvoltate. în primul rînd 
de S.U.A., în calea produselor lor de

export. Relevînd că aceste practici 
contravin preceptelor instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
documentul precizează că politica în 
domeniul comerțului promovată de 
S.U.A. „afectează relațiile interame- 
ricane și aduce mari prejudicii eco
nomiilor naționale ale statelor la
tin o-ameri cane".

SOFIA 8 (Agerpres). — La Sofia 
a fost dat publicității comunicatul 
privind convorbirile oficiale dintre 
Todor Jivkov, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, și pri
mul ministru al Greciei, Constantin 
Karamanlis, care a efectuat o vizită 
oficială în R.P. Bulgaria.

Părțile au discutat stadiul și po
sibilitățile de dezvoltare continuă a 
relațiilor bilaterale în domeniile po
litic, economic și cultural, pe baza 
respectului reciproc, integrității te
ritoriale, neamestecului în treburile

interne, suveranității, potrivit prin
cipiilor Cartei O.N.U. și Actului final 
de la Helsinki, se subliniază în co
municat,

A fost efectuat un schimb de pă
reri în probleme internaționale ac
tuale, părțile acordînd o atentie 
deosebită situației din Balcani. Cu 
acest prilej, s-a convenit asupra ne
cesității de a se stimula colaborarea 
țărilor balcanice, pe baza interesului 
reciproc și bunei vecinătăți. în do- ' 
meniile economic, tehnic și altele, 
menționează comunicatul.
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agențiile de presă transmit:
Un acord de colaborare 

în domeniile învățâmîntului, științei 
și culturii între guvernele României 
și regatului Lesotho, încheiat la Te
heran, a fost semnat de Alexandru 
Boabă, ambasadorul țării noastre la 
Teheran, și de ambasadorul regatului 
Lesotho, David Ketso Noto.

Sesiunea de vară a Adu
nării de Stat a R.P. Ungare 
și-a încheiat lucrările la Budapesta. 
Sesiunea a dezbătut și aprobat darea 
de seamă cu privire la activitatea 
guvernului și sarcinile de viitor, pre
cum și proiectul de lege privind în
deplinirea bugetului de stat pe anul 
1977.

Întrevedere chino-pales- 
tinîană. Președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, s-a 
întîlnit, la Damasc, cu Ci Pîn-fei. 
vicepreședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R.P. Chineze, 
cu care a avut o convorbire cordială 
și prietenească — informează agenția 
China Nouă. Cu acest prilej, Yasser 
Arafat a informat pe interlocutorul 
său despre actuala situație din Orien
tul Mijlociu și in legătură cu lupta 
poporului palestinian. La rîndul său, 
Ci Pîn-fei a reafirmat sprijinul ferm 
al R.P. Chineze față de lupta justă 
a popoarelor arabe și palestinian.

Cea de-a Vl-a ediție a Con
cursului international muzical 
„P. I. Ceaikovski", la care au 
participat tineri interpreți din 
35 de țări, printre care și 
România, a luat sfîrșit prinlr-o 
festivitate organizată la Mos
cova.

Printre tinerii interpreti care 
au obținut distincții la ediția 
din acest an a concursului se 
numără și Mihaela Martin — 
premiul al ll-lea și medalia de 
argint la secția vioară. Mariana 
Cioromila — premiul al III-lea 
și medalia de bronz, și luliana 
Ciurcă — diploma de onoare, 
la secția canto.

Convorbiri.Intre președ>nteie
Republicii Populare Mozambic, Sa
mora Machel, și președintele Repu
blicii Democratice Madagascar. Di
dier Ratsiraka, au avut loc, la Maputo, 
convorbiri care s-au referit la stadiu’ 
relațiilor dintre cele două țări. Păr
țile au abordat, de asemenea, unele 
probleme internaționale actuale, în
deosebi cele referitoare la situația de 
pe continentul african.

PIAȚA COMUNĂ

Dezbateri privind crearea unei
BONN 8 (Agerpres). — Consiliul 

Pieței comune a făcut un pas în di
recția creării unei zone de stabilitate 
monetară în Europa „celor nouă", a 
declarat vineri seara președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
după sesiunea acestui organism de 
la Bremen (R.F.G.). El a precizat 
însă că Marea Britanie a adoptat o 
poziție „de discuții, nu de aprobare" 
în ce privește proiectul franco—vest- 
german vizînd instituirea pe plan 
comunitar a unui nou sistem mone
tar. In continuare, președintele fran
cez a subliniat că nu este obligatoriu 
ca „cei nouă" să adere în ansamblu 
la noul sistem conceput astfel. îneît 
„el să rămînă deschis și acelor țări 
care nu participă de la început la 
punerea sa în aplicare".

zone de stabilitate monetară
Președintele S.U.A., Jimmy Carter, 

și-a dat aprobarea politică de prin
cipiu la crearea unei zone de stabi
litate monetară în Europa „celor 
nouă" — a declarat cancelarul 
R.F.G., Helmut Schmidt, la sfîrșitul 
reuniunii Consiliului Pieței comune 
desfășurate la Bremen.

După opinia exprimată de Schmidt, 
crearea unei asemenea zone de sta
bilitate monetară nu numai că nu 
va amenința dolarul american. ci, 
dimpotrivă, ea ar trebui să se reflec
te pozitiv în comportamentul mone
dei americane pe piețele de schimb. 
Preconizatul sistem vest-european de 
schimb va constitui, potrivit declara
ției cancelarului Schmidt, o contra
pondere mult mai puternică pe pie
țele de devize și va frîna puterni
cele fluctuații ale dolarului.

Festivalul „LTJnita". ** 
Siracuza (Sicilia) a început, sîmbătă, 
festivalul „L’Unitâ" cu tema „Depă
șirea crizei economice și sociale acute 
din sudul Italiei". Festivalul va pri
lejui numeroase conferințe, care vor 
dezbate dreptul la muncă, probleme 
ale dezvoltării industriei și agricul
turii, lupta partidului comunist în 
apărarea maselor populare și altele. 
Vor fi organizate, de asemenea, ex
poziții și concerte.

Reuniune la Rabat. Re®ela 
Hassan al II-lea al Marocului a pre
zidat, la Palatul Skhirat, o reuniune 
la care au participat primul minis
tru, titularii principalelor portofolii 
ale cabinetului, reprezentanți ai Băn
cii Marocane, alte personalități. Au 
fost examinate — potrivit relatărilor 
agenției M.A.P. — măsuri în do
meniile financiar, economic, social 
și în alte sfere de activitate.

Orchestra simfonici a Filar
monicii de stat „George Enes- 
cu“, avînd ca dirijor pe Mircea 
Cristescu și ca soliști pe Ion 
Voicu și Valentin Gheorghiu, a 
susținut, in cadrul celei de-a 
6-a ediții a Festivalului de la 
Istanbul, două concerte care 
s-au bucurat de un succes deo
sebit.

Un set de lucrări românești 
de istorie a fost donat, in ca
drul unei festivități. Bibliotecii 
Academiei Naționale de Istorie 
din Buenos Aires, Argentina.

Totodată, la Biblioteca medi
cală a Universității din Buenos 
Aires a fost organizată o expu
nere intitulată „Descoperitorul 
insulinei, savantul român N. C. 
Paulescu". Cu acest prilej au 
fost donate bibliotecii lucrări 
românești de medicină, inclusiv 
lucrări referitoare la savantul 
o magi at •

Accident aviatic.In tlmpul 
unui antrenament, două avioane 
școală ale forțelor armate iraniene 
s-au ciocnit în zbor și s-au prăbușit 
în apropiere de localitatea Ramsar, 
la circa 300 km nord-vest de Tehe
ran — s-a anunțat oficial în capitala 
iraniană. Fiecare aparat avea la bord 
un pilot instructor și trei piloți în 
pregătire. Accidentul s-a soldat cu 
moartea tuturor celor opt militari 
aflați la bordul avioanelor.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
CONFERINȚA MINISTERIALĂ A O. S. A.

Principiile independenței și egalității 
s-au înscris cel mai frecvent la cuvinte

întrunită recent la Washington, 
Conferința ministerială a Organi
zației Statelor Americane (O.S.A.), 
grupînd reprezentanți a 26 de state 
membre — S.U.A.. țările latino- 
americane și patru tari anglofone 
din zona Caraibilor — a dezbătut, 
timp de 10 zile, o tematică domi
nată de două mari probleme : re
forma organizației și relațiile eco
nomice dintre S.U.A. și ceilalți 
parteneri ai sistemului panameri
can. Intim legate între ele. aceste 
probleme revin, de ani de zile, pe 
ordinea de zi a întrunirilor inter- 
americane la diverse niveluri. De 
altfel, discursurile rostite în plenul 
reuniunii de multi reprezentanți ai 
statelor situate la sud de Rio 
Grande au reflectat tocmai decep
ția fată de lipsa de eficientă a so
luțiilor propuse. Diverși vorbitori 
s-au referit la persistenta manifes
tărilor de tutelare în cadrul O.S.A.. 
pentru a conchide că este necesară 
o restructurare a raporturilor in- 
teramericane pe baza „respectării 
absolute a principiului egalității 
statelor" — după cum se exprima 
reprezentantul Mexicului.

Dezbaterile au reliefat că. prin 
structura si mecanismele sale, 
O.S.A. continuă să nu răspundă 
necesităților decurgînd din etapa 
actuală a evoluțiilor politice si 
economice latino-americane. a că
ror trăsătură principală o repre
zintă voința națiunilor continentu
lui de a-și asigura dezvoltarea 
independentă, de a hotărî în mod 
de sine stătător asupra căilor de 
organizare a propriei vieți, de a-si 
așeza relațiile bilaterale si multi
laterale pe temelia egalității în 
drepturi si avantajului reciproc.

Deși Carta O.S.A. prevede ase
menea principii, realitățile au ară
tat că. în practică, ele au fost 
încălcate sau ignorate, fiind de 
aiuns să se amintească că O.S.A.

a girat intervenții militare în tre
burile interne ale unor state mem
bre (Guatemala — 1954. Republica 
Dominicană — 1965) și a impus în 
1964 blocada contra Cubei.

Caracterul vetust al structurilor 
O.S.A. a devenit si mai evident în 
ultimii ani. pe măsura afirmării 
tot mai pregnante a proceselor de 
emancipare economică si socială 
latino-americană. Acest . proces 
este ilustrat. între altele, si de către 
crearea unor organizații de colabo
rare latino-americane. bazate pe 
principii noi de egalitate și 
respect reciproc — Cum ar fi 
Sistemul Economic Latino-Ameri- 
can (S.E.L.A.). Pactul Andin, re
centul creat Pact Amazonic — a 
pus Ia ordinea zilei imperativul 
restructurării generale a relațiilor 
interamericane. Tema unei aseme
nea reformulări figurează, de cinci 
ani. ca punct principal de discuții 
la practic toate întrunirile inter
americane — inclusiv cea la care 
ne referim — fără a se fi concre
tizat însă în rezultate palpabile. 
Acum, la propunerea Mexicului, 
urmează să se constituie un grup 
de experți în vederea elaborării 
proiectului de reorganizare care să 
transforme O.S.A. într-o organiza
ție „mai receptivă fată de necesi
tățile emisferei", cum se afirmă în 
hotărîrea respectivă.

Discutarea problemelor economi
ce a prilejuit reeditarea criticilor 
privind menținerea barierelor pro- 
tectioniste fată de produsele țări
lor latino-americane. sistemul co
telor la importuri, preturile neechi
tabile si instabile ale materiilor 
prime, care formează principalul 
articol de export al acestor țări. 
Rezoluția specială aprobată în 
acest sens exprimă neliniștea fată 
de întărirea protectionismului va
mal al „țărilor bogate" si de alte 
reglementări similare, care duc la

subminarea echilibrului economic 
și financiar al statelor latino-ame
ricane.' cu grave consecințe pe plan 
social.

O altă hotărîre adoptată de con
ferință (cu abținerea S.U.A.) urmă
rește reglementarea activităților 
firmelor transnaționale în zonă. In 
acest scop, au fost formulate zece 
„comandamente" menite să stea la 
baza elaborării unui „cod de con
duită" al societăților transnațio
nale. Intre altele, se stipulează că 
aceste societăți trebuie să se su
pună legilor tării-gazdă si în caz 
de litigiu, jurisdicției exclusive a 
acesteia : să se abțină de la orice 
amestec în treburile interne ale 
statelor respective : să nu serveas
că drept instrument de influentă 
politică într-o tară sau alta : să 
respecte riguros exercitarea depli
nei suveranități asupra resurselor 
naturale ale fiecărei țări. Observa
torii scenei politice latino-americane 
apreciază că elaborarea codului 
propriu-zis va mai dura un timp, 
și că. mai ales, aplicarea sa va 
avea de înfruntat nu puține difi
cultăți.

In acest context, observatorii po
litici sînt de părere că O.S.A. nu 
va putea să contribuie la propăși
rea țărilor latino-americane decît 
în măsura în care va reuși să-si 
redefinească în mod radical struc
turile. să creeze un cadru institu
tional care să corespundă realmen
te dorinței si voinței popoarelor 
Americii Latine si zonei Ca
raibilor. să asigure exercitarea 
efectivă a principiilor suveranității 
și independentei, excluzînd imixti
unile în treburile interne, să che- 
zășuiască, în același timp, o cît 
mai largă colaborare, pe baza de
plinei egalități în drepturi.

V. OROS

Preocupări economice 
în țări 

în curs de dezvoltare
BAGDAD 8 (Agerpres). — Sectorul 

industrial beneficiază de o impor
tantă cotă-parte din cadrul progra
mului de investiții al Irakului pe 
1978. alocațiile prevăzute pentru 
dezvoltarea acestei importante ra
muri a economiei naționale cifrîn- 
du-se la 686 milioane dinari irakieni.

Pentru prima dată în aceșt an. 
Ministerul Industriei si Minelor al 
Irakului a stabilit un plan de in
vestiții integrat aplicabil celor trei 
componente ale industriei irakiene : 
sectorul centralizat de stat, sectorul 
socialist autonom si sectorul parti
cular. De asemenea, sînt prevăzute 
distinct fondurile afectate proiecte
lor aflate în curs de execuție si re
sursele financiare disponibile pen
tru demararea unor noi proiecte in
dustriale. Acestea din urmă trebuie 
alese dintre cele ce au făcut ante
rior obiectul unor studii menite să 
determine principalele etape ale pre
gătirii si executării. Responsabilita
tea studiilor de acest gen revine Or
ganizației de stat pentru dezvoltare 
industrială (S.O.I.D.C.).

NIAMEY 8 (Agerpres). — Nigerul 
va investi aproximativ 520 milioane 
dolari pentru dezvoltarea industriei 
sale de extragere a uraniului, pe 
baza considerabilelor rezerve urani- 
fere ale țării — informează agenția 
M.A.P. Acest proiect reprezintă unul 
dintre obiectivele de seamă ale ofi
cialităților de la Niamey, în cadrul 
eforturilor de dezvoltare economică 
a Nigerului.

SAN SALVADOR 8 (Agerpres). — 
Ministerul Salvadorian al Planificării 
și Coordonării Dezvoltării Economice 
și Sociale a dat publicității versiunea 
definitivă a planului cincinal 1978— 
1982, denumit „Bienestar para To- 
dos" (bunăstarea pentru toți).

Planul prevede patru obiective 
principale : creșterea susținută a 
produsului national brut. îndeosebi 
pe seama dezvoltării industriei : îm
bunătățirea situației folosirii forței 
de muncă : reducerea dependentei 
externe a Salvadorului ; eforturi im
portante ale statului în domeniul 
social. îndeosebi al construcției de 
locuințe.

Neovanaalii
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...Așa se nășteau capodoperele, comori ale artei și culturii.
Se ciopleau cu migală dantele în piatră, se adunau bob cu bob 

stropii de smalț ai mozaicurilor, se tăiau în bronz petalele florilor, 
carnea de marmoră a statuilor era mingîiată indelung pină 
se înfiora de suflul vieții. Ca un arcuș, penelul trecea peste harfa 
de tonuri a culorilor înscriind simfoniile picturale — iar foițele dia
fane de aur aduceau lumini de soare frizelor și frontonurilor. Lucrul 
dura cite o sută de ani, două sute, trei sute de ani. Le începeau 
meșteri — și le terminau strănepoții lor.

Așa se nășteau capodoperele — palate, catedrale, bazilici, co
lonade ; comori ale muncii și talentului, zboruri ale setei de frumos, 
nestemate ale umanității.

„Mai mult de două sute de ani s-a cizelat și șlefuit bijuteria de 
la Versailles. Palatul cu galeria feerică de oglinzi, cu colecțiile 
somptuoase de tablouri, goblenuri, sculpturi, havuzuri. Revărsare de 
frumos, imn al măiestriei omului.

...Mai puțin de două minute le-au trebuit teroriștilor, travestiți în 
turiști, să pitească tașca fotografică doldora de exploziv, să arunce 
în aer una din aripile comorii și să-i fringă zborul către suflete.

Au lăsat în urmă o mare de dărîmături, purtînd pe crestele încre
menite ale valurilor de moloz cadavre de statui, tablouri înjunghiate, 
portrete muribunde, tapiserii asasinate. Și rana cea mai adincă — 
în conștiința umanității, in patrimoniul comorilor omului.

Frenezia distrugerii demențială și oarbă, animalică, se numește 
vandalism — deși în realitate Vandalii nu erau atît de destructivi 
ci, mal mult un fel de strîngători cu forța, un fel de precursori ai 
distinsului colecționar, prea-sensibilul amorez de artă Goering.

Dar chiar hitleriștii au respectat Versailles-ul. Iar Vandalii nu au 
avut niciodată pretenția că ar fi fost revoluționari.

Cînd sînt autentice, revoluția șl frumosul au un atribut comun : 
slujesc omul. Terorismul le urăște pe amindouă fiindcă urăște omul. 
Și cind nu-și poate înroși mîinile și brigăzile, se răzbună pe frumos.

Poate că există însă și o legătură logică între briganzii pseudo- 
revoluționari și locul crimei, săvîrșită la Versailles unde, acum un 
secol, sălășluiau călăii care au înecat în singe Comuna din Paris.

Adică, simbolul contrarevoluției, pe care o slujesc, de fapt, neo- 
vandalii.

P s. — Desigur, stimate cititor, ai dreptate: nota se putea scrie 
și pe o Idee total diferită. De pildă, ca o „regulă de trei simplă" : 
dacă o bombă de cîteva kilograme a 
atunci ce ar provoca arsenalele lumii, 
la Versailles e cît un fir de nisip... ?

Dur, Indiferent dacă s-ar fi referit 
înarmărilor, titlul ar fi rămas același.

provocat râni atît de adîncl, 
pe lingă care explozivul de

la teroriști sau la maniacii

N. CORBU

**

**
I 
)

*

I
)
I
I

I
f
JiJ U

DE PRETUTINDFNl
• PREVIZIUNI REVI

ZUITE Șl REALITĂȚI TRA
GICE CARE PERSISTA. 
După cum rezultă din cele mai 
recente statistici întocmite de 
O.N.U., explozia ■ demografică, 
care atinsese un punct maxim 
la începutul acestui deceniu, 
evoluează acum conform unei 
curbe descendente. Previziunile 
de acum cîțiva ani estimau că 
pînă la sfîrșitul secolului viitor 
populația globului va atinge 80 
miliarde 1 Ținind însă seama de 
noile tendințe demografice, spe
cialiștii au refăcut calculele, 
pronosticind acum o creștere 
mult mai modestă — pînă la 
12—15 miliarde. Documentul 
mai sus-menționat folosește 
prilejul pentru a atrage atenția 
că și in condițiile în care Terra 
este locuită de „doar" patru 
miliarde de oameni, 500 milioa
ne sînt subnutriți, un miliard 
nu dispune de apă potabilă, 800 
milioane sînt analfabeți, 350 mi
lioane sînt șomeri sau au un 
venit sub 50 dolari pe an. 250 
de milioane locuiesc in condiții 
cu totul necorespunzătoare.

• O NOUĂ SUB
STANȚĂ BACTERICIDÂ 
a fost descoperită în Statele 
Unite. Este vorba de secreția 
unui crustaceu considerat unul 
din cei mai redutabili inamici 
ai digurilor și suporturilor din 
lemn ale construcțiilor acvatice. 
Această viețuitoare secretă un 
produs chimic mai eficace decît 
toți compușii utilizați pină 
acum pentru distrugerea bacte
riilor. Crustaceul folosește se
creția respectivă pentru a ucide 
microorganismele existente in 
lemnul construcțiilor amplasate 
pe apă. microorganisme care îi 
servesc drept hrană. Biologii 
din Massachusetts, autorii des
coperirii. vor încerca să deter
mine dacă noul produs este uti
lizabil în domeniul medicinii.,

• RECORD DE vf 

TEZĂ LA VEHICULELE 
FEROVIARE. ° locomoti
vă cu motor liniar mag
netic realizată de Compania 
națională a căilor ferate din 
Japonia a stabilit un nou re
cord mondial de viteză pentru 
un vehicul feroviar — 337 km 
pe oră. Precedentul record în 
materie era de 331 km/h și fu
sese stabilit de o locomotivă 
electrică franceză în 1955. Cursa 
de probă a locomotivei japoneze 
a fost efectuată pe un tronson 
de cale ferată lung de aproxi
mativ 5 km. situat în apropierea 
localității Mimitsu (Insula 
Kyushu).

• VICTIMELE STRE
SULUI. Simptomele de stres 
la femeile însărcinate nu rămln 
fără urmări pentru copil. Ten
siunile vieții cotidiene, oboseala, 
necazurile — toate acestea pro
voacă dereglări ale activității 
hormonale, ale circulației sang
vine și presiunii arteriale. A- 
cestea se traduc prin reacții 
chimice în corpul femeii, care 
afectează foetusul. Cercetări 
făcute în acest domeniu de psi
hologul elvețian Monika Lu- 
kesch din Konstanza au relevat 
că există o mare deosebire în
tre nou-născutii care în perioa
da intrauterină s-au putut dez
volta „in liniște" și cei ale că
ror mame au fost supuse stre
sului. Aceștia din urmă erau 
mult mai agitați, sau din con
tră apatici și, de asemenea, 
mai puțin rezistenti.

• NOU PROCEDEU 
DE ÎNCĂLZIRE. Energia 
calorică rezultată în urma stin
gerii cocsului, care pină acum 
se irosea, va putea fi captată și 
folosită pe viitor datorită unui 
procedeu pus la punct în 
R.D.G. de către specialiști ai 
Universității tehnice ..Otto von 
Guericke" din Magdeburg. Coc
sul incandescent nu mai este 
răcit, ca pină acum, cu apă, ci 
cu un amestec gazos. Această 
tehnologie, nepoluantă și prin 
care se îmbunătățește simțitor 
calitatea cocsului, va permite 
încălzirea cartierelor noi de lo
cuințe din Magdeburg.

• AVENTURA BALO- 
NULUI-CAMPION. In lo- 
calitatea elvețiană Regensdorf 
din apropiere de Zurich a fost 
găsit, aninat într-un pom. un 
balon obișnuit, umplut cu aer. 
Tăblița legată de gîtul balonului 
menționa că el fusese lansat. în 
cadrul unui concurs școlar.
către un elev în vîrstă de 6 ațr ' 
din localitatea americană Fit’ ’ 
rence. pe data de 24 aprilie. Mi
cul balon „campion" a realizat/; 
așadar, performanța de a tra
versa un ocean și a străbate, 
intact, 7 000 km. In momentul 
cind s-a încercat să fie dat jos, 
s-a interpus însă o rămurică a 
pomului în care a „aterizat" și, 
astfel, din păcate, aventura de 
necrezut a balonului a luat 
sfîrșit.

• SE ÎNSĂNĂTOȘEȘ
TE UN FLUVIU. Faptul că 
poluarea poate fi un proces re
versibil dacă, bineînțeles. se 
depun eforturi în acest sens, 
poate fi elocvent demonstrat 
prin exemplul Rinului. Pină 
acum cîtiva ani. acest curs de 
apă din vestul continentului era 
considerat, practic, „mort". Re
ziduurile industriale și mai ales 
chimice pe care întreprinderile 
țărilor riverane le deversau in 
undele legendarului fluviu au 
făcut ca orice urmă de viață să 
dispară din Rin. acesta deve
nind „un caz desperat și fără 
salvare". Iată însă că măsurile 
severe impuse în ultimii ani au 
început să dea roade, presa a- 
ducînd tot mai frecvente știri 
despre „însănătoșirea" fluviului. 
Faptul că în apă concentrația de 
mercur, de pildă, a scăzut cu 80 
la sută, iar cea de cadmiu cu 50 
la sută a avut ca urmare că pe 
malurile Rinului se pot întîlni 
din nou pescari — cu șanse rea
le de a prinde pește.
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