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întâmpinat cu sentimente profunde de atașament, de dragoste 
și stimă, într-o atmosferă de fermă angajare muncitorească 

pentru realizarea sarcinilor stabilite de partid

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
A FĂCUT IERI O VIZITĂ UE LUCRU

IN JUOETUL CONSTANTA
• La Midia-Năvodari
- unde se constru
iește cel mai mare 
obiectiv al chimiei din 
actualul cincinal - 
secretarul general al 
partidului a examinat 
stadiul lucrărilor, a in
dicat soluții pentru ac
celerarea ritmurilor de

execuție
• în portul Constanța
- analiză concretă, 
sarcini precise privind 
viitoarea dezvoltare a 
portului, sporirea ca
pacității de trafic, 
creșterea gradului de 
mecanizare a opera
țiilor, îmbunătățirea și 
diversificarea proce
deelor de manipulare

a mărfurilor Pretutindeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu căldură și entuziasm

PR.MiRI LA PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU

Comisarul de stat al afacerilor externe și cooperării internaționale 
al Republicii Zair

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit miercuri, in sta
țiunea Neptun, pe Umba di Lutete, 
comisarul de stat al afacerilor ex
terne și cooperării internaționale al 
Republicii Zair, care efectuează o 
vizită oficială in țara noastră.

La primire a luat parte Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Octavian Luțaș, ambasadorul Româ
niei în Zair, și Nyoka Busu Noengo. 
ambasadorul Republicii Zair in țara 
noastră.

Oaspetele a înminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie din partea președintelui Repu
blicii Zair. Mobutu Șese Seko.

Mulțumind pentru sentimentele ex

primate în mesaj, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rindul său, 
președintelui Republicii Zair un cald 
salut, cele mai bune urări și a 
amintit cu plăcere de vizita pe care 
a efectuat-o în Zair în anul 1972.

în cadrul întrevederii a fost re
levat cursul ascendent al relațiilor 
de colaborare dintre România și 
Zair, subliniindu-se că dialogul la 
nivel înalt româno-zairez a dat un 
nou impuls raporturilor bilaterale' pe 
multiple planuri. în acest cadru a 
fost manifestat ințeresul comun de 
a impulsiona dezvoltarea schimburi
lor comerciale, cooperarea economică, 
tehnico-știintificâ și culturală dintre 
cele două țări, de a se acționa pen
tru consolidarea și lărgirea relațiilor

de prietenie și conlucrare româno- 
zaire.ze in interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii intre 
națiuni.

în cursul întrevederii au fost abor
date. de asemenea, unele aspecte ale 
situației internaționale actuale, evi- 
dențiindu-se dorința ca România și 
Zair să conlucreze și pe arena mon
dială pentru a-și aduce contribuția la 
soluționarea marilor probleme care 
confruntă omenirea, la lichidarea 
subdezvoltării si făurirea noii ordini 
economice internaționale, la înfăptui
rea dezarmării, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Delegația marinei militare indiene
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, miercuri după-amiază. in 
stațiunea Neptun, delegația marinei 
militare indiene. condusă de șeful 
statului major, amiral Jal Cursetji. 
care face o vizită în tara noastră la 
invitația Ministerului Apărării Na
ționale.

La primire au participat general
colonel Ion Coman. ministrul apără
rii naționale, și viceamiral Sebastian 
Ulmeanu. comandantul marinei mili
tare.

A fost de fată Ashok Kumar Ray, 
ambasadorul Indiei la București.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald și cordial salut din partea pre
ședintelui Republicii India. Neelam 
Sanjiva Reddy, și a primului minis
tru Morarji Desai.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Republicii India si pri
mului ministru salutul său și cele 
mai bune urări. împreună cu dorința 
ca relațiile dintre România și India

să se dezvolte continuu în toate do
meniile.

Cu acest prilej au fost evocate bu
nele raporturi de colaborare și prie
tenie dintre Republica Socialistă 
România și Republica India și s-a 
subliniat dorința comună de a dez
volta in continuare colaborarea ro- 
mâno-indiană. atit. pe plan bilateral, 
cit și in sfera vieții internaționale, 
in interesul ambelor popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii intre națiuni.

-întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

A APĂRUT IN BROȘURĂ

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la ședința activului central de partid și de stat
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar genera! al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii, s-a aflat miercuri din nou în mijlocul 
unor colective muncitorești — de data aceasta din județul Constanța.

Contactul direct cu munca și viața oamenilor, examinarea la fața 
locului a activității ce se desfășoară in toate domeniile economiei 
naționale conferă, ca de fiecare dată, întilnirilor de lucru a'e secreta
rului general al partidului valoarea unor importante contribuții la 
perfecționarea vieții sociale menite să impulsioneze activitatea produc
tivă, să mobilizeze potențialul tehnic și uman de care dispunem, să 
stimuleze capacitatea de creație in vederea infăptuirii obiectivelor 
stabilite de Congresul al Xl-lea și Conferința Națională ale partidului. 
Această nouă vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost 
consacrată, în principal, analizării activității ce se desfășoară pe un 
mare șantier de investiții al acestui cincinal — platforma industrială 
Midia-Năvodari — dinamizării activității constructorilor acestui important 
obiectiv al industriei chimice, modernizării activității portuare la prin
cipala poartă maritimă a țării.

Secretarul general al partidului a fost însoțit în această vizită de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Ion lonlță, Gheorghe Oprea, Richard Vl/inter.

în toate momentele vizitei, de-a 
lungul itinerarului străbătut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului au fost 
întimpinați de oamenii muncii din 
județul Constanța cu deosebită stimă, 
cu sentimente de caldă dragoste, ex
presie a recunoștinței lor pentru ac
tivitatea neobosită desfășurată de 
secretarul general al partidului In 
slujba înfloririi patriei, față de grija 
pe care o acordă dezvoltării tuturor 
regiunilor tării, pentru îmbunătățirea 
permanentă a condițiilor de muncă 
și viată ale oamenilor muncii.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
PE NOUA PLATFORMA INDUS
TRIALA DOBROGEANA — MIDIA- 
NĂVODARI, unde, la indicația secre
tarului general al partidului, se con
struiește cel mai mare obiectiv al

La Midia-Năvodari, indicații prețioase, recomandări cuprinzătoare

chimiei românești din actualul cin
cinal, care cuprinde o rafinărie de 
țiței, un combinat petrochimic, o cen
trală electrică și de termoficare, pre
cum și un port maritim. Mii de 
constructori și cetățeni fac secreta
rului getveral al partidului o primire 
entuziasta, exprimîndu-și deosebita 
satisfacție de a-1 avea din nou in 
mijlocul lor. Se aplaudă îndelung, 
se aclamă cu însuflețire : „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea de partid și de 
stat sînt salutați de tovarășul Ion 
Tudor, prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R.

Sint de fată tovarășii Mihail FIo- 
rescu, ministrul industriei chimice. 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Traian Dudas, 
ministrul transporturilor si teleco
municațiilor. Vasile Pungan. ministru 
la președinția Republicii, șeful gru
pului de consilieri ai președintelui 
Republicii.

O gardă alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamente
lor de pregătire militară a tineretu
lui prezintă onorul. După tradiție, to
varășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt invitați să gus
te din pîine Și sare, din plosti cu vin. 
Tinerii muncitori oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Aici, pe platforma industrială Mi
dia-Năvodari. care se înaltă pe un 
teren de circa 48 de hectare. în to
talitate impropriu agriculturii, secre
tarul general al partidului examinea
ză. în fata unor planșe, stadiul rea
lizării noilor obiective economice, 
care prezintă o deosebită importantă 
pentru ridicarea potențialului indus
trial al județului Constanta. Cea mai 
avansată unitate este rafinăria, care 
în final va prelucra anual 3,5 mili
oane tone de titei. acesta constituind 
materia primă pentru combinatul 
petrochimic. Datorită ritmului susți
nut de lucru, rafinăria urmează să 
intre in probe tehnologice la sfîrsitul 
acestui an. Se află în plină desfășu
rare construcția combinatului petro
chimic : la unele instalații a început 
montajul agregatelor tehnologice. 
Centrala electrică și de termoficare 
se află în stadiul de montai, urmînd 
ca si aceasta să fie dată în exploata
re pină la sfirșitul acestui an. La 
portul maritim se află în construc
ție digul de larg, urmînd ca oină în 
anul 1980 să intre în funcțiune pri
mele dane pentru produse chimice si 
petroliere.

în dialogul purtat cu beneficiarii și 
constructorii, cu miniștrii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesea
ză de unele soluții adoptate în 
construcții, de modul în care decurge 
aprovizionarea cu materiale si uti
laje a șantierului, de ritmul de con
strucție. Se subliniază că noua plat
formă industrială Midia-Năvodari 
reprezintă o sinteză a unui înalt 
grad de utilizare a inteligentei ro
mânești. Atît tehnologiile, cit și in
stalațiile sint concepute și realizate
(Continuare în pag. a IH-a)
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ÎN ÎNTlMPINAREA 
MARII SĂRBĂTORI

Angajamente îndeplinite.
Constructorii de mașini de ridicat și 
transport uzinal de la întreprinde
rea mecanică Timișoara au rapor
tat îndeplinirea și depășirea anga
jamentelor asumate în întrecerea 
socialistă in cinstea zilei de 23 
August. Ei au realizat in plus, de la 
începutul anului, o producție indus
trială in valoare de peste 20 milioa
ne lei și au livrat in devans un nu
măr însemnat de mașini destinate 
unor noi unități siderurgice și con
structoare de mașini din Galati. Tir- 
goviște și București.

Producție netă suplimen
tară Combinatul siderurgic din 
Reșița s-au elaborat în plus, de la 
inceputul anului și pină acum, 2 650 
tone cocs metalurgic, peste 8 000 tone 
fontă, 11 000 tone oteluri aliate șl 
aproape 12 000 tone laminate finite 
pline. De asemenea, au fost rea
lizate peste prevederile de plan im
portante utilaje, construcții metalice, 
precum si piese de schimb pentru 
siderurgie în valoare de 7.5 milioa
ne lei. întregul volum de produse 
livrat suplimentar in această perioa
dă de combinatul reșitean s-a rea
lizat in condiții de eficientă econo
mică ridicată, care a asigurat depă
șirea producției nete cu 4 la sută.

Materiale de construcție 
peste plan Colectivele unități
lor producătoare de materiale de 
construcții din județele Alba si Hu
nedoara au produs suplimentar, de 
la începutul anului, aproape 2 400 
mc prefabricate din beton, peste 4 200 
mp uși și ferestre din lemn și 47 900 
mp dale mozaicate și placaj finit 
din marmură.

înainte de termen. Con’ 
structurii de pe șantierul nr. 5 
Mănăștur din Cluj-Napoca, folo
sind pe scară largă metodele 
industriale în construcția de locuințe, 
au predat beneficiarilor, peste preve
deri. 250 apartamente. înregistrind, 
fată de grafice, un avans de 30 de 
zile.

CARIICTfBlll ANGAlflî. SPIRITUL CDMBAIIV, MIIHANT 
- ATRIBUTE BtFINITOBII AU ACIIVITATII DE CREAȚIE

Mirajul ipocrit 
al apolitismului 

în artă...
INTRE POLITICĂ Șl ARTĂ NC ESTE 

NICI 0 PRĂPASTIE CÎND POLITICA ESTE 
REVOLUȚIONARĂ ȘI ARTA—UMANISTĂ

Oricine parcurge, cu 
o elementară obiecti
vitate, paginile litera
turii române, de la 
Începuturile ei și pină 
astăzi. își dă lesne 
seama de legătura in
disolubilă dintre isto
ria, viața poporului ro
mân și creațiile sale 
spirituale, <le caracte
rul lor patriotic, de
mocratic și militant. 
Scriitorii noștri s-au 
vrut și au fost. în toa
te timpurile, tribuni și 
pedagogi ai colectivi
tății din care făceau 
parte, mari modelatori 
ai conștiinței naționa
le, creatori militanți 
pentru care literatura, 
cultura, știința repre
zentau „cea mai de sea
mă cetate ofensivă și 
defensivă din econo
mia de forțe a unui 
popor". în covirși- 
toarea lor majoritate, 
scriitorii români au 
respins ideea artei 
pure,'elaborată de un 
grup restrîns de „a- 
leși" și destinată unor 
„rafinați", chiar dacă 
o asemenea idee venea 
uneori din partea unor 
spirite de primă mări
me ale culturii univer
sale, un Nietzsche, de 
pildă, care considera 
că toate „cărțile care 
le plac tuturor miros 
urît ; mirosul plebei se 
lipește de ele. Acolo 
unde plebea mănîncă 
și bea și chiar unde

venerează totdeauna 
există un miros urit“. 
Teoria idealistă a ar
tei care vrea să se 
instaleze aristocratic 
deasupra faptelor vie
ții, „să păstreze dis
tanța", a stîrnit reac
ții categorice din par
tea marilor scriitori 
care au respins-o cu 
indignare, ca pe o di
versiune. „Să păstrez

Ion DODU BĂLAN

distanta... — scria la 
un moment dat Octa
vian Goga. Cit de în
țelept e sfatul tău. iu
bite prietene, si poa
te că ai dreptate, dar 
eu n-am să-l urmez 
niciodată. Viata care 
curge dinaintea mea 
mă cheamă, imi zbu
ciumă inima și-mi 
fierbîntă timplele. 
Problemele ei mă 
agită, chiotul ei mă 
tulbură, războiul ei 
nu-mi dă odihnă. în 
zadar trag obloanele și 
inchid fereastra, dege
tele ei aspre îmi bat 
la geam și mă smulg 
din pacea senină a ar
tei eterne". împreună 
cu el au considerat 
multi confrați că iz
voarele artei se află în 
mijlocul vieții, că nu

in zările senine, ci 
„acolo, in praful de pe 
uliți, se seamănă gin- 
durile și speranțele 
din care nasc îndem
nuri ce schimbă teme
lia lumii",

Liviu Rebreanu ase
măna odată literatura 
desprinsă de viată cu 
o floare de seră ; lip
sită de vitalitate, fără 
vlagă, amenințată de 
artificialitate. sortită 
să rămînă departe de 
vigoarea și autentici
tatea realului, singure
le in stare să-i con
fere valoare și putere 
emotivă.

Mi-am amintit a- 
ceste cuvinte cu atit 
mai pline de înțeles cu 
cit cel ce le-a rostit a 
învederat, prin atitu
dinea estetică a pro
priei creații, marele 
lor adevăr. în lumina 
unei asemenea expe
riențe literare și a u- 
nor tradiții înaintate 
ale scrisului românesc, 
ne dăm și mai bine 
seama de profunzimea 
și justețea îndemnului 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care, la 
recenta întîlnire cu 
membri ai conducerii 
Uniunii scriitorilor, a 
subliniat că literatura 
noastră trebuie să o- 
glindească in mod o-
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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VENITURILE BĂNEȘTI
ALE POPULAȚIEI

In continuă creștere
Cel 34 de ani care au trecut de la eliberarea țârii, pe care il vom aniversa in curind, se constituie in tot atitea trepte ale prosperității patriei, 

întreaga perioadă a construcției socialiste dovedind că țelul suprem al partidului — ridicarea continuă a bunăstării oamenilor muncii — este o 
realitate concretă, un adevăr pe care-l resimțim cu toții in viața de fiecare zi. Liber și stăpin pe mi|loacele de producție, pe întreaga avuție 
socială, poporul șl-a urmat cu fermitate în toți acești ani conducătorul — Partidul Comunist Român — cu încrederea nestrămutată in viitorul 
luminos al națiunii, in ascensiunea continuă a țârii pe calea progresului și civilizației.

O OPȚIUNE FUNDAMENTALĂ
Este meritul incontestabil al partidului, care a știut să 

adopte în anii construcției socialiste o linie politică profund 
realistă, însoțită de măsuri economice de natură să asigure 
în economie eficiență mereu mai ridicată, iar oamenilor 
muncii — prosperitate crescîndă. între coordonatele de bază 
ale acestei politici se numără opțiunea fundamentală privind 
repartizarea unei rate mereu mai înalte din venitul național 
pentru dezvoltare.

în cincinalul 1956—1960 alocam pentru dezvoltare 16 la 
sută din venitul național ; în actualul cincinal alocăm 33—34 
LA SUTA. Efectul ?

• FONDUL DE CONSUM sporește în cincinalul actual 
într-un ritm de 8 LA SUTA ANUAL, față de numai 4,5 la sută 
în anii 1956—1960.

• RETRIBUȚIA MEDIE NETĂ a sporit în perioada 1956— 
1960 cu 303 lei ; în actualul cincinal urmează să sporească cu 
643 LEI — mai bine de jumătate din această creștere fiind 
acordată în prima etapă de majorare a retribuțiilor.

VENITURI GLOBALE MEDII ANUALE 
PE FAMILIE

RETRIBUȚIA MEDIE NETA MAJORAREA TUTUROR 
CATEGORIILOR DE VENITURI

Practic, nu există membru al societății care să nu fi bene
ficiat în anii construcției socialiste de repetate majorări ale 
veniturilor.

• Retribuția medie netă a personalului muncitor a spo
rit din 1950 pînă în 1977 de la 337 lei la 1 818 LEI.

• Veniturile țărănimii din munca în C.A.P. și gospodăriile 
personale (calculate pe o persoană activă) au sporit în aceeași 
perioadă de la 167 lei lunar LA 1 195 LEI ;

• Fondurile sociale pentru pensii (inclusiv C.A.P.), îm
preună cu cele de alocații pentru copii au crescut de la 0,7 
miliarde lei în 1950 LA APROAPE 28 MILIARDE lei în 1977.

Dovadă a grijii ce se acordă la noi tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii o constituie și modul în care s-a aplicat 
prima etapă de majorare a veniturilor din cadrul Programului 
de creștere a nivelului de trai în actualul cincinal. Astfel, în 
cadrul acestei etape, au fost majorate atît retribuțiile persona
lului muncitor;—în medie Cu 17 la sută, cît și retribuțiile 
țărănimii cooperatiste — cu 12,7—14,8 la sută, pensiile de 
stat — cu 11,4 la sută, alocațiile de stat pentru copii — cu 15 
la sută, toate aceste categorii de venituri urmînd să fie majo
rate în continuare, în etapa a doua, din anii 1979—1980.

CEEA CE PRIMIM IN AFARA ȘTATULUI 
DE RETRIBUIRE

Cheltuielile social-culturale anuale, în medie pe familie —

Punînd accentul în cadrul politicii de creștere a bunăstării 
maselor pe sporirea prioritară a veniturilor directe obținute 
din muncă — bunăoară, în actualul cincinal, din sporul de 
aproape 15 000 LEI, pe care-l vor înregistra veniturile totale 
medii pe o familie, peste 12 000 LEI (adică 80 la sută) vor 
proveni din creșterea veniturilor directe — partidul nostru 
acționează consecvent pentru satisfacerea la un nivel superior 
a cerințelor social-culturale ale oamenilor muncii.

• La noi, învățămîntul este gratuit, elevii primesc ma
nuale gratuite, asistența medicală este, de asemenea, gratuită, 
familiile cu copii primesc alocații de stat șfy alte ajutoare 
bănești.

O Statul alocă în prezent pentru satisfacerea nevoi
lor social-culturale ale cetățenilor săi peste 63 miliarde lei 
anual, de 18 ori mai mult decît în 1950.

® Față de 772 lei cît revenea, în medie, retribuția socială 
pe familie în 1950, în 1977 ea a fost de 9 563 LEI.

Sînt bani care se adaugă la retribuția pentru munca 
prestată. în acest fel, fiecare om al muncii primește de la 
societate mult mai mult decît încasează efectiv pe ștatul de 
retribuire.

Pentru 
„domesticirea" 
rîului Certez
Răspunzind unei 

scrisori adresate re
dacției de mai multi 
cetățeni din satul Bîr- 
său. iudetul Hunedoa
ra. referitoare la pa
gubele pe care le pro
voacă. atunci cînd se 
revarsă, rîul Certez, 
Oficiul de gospodărire 
a apelor Hunedoara si 
Oficiul de îmbunătățiri 
funciare si proiectare 
in construcții agricole 
Hunedoara ne-au co
municat :

Ca urmare a viituri
lor din primăvara a- 
cestui an, partial s-a 
degradat pereul de pia
tră (stratul de piatră 
destinat protejării lo
calității împotriva ero
ziunilor si a surpărilor 
de teren) pe o porțiu
ne în satul Birsău si 
pe alta in satul Certez. 
Lucrările de remedie
re sînt în curs de* 
execuție de către 
O.I.F.P.C.A. — Deva, 
urmînd a fi terminate 
la începutul lunii au
gust. cînd se vor mon
ta și parapeții la po
durile executate. în le
gătură cu necesitatea 
consolidării malurilor 
pe o porțiune din a- 
val. lucrare prevăzută 
initial în documentații, 
s-a elaborat o nouă do
cumentație. care pri
vește con solidarea a- 
cestui tronson pe am
bele maluri, cît si cu
rățirea fundului albiei. 
Lucrările sînt în curs 
de execuție si se vor 
termina la 30 sep
tembrie 1978. De a- 
semenea. se vor exe
cuta șanțuri denivela
te pereate cu piatră în 
porțiunile de traver
sare a drumului co
munal. iar în zonele 
de confluentă cu va
lea Certez se vor e- 
xecuta consolidări cu 
piatră, atît în amonte, 
cît si în aval. Termen : 
30 august 1978.

Prompt si foarte 
concret răspuns, Să 
sperăm că termenele 
stabilite au fost si vor 
fi respectate cu ace
eași seriozitate cu care 
au fost privite toate 
problemele semnalate 
de cetățeni in această 
scrisoare.

Dacă li s-ar fi 
comunicat 

la timp 
prevederile 

legii...
Citiva muncitori de 

la statia de utilaje 
grele si de transport 
pentru construcții nr.

3 Domnești — Ilfov, 
secția nr. 3 Sibiu, lo
tul Blaj, ne-au sem
nalat cu circa o lună 
de zile în urmă că u- 
nitatea în care lucrea
ză nu le acordă aloca
ția de stat pentru copii 
cuvenită. în răspunsul 
său. conducerea Stați
ei de utilaje grele si 
de transport pentru 
construcții nr. 3 Dom
nești — Ilfov ne in
formează :

„în urma verificării 
întreprinse la sesiza
rea tov. Popa Mihai. 
Kaul Martin si Pușcă 
Diamid, s-a constatat 
că aceștia au neglijat 
să-si întocmească la 
timp formele necesare 
pentru acordarea alo
cației de stat pentru 
copii, potrivit prevede
rilor Decretului nr. 
246/1977. art. 14. al. 2 
și 4. care stipulează : 
..în vederea obținerii 
drepturilor de aloca
ție. persoanele solici
tante depun actele ne
cesare (cererea de a- 
cordare a alocației si 
copii de pe certifica
tele de naștere ale mi
norilor si de căsătorie) 
la unitatea care ur
mează să le facă pla
ta".

Or. aceștia n-au pro
cedat conform legii, 
depunînd numai unele 
copii de pe certifica
tele de naștere ale 
minorilor, copii care 
au fost oprite la bi
roul personal pentru 
înscrierea datelor în

carnetul de muncă. La 
data primirii tuturor 
actelor s-au întocmit 
dosarele de alocație. 
Potrivit dispozițiilor 
art. 7, al. 1 din același 
decret, alocația s-a a- 
cordat începind cu lu
na următoare depune
rii tuturor actelor. Re
feritor la dorința pe
tiționarilor de a li se 
acorda retroactiv pla
ta alocației de stat 
pentru copii — se pre
cizează în continuare 
in răspuns — in de
cretul menționat se a- 
rată că ..drepturile la 
alocația de stat pen
tru copii se acordă 
numai de la data sta
bilirii lor...".

în prezent, secția 
noastră din Sibiu dis
pune de personal bine 
instruit de către ofi
ciul juridic al unității 
în ce privește cunoaș
terea prevederilor le
gale respective. Pen
tru neglijentele semna
late au fost sancțio
nați tov. Dobrin D. și 
Stănculescu Jeni. care 
n-au dat la timpul cu
venit toate lămuririle 
necesare petiționari
lor".

E o măsură bineve
nită — si care ar me
rita să fie luată drept 
exemplu si in alte 
părți — deoarece ne
glijenta sau nepăsarea 
unor funcționari lipsiți 
de răspundere poate 
costa timp, nervi si — 
ca în cazul de lată — 
chiar bani !

CONCIS, LA OBIECT
Direcția pentru probleme de muncă și ocrotiri 

sociale a județului Argeș (ca răspuns la scri
soarea cetățeanului Stuparu Traian, din comuna 
Stoenești-Argeș) : „Prin decizia nr. 65 193/13 iu
nie 1978 petiționarului i s-a aprobat pensia cu
venită. cu începere de la 1 mai 1978, conform 
prevederilor Legii nr. 3/1977. întîrzierea pe care 
o reclamați s-a datorat faptului că instituția la 
care ați lucrat (Consiliul popular al comunei 
Stoenești) a depus, la Oficiul de asigurări so
ciale și pensii, dosarul completat cu toate actele 
necesare abia la 6 aprilie 1978“. Aducem pe 
această tale la cunoștința Consiliului popular 
al județului Argeș această neglijentă, pentru 
a lua măsurile corespunzătoare.

Consiliul popular al județului Olt (ca răspuns 
la o scrisoare a unor cetățeni din satul Bechet, 
comuna Bobicești, județul Olt) : Pentru întreți
nerea drumului comunal Bechet—Bobicești, in 
anul 1977 s-a folosit cantitatea de 212 mc pietriș, 
iar pentru anul 1978 s-au prevăzut suma de 
80 000 lei și cantitatea de 1 300 mc pietriș, care 
a și fost transportat. în prezent, starea drumu
lui este corespunzătoare.

întreprinderea de navigație fluvială „N’avrom"- 
Galați : De la 10 iulie 1978 nava de pasageri cir
culă pe ruta Brăila—Mărașu—Hîrșova. cu ple
carea din Brăila la ora 13.00 și din Hirșova la 
ora 4.00. Această modificare a fost făcută in 
conformitate cu cerințele pasagerilor.

Inspectoratul județean Timiș al Ministerului 
de Interne (ca răspuns la scrisoarea lui Boboi- 
ciov Pavel) : La controlul efectuat la data de 
8 iulie 1978, autobasculanta nr. 31—TM—6 069, 
aparținînd șantierului de construcții din Sînnl- 
colau Mare, a fost găsită parcată în fața casei 
șoferului Iarema Mihai din comuna Variaș, Sus- 
numitul a fost sancționat contravențional.

Alexandru STROE

Invitație la drumeție

ULTIMUL DECENIU - PERIOADA CEA MAI FERTILĂ
Perioada de după Congresul al IX-lea al partidului — 

pe drept cuvînt numită perioada cea mai fertilă din întreaga 
istorie a României socialiste — s-a reflectat în modul cel mai 
favorabil posibil și asupra veniturilor populației. ÎN NUMAI

12 ANI (1966—1977), VENITURILE TOTALE ALE POPULAȚIEI 
AU SPORIT CU PESTE 170 MILIARDE LEI, APROAPE DUBLUL 
SPORULUI ÎNREGISTRAT ÎN CEI 15 ANI ANTERIORI (1951— 
1965).

Grupaj realizat de Mihai IONESCU

De la I.T.H.R. sîn- 
tem informați că se 
mai primesc înscrieri 
pentru următoarele 
excursii organizate in 
luna august • pe lito
ral, cazarea fiind asi
gurată la hotel Bilea 
din stațiunea Neptun, 
plecarea la 22 august, 
atît cu trenul, cit și 
cu autocarul • pentru 
drumeții montane in 
Bucegi — plecarea la 
20 august, în Făgăraș 
— plecarea la 18 și 21 
august • în Carpatii 
Meridionali — pleca
rea la 21 august, cu 
autocarul • în Mol
dova de mijloc — ple
carea la 22 august, re
întoarcerea la 24 au
gust • circuitul ma
rilor trecători — de 
la 20 august la 27 au
gust • turul Repu
blicii Socialiste Româ
nia intre 18 și 26 au
gust • în nordul Ol
teniei în perioada 25— 
28 august.

Relații suplimentare 
și înscrieri ia filialele

de turism din bd. N. 
Bălcescu 35, bd. 1848 
nr. 4, bd. Republicii 
68. calea Grivitei 140.

în fotografie : hote
lul ..Alutus" din Rm. 
Vîlcea.

Foto : Gh. Vințilă
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Abia pornise trenul personal 
3126 din halta satului Lunca 
Moților, județul Arad, că un 
călător, bătrinul Azurie Oprișa, 
în virstă de 78 de ani, a încercat 
să coboare din mers. Din cauza 
curentului și a neatenției sale, 
bătrinul a fost prins, intr-un 
chip ciudat, intre ușa și scara 
vagonului. Sesizind pericolul, 
cantonierul Gheorghe Tulea a 
fluierat puternic și a agitat fa
nionul. obligîndu-l pe mecanicul 
de locomotivă să frîneze brusc, 
exact in clipa in care una din
tre roți prinsese pantalonii 
bătrinului. Trenul a fost dat cu 
grijă inapoi pînă cind omul a 
putut fi scos afară. Acum — ne 
scrie corespondentul nostru vo
luntar Ion Coțoi — după trei 
săptămâni de spitalizare, bătri
nul se află din nou in mijlocul 
alor săi, aducind și pe această 
cale mulțumiri celor care l-au 
salvat de la moarte siguriț.

Întîrzierea 
autocarului 
33-B-1324

Ș Numărul de înmatriculare al 
} unul autocar al Oficiului jude

țean de turism Prahova : 33— B-— 
1 1324. Conform înțelegerii, auto

carul respectiv trebuia să soseas
că pentru a lua excursioniști de 

Ila Sinaia spre litoral, la ora 4,45.
Călătorii, disciplinați, au res
pectat ora stabilită. Nu însă și 
șoferul autocarului. A trecut 

i primul sfert de oră (academic),
a trecut și al doilea, dar auto
carul nici gînd să apară. In 
sfirșlt. a sosit cp mare intirzie- 

j re. In loc să-și ceară cuviincios 
scuze celor pe care-i făcuse să-l 

I aștepte atîta vreme, năbădăiosul
Șofer s-a apucat să-i bruftulu- 
iască in fel și chip, intr-un 

I limbaj pe care nu-l suportă
hârtia. Cineva a „îndrăznit" să-l 
întrebe cum il cheamă.

— Măi, dar curios mai ești !
Uite că nu-ți spun. Dar o să 

Ivezi tu cine-s eu...
Si noi sîntern curioși să vedem 

cu cine avem de-a face.

I Chiriașa
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Cine n-a urmărit, cu ră
suflarea tăiată, ne marele 
sau micul ecran, palpitan
tele investigații si uimitoa
rele deducții prin care su- 
perdotatul detectiv ajunge 
să dezlege cheia enigmei ? 
De la „clasicul" Sherlock 
Holmes la contemporanii 
Maigret. Colombo. Kojak... 
Ne-am gindit însă cită 
știintă. ce enciclopedie de 
cunoștințe — de la fizică si 
ehimie oină electronică si 
psihologie — sînt puse în 
mișcare acolo unde, la pri
ma vedere, totul pare doar 
fler si intuiție ? Putini bă
nuiesc că insăsi cheia enig
mei. răsucită cu atîta ușu
rință de neîntrecutul de
tectiv nu este altceva decît 
munca tenace si anonimă a 
unor întregi echipe de ex
pert! criminaliști operînd cu 
cele mai perfecționate mij
loace tehnico-științifice...

Ne-au fost nrileiuite aces
te reflecții de o recentă se
siune de referate si comu
nicări științifice, organizată 
de Institutul de criminalis
tică. din cadrul Inspectora
tului general al miliției, o 
sesiune care ne-a demon
strat încă o dată cît de stă
ruitoare sint. oe o întinsă 
arie de mijloace si proce
dee tehnieo-stiintifice. efor

turile si căutările consacrate 
stabilirii adevărului.

...La prima vedere, ni
mic. Nici o urmă care să 
poată ..duce“ undeva : nici 
amprente (zadarnice fuse
seră toate căutările, cu 
lupa în mină, ne tot ce pu
tuse. „înregistra", fie si mă
car urma unui deget), nici 
obiecte uitate în grabă... 
Făptașii pătrunseseră in 
biserică noaptea si mai în- 
tîi camuflaseră cu griiă fe
restrele care dădeau spre 
sat. să nu se vadă lumina. 
Apoi se folosiseră, fără să 
facă economie, de luminări 
si dăduseră, una după alta, 
27 de găuri in dreptul me
canismului de închidere din 
ușa seifului. Nu le lipsise 
nici răbdarea si nici înde- 
mînarea. Cele 27 de orificii 
se uneau parcă într-un rîn- 
jet metalic, lăsînd să se 
vadă mecanismul rănit, cu 
resorturile scoase si împrăș
tiate pe podea : usa fusese 
deschisă si in interior nu 
mai erau nici vasele vechi 
si prețioase, nici înscrisurile 
din vremea cind tiparul 
încă nu trecuse de prima 
tinerețe. Păgubit era. îna
inte de toate, patrimoniul 
cultural national. Cu atit 
mai grabnic se cereau des
coperit! autorii spargerii.

Dar cine erau, unde se as
cundeau ?... încă o cercetare 
a locului si încă o analiză a 
tot ceea ce se găsise acolo: 
șpan, mucuri de luminări, 
cîteva chistoace de țigări 
(semn că infractorii „lucra-

face. Este cit se poate de 
adevărat — fiindcă nu 
există infracțiune perfectă. 
Si prin ea. prin această 
inevitabilă greșeală, oricît 
ar fi de neînsemnată. în
cepe a se demonstra infaili-

conturează un cerc de bă- 
nuiti cărora le sint verifi
cate alibiurile... Si. chiar 
dacă unele din acestea nu 
prea rezistă. în lipsa probe
lor nu poate fi învinuit ni
meni. Dar iată, deodată, a-

Micul detaliu devenise pro
bă. Au urmat recunoașterea 
vinovaților, dezgroparea o- 
biectelor furate...

...Undeva, la marginea 
unei șosele, a fost descope
rit un cadavru : după toate

La suprafață, ca untdelemnul...
Incursiune in „laboratorul" unei științe care acționează 

împotriva infracțiunii

seră" pe îndelete, acordîn- 
du-si răgaz pentru fumat, 
ori inlocuindu-se unul pe 
altul la bormasină) si două 
bucăți de leucoplast lipite 
de ușă. poate pentru a nu 
lăsa urme din greșeală...

S-a spus de nenumărate 
ori si s-a scris o întreagă 
literatură despre greșeala 
infractorului, acea mică, 
unică si intîmplătoare gre
șeală pe care. în ciuda tutu
ror precauțiilor, el tot o

bilitatea adevărului. încet, 
spinos, micul detaliu prin
de contur si îsi încheagă 
..personalitatea", trădînd în 
cele din urmă o primă ve
rigă din care se alcătuiește 
apoi întreg lanțul actelor 
ce compun infracțiunea. 
Cum se descoperă însă acel 
..mic detaliu" care va de
veni cheia adevărului ? Cer
cetări după cercetări — 
multe din ele părînd la în
ceput zadarnice, pînă se

pare o ..pistă": la socrul 
unuia dintre cei bănuiti 
este găsită o bormasină. 
Era această descoperire o 
probă ? Firește că nu. Dar 
bormasina cu pricina avea 
lipită pe ea o bucată de... 
leucoplast. Era din aceeași 
fîsie cu cea găsită pe seiful 
spart ? De acum, răspunsul 
il putea da numai verifi
carea științifică : analiza si 
fotografierea, sub micro
scop. a marginilor rupturii.

aparentele, victima unui 
accident de circulație. 
Urme ? în ciuda căutărilor 
febrile, a cercetării terenu
lui centimetru cu centi
metru. nimic altceva decit 
două dire vagi, produse de 
o frinare. Cine să fi fost 
oare cel ce săvîrsise acci
dentul si apoi fugise, spe- 
rînd să nu fie descoperit ? 
Ce fel de mașină produsese 
accidentul si unde. în ce ga
raj va fi fost ascunsă? între

bări si investigații... Dar. 
nu multe ore mai târziu, un 
indiciu apăruse : într-una 
din plăgile de pe corpul 
victimei se descoperise o 
poighită de vopsea desprin
să de pe caroseria mașinii. 
O poighită infimă : circa 
uu milimetru pătrat. Atît. 
Au urmat apoi analize mi
nuțioase de laborator, com
pararea cu mostrele din ca
taloage si concluzia a sunat 
categoric : victima a fost 
lovită de un autoturism 
..Dacia-1 300“ de culoare al
bastră. Pe baza acestor 
date, alte cîteva zile de in
vestigații si autorul acci
dentului mortal a fost iden
tificat.

Cazuistica. în acest do
meniu este, bineînțeles, bo
gată. Sînt numeroase îm
prejurările în care metodele 
criminalisticii si conlucrarea 
ei cu alte stiinte. dintre cele 
mai moderne, au făcut să 
triumfe cu un ceas mai de
vreme adevărul, să se facă 
dreptate, asigurindu-se ga
ranții in plus pentru ca ni
meni să nu fie tras la răs
pundere fără vină si. tot
odată. nici o persoană vino
vată să nu scape de răspun
dere. Să amintim, de pildă, 
că folosindu-se tehnici per
fecționate. la confluenta

dintre biologie si electro
nică. s-a aiuns. prin inter
mediul detectorului de stress 
psihologic în voce, la des
coperirea autorului unui 
omor... după 10 ani de la 
comiterea lui. Dună cum pot 
fi amintite, de asemenea, 
ca realizări de ultimă oră. 
dovedirea autenticității mo
nedelor prin expertiza su
netului lor. precum si folo
sirea unor procedee laser 
în legătură cu relevarea 
urmelor lăsate pe obiecte. 
Ce viteză avea un automo
bil angajat în coliziune ? 
Care a fost cauza unui in
cendiu ? Este un anumit 
produs toxic ? S-au adău
gat ingrediente unor bău
turi ori au fost ameste
cate cu altele ? Si așa mai 
departe. Practic, un număr 
nelimitat de posibilități si 
situații în care cercetătorii 
si expertii criminaliști — 
ca si specialiștii din dome
nii înrudite cu care aceș
tia conlucrează — intervin 
cu rigoare științifică pentru 
a face totul ca adevărul să 
iasă la suprafață.

Un mod de a acționa, cu 
înaltă răspundere. în sluiba 
adevărului si a legii.

Dinu POPESCU
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grăbită
Un pensionar din Albă lulia, 

posesorul unui apartament pro
prietate personală pe bd. Tran
silvania, a închiriat o cameră 
unei oarecare Ana Hlaghie din 
Timișoara, fără să întocmească 
nici o formă legală. Omisiune 
pe care avea s-o plătească 
scump de tot. Pentru că res
pectiva chiriașă, mare meșteră 
la vorbă, l-a determinat să 
schimbe Alba lulia cu Timișoa
ra. Pensionarul a vindut apar
tamentul și i-a dat chiriașei 
58 000 lei pentru a cumpăra al
tul in orașul de pe Bega. După 
ce a luat banii, chiriașa s-a fă
cut nevăzută. Reclamând cazul 
la miliție, nu mică i-a fost 
mirarea pensionarului aflind că 
A.H. este o veche clientă a mi
liției, condamnată de mai multe 
ori pentru furt și înșelăciune. 
Acum, prinde orbul, scoate-i 
ochii. Pînă la urmă, fără îndo
ială, chiriașa va ajunge tot a- 
colo de unde abia ieșise.

De gustibus
Păsărele din gips țipător vop

site, mingi de hirtie, lămii și 
portocale din material plastic, 
maimuțoi gen „Hopa-Mitică, 
nu se rupe, nu se strică, tu-l 
dobori el se ridică", țiuitoare 
din carton, inele de tinichea, 
mărgele fistichii, ochelari mai 
mult sau mai puțin fumurii... Și 
cite și mai cite astfel de năz
drăvănii care nici nu-ți trec prin 
cap intilnești la tarabele apăru
te pe străzile Brăilei ca ciuper
cile după ploaie, de la care te 
imbie tot felul de indivizi du
bioși : „Ia suvenirul, neamule !“. 
Și, colac peste pupăză, in plin 
centrul Brăilei, dacă-ți arunci 
ochii in vitrina asociației Fotbal- 
Club rămâi perplex : două foto
grafii care vor să arate că 
uneori este greu să găsești toa
leta și atunci... Iar fotografiile 
expuse în vitrină se vind înăun
tru in cantități industriale. Incit 
stai și te intrebi : cum de în
găduie primăria o astfel de po
luare a străzii ?

Fără 
tîrguială

— Nu cumpărați o butelie de 
aragaz ?

— Cit face ? Dau banii pe loc 
— s-a oferit Ionel Libăceanu, de 
profesie gestionar.

— Numai 2 000 și batem pal
ma — i-au răspuns Alexe Co- 
jocaru și Dumitru Căpățină, 
ambii din Tulcea, de ocupație... 
fără.

Tot așa au procedat cei doi 
arătînd sacul in care ascunsese- 
ră o butelie și in cazul lui A- 
postol Haralambie, revizor con
tabil.

Al treilea „cumpărător" s-a 
nimerit să fie de la miliție, ast
fel că negoțul celor doi a luat 
sfirșit, urmînd să fie „prețuit" 
după lege. Și fără tirguială.I

L
Rubrică realizată de 
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"

I

_l
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

(Urmare din pag. I)
în întregime in tara noastră, la ni
velul cerințelor cincinalului revolu
ției tehnico-știintifice, asigurindu-se 
valorificarea la un grad superior a 
țițeiului. La elaborarea studiului teh- 
nico-economic. a proiectelor sale au 
colaborat un mare număr de specia
liști cu bogată experiență din mai 
multe unități de cercetare și proiec
tare, un aport deosebit aducind In
stitutul central de chimie, precum și 
cadre didactice din invățămîntul su
perior. In atenția specialiștilor care 
au conceput această mare platformă 
industrială a stat respectarea indica
țiilor date de secretarul general al 
partidului pentru realizarea unei 
platforme industriale unitare, care să 
dispună de dotări comune, asigurînd 
in felul acesta atît o densitate a con
strucțiilor industriale, cit si o. eficien
ță sporită a investițiilor.

Subliniind necesitatea grăbirii lu
crărilor- acestor importante obiective 
economice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut constructorilor și 
beneficiarilor ca in termen de 10 zile 
să se întocmească un program de li
vrare si de montaj al utilajelor pe 
întregul șantier, care să asigure in
trarea in probe tehnologice a rafină
riei de țiței pînă la sfîrșitul acestui 
an. Secretarul general al partidului 
a cerut, de asemenea, concentrarea 
tuturor forțelor materiale și tehnice 
disponibile pe plan județean, ca si a 
forțelor umane, îndeosebi muncitori 
de înaltă calificare, pentru grăbirea 
lucrărilor și la celelalte obiective e- 
conomice de pe această importantă 
platformă industrială a țării.

In. ce privește noul port maritim 
Midia — parte integrantă a marii 
'latforme industriale — tovarășul 
4ioolae Ceausescu a indicat să fie 
reexaminat proiectul acestuia pen
tru a se asigura scurtarea traseului 
și mărirea suprafețelor de îndiguire 
a viitorului port industrial.

— Trebuie să avem în vedere per
spectiva dezvoltării industriei în a- 
ceastă zonă și legat de aceasta să 
asigurăm de pe acum posibilitățile 
de dezvoltare a portului — a preci
zat secretarul general al partidului.

Se vizitează în continuare primul 
grup de instalații al rafinăriei, care, 
din luna decembrie a anului acesta, 
urmează să prelucreze cele dinții 
cantități de țiței. Se urmărește la 
fata locului modul în care se mon
tează unele agregate complexe, de 
înaltă tehnicitate, din componenta 
acestui obiectiv. Secretarul general al 
partidului stă de vorbă cu muncitori, 
tehnicieni, ingineri aflați Ia locul 
de muncă, se interesează de mersul 
lucrărilor, de condițiile lor de muncă 
și de viată.

Adresindu-se unui grup de con
structori. care îl inconjoară cu multă 
dragoste, cu stimă si deosebit res
pect. tovarășul Nicolae Ceausescu în
treabă :

— Ce părere aveți, tovarăși, puteți 
.termina acest obiectiv pînă la sfirsh 
tul anului 1

— Este în interesul nostru, tova
rășe secretar general, răspund mun
citorii. Cu cit vom lucra mai rCPede 
si mai bine, cu atit. tara va avea de 
cistigat. iar veniturile noastre vor fi 
mai mari. * . .

Legat de aceasta. tovarășul 
Nicolae Ceausescu se interesează 
de modul cum es’te aplicat acor
dul global pe șantier la diferite 
lucrări si recomandă conducerii șan
tierului să analizeze posibilitatea ex
tinderii acestui sistem de remunera
re a muncitorilor la toate lucrările 
care se efectuează pe șantier.

Vizitind unele sectoare ale viitoarei 
rafinării, tovarășul Nicolae Ceausescu 
se oprește la cuptorul de la instalația 
de distilare atmosferică în vid. mon
tat recent, unde primește explicații 
in legătură cu parametrii superiori ai 
acestui utilai fabricat de uzinele de 
specialitate din Buzău.

înainte de a pleca de ne platforma 
industrială Midia-Năvodarj, tovarășul 
Nicolae Ceausescu vizitează atelierul 
mecanic al viitoarei Cetăti chimi
ce. unde se montează în prezent o 
parte din utilaje. Secretarul general 
al partidului a cerut beneficiarilor să 
asigure montajul cit mai rapid al 
tuturor utilajelor si agregatelor pre
văzute. astfel incit atelierul mecanic 
să poată intra în funcțiune cit. mai 
curind posibil, pentru a se executa 
aici unele utilaje.

Mulțumind călduros tovarășului

In timpul vizitei pe șantierul noilor investiții de pe platforma Midia-Navodari

Nicolae Ceausescu pentru noua sa 
vizită de lucru, pentru interesul cu 
care urmărește activitatea lor si pen
tru indicațiile date, gazdele l-au 
asigurat pe secretarul general al 
partidului că îsi vor îndeplini la 
nivelul celor mai înalte exigente sar
cinile ce le revin, că îsi vor aduce 
întreaga lor contribuție la înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XI-lea si 
Conferinței Naționale ale partidului.

în continuare a fost vizitat POR
TUL CONSTANȚA, principala poartă 
maritimă a României, obiectiv de o 
deosebită însemnătate pentru econo
mia si activitatea de comerț exterior 
a tării.

Proiectat si construit la sfîrșitul 
veacului trecut, portul a înregistrat 
o dezvoltare vertiginoasă în anii so
cialismului. îndeosebi după cel de-al 
X-lea Congres al partidului, cind 
s-au pus bazele modernizării sale eta- 
pizate. Portul Constanta acoperă in 
prezent o arie de 700 ha. asigurînd 
practic traficul unui impresionant vo
lum de mărfuri și produse. Capaci
tatea acestei puternice unităti a ajuns 
in prezent la circa 22 milioane tone 
anual, urmind ca. pînă în anul 1980, 
în. concordantă cu necesitățile sporite 
ale dezvoltării economice a țării, 
aceasta să se dubleze.

Pe platoul central al portului. împo
dobit sărbătorește, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceausescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid si de stat sint intimpinati de 
tovarășii contraamiral Neculai Hîr- 
jeu. comandantul unic al portu
lui, Ion Nicolescu, prim-adjunct al 
ministrului transporturilor si teleco
municațiilor. viceamiral Gheorghe 
Sandu, adjunct al ministrului trans
porturilor si telecomunicațiilor. Un 
grup de tineri si tinere oferă tova
rășului Nicolae Ceaușescu si tovară
șei Elena Ceaușescu frumoase bu
chete de flori. în semn de prinos al 
dragostei si recunoștinței lor. urin- 
du-le. în numele intregului colectiv 
care își desfășoară activitatea aici, 
un călduros și din inimă ..Bun ve
nit !“.

Tovarășului Nicolae Ceausescu îi 
sint prezentate apoi modalitățile in 
care au fost transpuse în viată in
dicațiile pe care le-a dat cu pri
lejul vizitelor sale anterioare, vizind 
optimizarea activității «si mai buna 
sectorizare a portului. Astfel, ca ur
mare a indicațiilor primite, s-a tre
cut la delimitarea operațiunilor por
tuare pe sase sectoare. în funcție de 

specificul mărfurilor care trec prin 
procesul încărcare-descărcare : mine
reu. cocs, cărbuni si produse meta
lurgice ; utilaje ; ciment, produse 
lemnoase si alte materiale de con
strucții 1 cereale si produse alimen
tare ; produse petrochimice si chi
mice solide ; mărfuri generale. Tot
odată. s-au luat măsuri eficiente, 
corespunzătoare cu cele mai moderne 
tehnologii de lucru, pentru elimina
rea manevrelor inutile în descărcarea 
și încărcarea mărfurilor, pentru folo
sirea optimă a potențialului uman și 
material, pentru reducerea timpului 
de staționare a navelor.

Sint examinate apoi planurile ge
nerale ale dezvoltării viitoare a por
tului. cu puternicele construcții de 
la Constanta Sud — Agigea.

Analizînd modul concret în care 
vor fi executate lucrările viitorului 
port, secretarul general al partidului 
a recomandat factorilor de conduce
re din ministerele de resort, ingine
rilor ,si constructorilor . umplerea 
platformei cu rocă dislocată din albia 
canalului Dunăre — Marea Neagră ; 
în acest mod vor fi eliberate de 
apele mării 150 ha teren. De ase
menea. s-a recomandat să se tină 
scama, atit în faza de proiectare, cit 
și în cea a construcției propriu-zise. 
de amplasarea optimă a danelor, pen
tru a fi diminuate operațiunile difi
cile si costisitoare.

Se vizitează apoi sectorul portuar, 
unde se efectuează încărcarea si des
cărcarea complet mecanizată a măr
furilor generale — produse ale indus
triilor chimică, ușoară, constructoare 
de mașini. Acest sector, specializat in 
transportul conteinerizat și pâcheti- 
zat, ilustrează modul in care s-au 
înfăptuit indicațiile secretarului gene
ral al partidului pentru extinderea 
acestor tehnologii moderne in trafi
cul portuar. Se informează că doche
rii constănteni depun eforturi susți
nute pentru a îndeplini cu suc
ces sarcina trasată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a se ajunge la 
un volum zilnic de cel puțin 70 000 
tone mărfuri, printr-o organizare su
perioară a lucrărilor în dane. prin, fo
losirea cu randament sporit a moder
nelor utilaje portuare.

Analiza amănunțită, efectuată la 
fata locului, a măsurilor de creștere 
a eficientei activității portuare a pus 
in evidentă noi posibilități de scurtare 
a timpului afectat operațiunilor de 
încărcare-descărcare. în scopul redu
cerii termenelor de staționare a na

velor si. implicit, al sporirii capaci
tății de trafic. Secretarul general al 
partidului a insistat asupra necesită
ții îmbunătățirii activității de pache- 
tizare a unor mărfuri ce se transportă 
in saci, metodă ce si-a dovedit cu 
prisosință valoarea economică. S-a 
indicat ca întreprinderile producă
toare care oferă la export produsele 
să tină seama de modul în care aces
tea sînt manipulate si transportate si 
să asigure însăcuirea si pachetizarea 
lor in condiții optime pentru traficul 
maritim. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că este necesar ca Minis
terul Comerțului Exterior si Coope
rării Economice Internationale să 
verifice îndeplinirea acestei obligații 
de către întreprinderile exportatoare, 
iar C.F.R.-ul să participe efectiv la 
extinderea transportului pachetizat.

Aceleași aspecte au fost analizate 
și în sectorul destinat încărcării și 
descărcării produselor chimice. 
Secretarul general al partidului a 
indicat să se treacă fără intirziere la 
realizarea unor mașini speciale, de 
construcție simplă, dar de mare efi
ciență. prin folosirea cărora să se 
elimine si ultimele operații manuale, 
cum sînt descărcarea unor produse 
din vagoanele de marfă. Concepute 
intr-un sistem ce oferă posibilitatea 
executării lor intr-un timp scurt, 
aceste mașini pot contribui la creș
terea în continuare a gradului de 
mecanizare a lucrărilor, la sporirea 
productivității muncii pe ansamblul 
traficului.

Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat importanta fo
losirii mai judicioase a tuturor spa
țiilor de depozitare, arătînd că se 
impune ca așezarea mărfurilor să se 
facă în funcție de graficele de încăr
care a navelor și de grupele de pro
duse, pentru a se evita pe viitor mu
tarea lor dintr-un loc în altul.

Modul .cum se îndeplinesc prevede
rile de plan privind dezvoltarea ca
pacității portului, indicațiile formu
late de secretarul general al parti
dului cu prilejul precedentelor vizite 
de lucru la acest obiectiv au consti
tuit obiectul analizei activității des
fășurate și în zona „mineralieră" a 
portului.

Secretarului general al partidului 
îi sînt prezentate succesele obținute 
în descărcarea navelor cu minereuri 
și alte mărfuri in vrac, printre care 
se numără realizarea buncărului de 
transbordare a minereurilor din vase 
mari de 55 000 tdw în altele mai mici 
destinate transportului fluvial. in-

in portul Constanța — analiză temeinică a posibilităților de creștere a eficienței activității portuare

cărcarea vagoanelor de marfă direct 
din vapoare, precum și perspectivele 
de dezvoltare a acestor activități. 
Sînt înfățișate, de asemenea, aspecte 
legate de optimizarea fluxului de 
încărcare a cimentului și alte măsuri 
preconizate în vederea sporirii efi
cienței operațiunilor portuare in do
meniul minereurilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă să se asigure in continuare 
condițiile tehnice și organizatorice 
pentru intensificarea activității în 
sectorul mineralier, in concordanță 
cu necesitățile mereu sporite ale in
dustriei noastre siderurgice, ale în
tregii economii naționale.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat succe
sele obținute de către întregul colec
tiv, cerind. totodată, să se ia măsu
rile corespunzătoare pentru ridicarea 
gradului de mecanizare a operațiuni
lor. pentru îmbunătățirea si diversi
ficarea procedeelor de manipulare a 
mărfurilor. Se impun — a subli
niat secretarul general al partidului 
— o organizare mai judicioasă a fie
cărui sector, o mai bună corelare in 
domeniul activității portuare intre 
ministerele direct interesate, in spe
cial între comerțul exterior si trans
porturile feroviare.

în numele întregului colectiv al 

portului. contraamiralul Neculai 
Hîrjeu exprimă vii mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru in
dicațiile primite, care vor constitui 
factori mobilizatori în activitatea 
portuară de viitor.

Elicopterul prezidențial decolează 
în aplauzele si aclamațiile entuziaste 
ale tuturor celor prezenti. care dau 
glas simtămintelor de dragoste și re
cunoștință pe care lucrătorii portului 
le poartă celui dinții fiu al tării, an
gajamentului de a nu precupeți nici 
un efort in indeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin, de a-și aduce 
o contribuție tot mai mare la înflo
rirea patriei noastre socialiste.

în multe zone ale tării 
umiditatea solului este insuficientă

IRIGAȚI CULTURILE FARA
■*

ACUM, cînd au nevoie de
Datorită lipsei de precipitații și temperaturilor ridicate, în jude

țele situate in sudul țării aplicarea udărilor a devenit o chestiune de cea 
mai mare importanță pentru obținerea de recolte mari la culturile pră
sitoare, legume și furaje. Pentru perioada 5—18 august. în sistemele 
mari de irigații au fost programate pentru a fi udate aproape 400 000 
hectare. Cunoscîndu-se neajunsurile' existente in activitatea de irigații, 
din cauza cărora săptămîna trecută nu s-au făcut udări pe suprafețe 
însemnate, pretutindeni comandamentele județene, organele agricole și 
conducerile unităților agricole trebuie să întreprindă măsuri imediate 
pentru înlăturarea deficiențelor. în vederea realizării programelor de 
irigații fără nici o abatere. Trebuie să se asigure toate condițiile pen
tru ca plantele să primească apă pe toate suprafețele programate, 
ceea ce presupune, mai presus de orice, ca sistemele de irigații să 
funcționeze neîntrerupt, zi și noapte, cu întreaga capacitate. Am ur
mărit cum se desfășoară, concret, aplicarea udărilor in județele Olt 
și Ilfov.

olt: Prin amenajări locale - irigații 
pe încă 10000 hectare

Ogoarele județului Olt sînt înse
tate. în sistemele mari de irigație 
Terasa-Corabia, Sadova-Corabia și 
Stoenești-Vișina, culturile sînt udate 
ziua și noaptea. Dar seceta a cu
prins și alte zone — Cîmpia Boianu- 
lui și cea a Cărbunarului. Aici, pe 
văile unor rîuri — care de obicei 
vara seacă — au fost construite ba
raje in spatele cărora s-a acumulat 
o mare cantitate de apă provenită 
din ploi și zăpezi. Acum, această 
apă este utilizată ca ploaie artifi
cială, potolind setea porumbului, a 
culturilor succesive, a plantațiilor de 
pomi. Astfel, din amenajările locale 
Vedița și cele din zona Scornicești, 
care cuprind 6 lacuri de acumulare 
cu un debit de 5 milioane mc de apă, 
cooperativele agricole Potcoava. Băl- 
teni, Sinești. Perieți, Scornicești, 
Tăbulești și Poboru irigă continuu 

culturile pe aproape 1 600 ha. în to
tal, în județul Olt, pe văile unor 
rîuri și pîraie au fost amenajate 
peste 60 lacuri de acumulare cu un 
volum de circa 20 milioane m.c. de 
apă. de unde se irigă mai mult de 
10 000 ha.

Pe baza studiilor întreprinse, a 
început amenajarea și regularizarea 
văii Dîrjovului, ce va permite să se 
formeze 18 lacuri de acumulare cu 
un volum total de peste 7 milioane 
mc de apă, de unde vor fi irigate 
încă 1 500 ha. Apa este pompată din 
bazinele de retenție pe locurile cele 
mai înalte și, printr-un sistem sim
plu de canale deschise sau direct cu 
aspersoarele, ajunge la rădăcina 
plantelor. Pînă acum au fost ame
najate la Priseaca, Valea Mare și 
Brebeni patru lacuri de acumulare, 
de unde culturile sînt Irigate conti

nuu ziua și noaptea. La C.A.P. Bre
beni, bunăoară, in afară de porumb, 
se irigă și plantațiile de nuc de 
pe terasă, ce cuprind peste 10 000 de 
puieți. Așadar, pe lingă irigarea cul
turilor prăsitoare, in județul Olt se 
acordă o maximă atenție folosirii 
oricăror surse de apă pentru udarea 
plantațiilor pomicole, a nucului plan
tat pe terenurile in pantă, degradate.

în aceste zile, concomitent cu in
tensificarea lucrărilor de udare a cul
turilor, la chemarea comitetului jude-

ILFOV: Apa 
canalul

Pentru lucrătorii ogoarelor din ju
dețul Ilfov, irigarea culturilor, îndeo
sebi pe terenurile din sudul județu
lui, constituie una din sarcinile cele 
mai stringente. Să urmărim cum se 
desfășoară aplicarea udărilor, în pe
rioada 39 iulie — 4 august au fost 
programate să fie udate culturile pe 
27 910 ha și s-a realizat pe 24 903 
ha. Deci, o nerealizare de 3 007 
ha. S-ar putea crede că este un 
accident. Dar faptul că în acest 
an, săptămină de săptămîna. pro
gramele de udare nu s-au reali
zat niciodată integral dovedește că 
este o situație nicidecum întîmplă- 
toare, ci o stare de lucruri ce se 
perpetuează. De la începutul campa
niei de irigații din acest an, supra
fețele programate, dar care nu au 
primit apă însumează circa 69 000 
ha. Cauzele sînt diverse, de la neasi- 
gurarea forței de muncă — mo- 
topompiști și udători, lipsa carbu- 

țean de partid continuă acțiunea de 
amenajare a noi lacuri de acumula
re. Se lucrează intens la barajele de 
pe valea Dîrjovului, care pînă in 
1980 va fi complet regularizată. Cu
rind vor începe lucrările și pe valea 
Iminogu, ca și in alte locuri, ceea 
ce dovedește că lucrătorii ogoarelor 
din județul Olt fac totul pentru a 
extinde și mai mult irigațiile din 
surse locale.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

curge greu prin 
justificărilor

ranților și a energiei electrice, la 
defecțiuni și avarii la stațiile de 
pompare și rețelele de canale și con
ducte îngropate, care au întrerupt 
distribuția apei în sisteme. în mod 
deosebit rețin atenția suprafețele 
mari ce nu au putut fi irigate — 
peste 47 000 ha — din cauza deselor 
defecțiuni și avarii ivite în funcțio
narea noilor amenajări pentru iriga
ții, date nu de mult în exploatare 
și aflate încă în garanția constructo
rului — T.C.I.F. București. Ce anu
me generează această situație deloc 
mulțumitoare, acum, cînd este impe
rios necesar ca plantele să primească 
apă pe toate amenajările existente ? 
Să consemnăm, pentru început, cite- 
va aspecte din teren.

...I.A.S. Adunații Copăceni. Ferma 
16 „Uzunu", specializată în cultura 
porumbului irigat. Densitate : 50 000 
de plante la hectar; lanuri uniforme; 
plante bine dezvoltate. Cultură de 

cel puțin 8 000 kg porumb boabe la 
hectar. Lipsește un element. Si anu
me, cel mai important : apa. „Plan
tele suferă. Avem și 110 hectare de 
porumb în cultură succesivă, dar nu 
putem da apă — ne-a spus tovară
șul Vasile Nicolae, șeful fermei. în- 
tr-o săptămină am irigat doar 9 
hectare din 200, cite erau planifica
te". Mergem de-a lungul „antenelor". 
Peste tot aripi de ploaie întinse 
fără apă. Din loc în loc gropi, con
ducte sparte, mufe sărite, hidranți 
greșit montați. Echipe ale T.C.I.F. 
București lucrează Ia remedieri, dar, 
întocmai ca în legenda meșterului 
Manole, ce se repară azi, miine tre
buie luat de la capăt.

Ne-a condus mai departe tov. Ni- 
colae Ivancea, șeful fermei nr. 14. 
Antena 4 oprită. Avarii. Băltiri. Au 
fost irigate 66 de hectare din 800. 
Petre Roșu, șeful fermei nr. 15, are 
alte obiecții : pe o suprafață care 
trebuia amenajată prin brazde nu 
s-a executat nivelarea, deși pină la 
15 aprilie terenul a fost liber. Ne 
oprim aici cu exemplificările. La 
I.E.L.I.F. București există liste cu 
zeci și sute de defecțiuni pe antene 
și la stațiile de pompare din siste
mele noi.

— în orice sistem nou de irigații 
pot apărea cîteva defecțiuni, dar nu 
zilnic și nu de ordinul zecilor — ne 
spunea ing. Vasile Berbeci, directo
rul I.E.L.I.F. București. Consider că 
trei sint cauzele acestei situații : ca
litatea necorespunzătoare a lucrări
lor, nerespectarea instrucțiunilor pri
vind efectuarea probelor de funcțio
nare și modul defectuos in care se 
face recepția noilor amenajări.

Trebuie să arătăm că, din păcate, 
toți factorii care participă la reali
zarea noilor amenajări de irigații — 

constructor, G.S.I., I.E.L.I.F., unită
țile agricole beneficiare, banca agri
colă — contribuie, intr-un fel sau 
altul, la crearea acestei situații. Cu 
toate că, în ce privește calitatea lu
crărilor efectuate de T.C.I.F. Bucu
rești, situația era bine cunoscută 
încă înainte de declanșarea campa
niei de irigații, organele agricole ju
dețene s-au oprit la constatări. De 
altfel, la direcția i agricolă județea
nă s-a afirmat încă din primăvară 
că din cele 149 000 ha prevăzute a 
se iriga in acest an în cooperativele 
agricole, numai 121 000 ha vor putea 
primi apă, situație care, de fapt, o 
repetă pe aceea din anul trecut.

Am adus în discuție asemenea 
neajunsuri petrecute anul trecut — 
și care se repetă în acest an — 
deoarece ele evidențiază faptul că 
nu se acordă atenția cuvenită cali
tății lucrărilor, problemă ce este 
trecută prea ușor cu vederea atunci 
cind se face recepția noilor 
amenajări. Iată de fapt cum a 
decurs recepția ultimelor suprafețe 
amenajate în sistemul Giurgiu-Răz- 
mirești. în acest scop a fost consti
tuită o numeroasă comisie de spe
cialiști. Deranjul s-a dovedit inutil, 
deoarece nu au fost respectate nici 
cele mai elementare obligații ce re
veneau tuturor părților interesate, 
în loc de comentarii, iată concluzia 
tovarășului Eftimie Vasilescu, direc
torul direcției agricole județene și 
președintele comisiei de recepție, 
care preciza : „E greu de găsit o sin
gură conductă îngropată sau stație de 
pompare care să poată fi recepțio
nată fără nici o rezervă". Și totuși, 
s-au recepționat lucrările pe supra
fețe mari. Bineînțeles, cu derogări. 
De ce această practică ? Construc
torul forțează mîna beneficiarului

RĂGAZ 
apă!
să preia lucrările, sub angajamentul 
că ulterior va executa toate reme
dierile necesare pentru funcționarea 
sistemului la întreaga capacitate. Și 
atunci se recurge la soluția clasică: 
„anexa a doua", adică o listă Ce 
cuprinde inventarierea tuturor de
fecțiunilor pentru a fi remediate ul
terior. Dar pentru a nu încărca prea 
mult anexa a doua, s-a inventat o 
soluție și mai evazivă : „recepție 
deschisă", adică un fel de aminare 
„sine die" a înlăturării neajunsurilor 
constatate.

Am insistat asupra acestor aspecte 
tocmai pentru a sublinia ideea că la 
recepția noilor amenajări pentru iri
gații trebuie să se manifeste maximă 
exigență față de calitatea necorespun
zătoare a unor lucrări. Este inadmisi
bil ca un sistem de irigații „recep
ționat" și declarat ca dat in exploa
tare să nu poată asigura apă pe toa
te suprafețele amenajate, luni de 
zile și uneori chiar mai mult timp. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît uni
tățile agricole au plan să obțină 
producții în condiții de irigare și au 
făjut în acest scop cheltuieli supli
mentare. Concluzia ce se desprinde 
în final este limpede. Constructorul, 
întreprinderea de exploatare și uni
tățile agricole beneficiare trebuie să 
acționeze energic, cu echipe specia
le, pentru a asigura, în cit mai scurt 
timp, funcționarea noilor sisteme la 
întreaga capacitate proiectată.' De alt
fel, după cum am constatat. în mul
te puncte se lucrează la remedierea 
defecțiunilor. Eforturile se cer însă 
amplificate, deoarece acum plantele 
au cea mai mare nevoie de apă.

Aurel PAPADIUC 
Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"
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(Urmare din pag. I)
biectiv faptul că succesele 
cu adevărat epocale din 
acest scurt răstimp is
toric au fost obținute 
printr-un uriaș efort al 
clasei muncitoare, al în
tregului popor, in pofida 
greutăților, lipsurilor și 
greșelilor ce s-au manifes
tat în diferitele etape ale 
dezvoltării societății noas
tre pe drumul socialismu
lui. A cunoaște în mod o- 
biectiv înseamnă a cu
noaște pe baza legilor ma
terialismului dialectic și 
istoric. Aceasta presupune 
evitarea impresionismului 
și subiectivismului, a em
pirismului vulgar, a presu
punerilor și bănuielilor bă
bești. neverificate de prac
tica socială. Pentru a re
flecta adevărat în artă e 
necesară o cunoaștere ști
ințifică, in stare să distin
gă net între esențe si apa
rente. între vechi și nou, 
Intre legitate și întâmplător.

O atare cunoaștere asigu
ră scriitorului o înfățișare 
obiectivă a vieții, realistă și 
complexă, o prezentare con
vingătoare a oamenilor cu 
tot universul lor de glnduri 
și simțiri ; a contradicțiilor 
care se mai manifestă în 
societate. O asemenea vi
ziune dialectică îl ferește 
pe scriitor de pericolul de 
„a nu vedea pădurea din 
cauza copacilor** sau de „a 
pune carul înaintea boilor *. 
Pentru înfăptuirea unor 
opere durabile, care să ne 
placă nouă și altora, e ne
cesară o cunoaștere com
plexă și nemijlocită a oa
menilor de azi și a vieții 
cu toate luminile și umbre
le ei. Se știe că operele 
mari ies din adevărurile 
mari ale vieții. O condiție 
importantă a realizării 
unor astfel de opere — 
a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — este cunoaș
terea tot mai directă și a- 
dincă a vieții și muncii po
porului nostru, dobîndirea 
unei bogate experiențe so
ciale, prin participarea ne
mijlocită a scriitorilor la 
activitatea diferitelor com
partimente ale societății, 
printr-un contact cit mai 
intim cu masele de oameni 
ai muncii. Biografia tutu
ror operelor de mare va
loare realistă confirmă con
vingător faptul că literatu
ra este experiență transfor
mată in conștiință. Ea sa 
revarsă, ca rășina de brad, 
din trunchiul mare al vie
ții în sufletul creatorului 
și-apoi se structurează in

operă, întotdeauna insă 
in prezența unei ideologii, 
a unei atitudini politice. 
Diverse voci de cobe esteti
zantă se aud uneori țipind 
disperate că opțiunea po
litică dăunează specificită
ții artei, că implicarea poli
ticului in creație vulgari
zează caracterul nobil al 
acesteia. Ei ignoră voit 
faptul că Vergilius in 
Eneida, Dante in Divina 
Comedie, Shakespeare in 
toate dramele și comediile 
sale, Balzac în vasta sa 
Comedia umană, toți marii 
realiști ruși, in primul rind 
Gogol. Tolstoi și Dostoev
ski, ca și Rebreanu al nos
tru in Ion, Răscoala și Pă
durea spînzuraților, Sado-

nici o prăpastie cind politi
ca e democratică, revolu
ționară. cind arta e uma
nistă. patriotică si repre
zentativă pentru un popor 
întreg. E o prăpastie evi
dentă între arta realistă și 
politica reacționară și 
antipopulară pe care o pro
pagă adepții artei pentru 
artă. Nu politicul e dăună
tor artei — atîtea exemple 
celebre ne-o confirmă — ci 
apolitismul care, în fond, 
face o politică vehement 
reacționară, mereu bosum
flat, supărat, nemulțumit 
de scriitorii care-și urmea
ză vocația, menirea patrio
tică și rațiunea lor de a fi. 
Să se uite oricine ce bucu
rie politică îi cuprinde pe

Răsfoiam deunăzi o antolo
gie de ..poezie hippy'* : Le 
pont de l’epee (Paris. 1971),
tradusă din engleză și pre
zentată cititorilor de limbă 
franceză de Thertee Plan
tier : ne întîmpină aici ex
presia poetică a unui tine
ret dezorientat din punct de 
vedere politic și moral, care 
reînvie, pe cărări înfundate, 
un rousseau-ism vulgar, în 
nota unui suprarealism 
crud, de un sexualism exa
cerbat. Un astfel de țipăt 
visceral e considerat de 
Guy Chambellard — pre
zentatorul colecției — re
prezentativ pentru „neomo- 
rala hippy**... In realitate, 
textele tipărite cuprind un 
neputincios gest protesta

Mirajul ipocrit 
al apolitismului în arta...
veanu in toată epopeea sa 
națională, ca să nu mai 
vorbim de Victor Hugo, 
Byron, Goethe, Schiller, 
Eminescu. Whitman, Coș- 
buc, Goga, Paul Eluard, 
Pablo Neruda, Federico 
Garda Lorca, Maiakovski 
și atîția alții au făcut din 
poezia lor adevărate arme 
de luptă pentru progresul 
și fericirea omenirii.

De altfel, trebuie spus Că 
întotdeauna categoriile fun
damentale ale artei și es
teticii au constituit terenul 
înfruntării, al ciocnirii con
cepțiilor reacționare, idea
liste cu cele progresiste, 
materialiste. Evoluția isto
rică a conceptelor- de artă, 
artist, mesaj, ca și a felu
lui cum au fost înțelese și 
explicate originea artei, ro
lul și locul ei in societate 
etc. s-au făcut în chip dia
lectic, adică printr-o neîn
cetată confruntare, de pe 
poziții opuse, a noului eu 
vechiul. Chiar dacă cele mai 
mari opere ale lumii pro
bează dincolo de orice teo
rie că substanța creației este 
însăși viața societății reda
tă în lumina unei concepții, 
unei atitudini politice a au
torului. aceasta nu înseam
nă că „apolitismul** nu este 
recomandat cu fervoare de 
adepții „artei pentru arta** 
ai tuturor timpurilor. Azi, 
chiar mai mult ca altădată.

Intre politică și artă nu e

„apoliticii** aceștia din Apus 
cind descoperă o carte, nu 
critică, ci criticistă la a- 
dresa socialismului, cind 
citesc poezii defetiste ori 
studii confuze, cu idei 
eclectice ori idealiste, care 
le-ar putea da apă la moa
ra hirbuită a artei pentru 
artă ! Ei preferă cu entu
ziasm pe anonimul velei
tar „X“ în locul unui scrii
tor autentic, dacă primul se 
arată un renegat, un trădă
tor al poporului său și dacă 
al doilea li e un tribun și 
un. devotat apărător. Ce e, 
oare, „artă pentru artă** 
într-un asemenea gest ? Ce 
e dezinteresat și netenden- 
țios aici ? Nimic. Dar ab
solut nimic ! Nu degeaba 
le miroase urît poezia civi
că, patriotică, purtind visul 
îndrăzneț al maselor popu
lare în aripile ei larg des
fășurate. Nu în zadar ii 
deranjează eroii romanelor 
realiste, oamenii noi, cu o 
morală și filozofie avansa
te, capabili să construiască 
o lume nouă, socialistă. Nu 
degeaba preferă ei perso
naje cu sufletul înnorat 
de umbrele monștrilor din 
filozofia disperării, bîntuiți 
de neliniști metafizice și 
de spaime abisale, opu- 
nind problemelor sociale eu 
care se confruntă soluții 
iluzorii, paliative între care 
ridicarea la rang de pro
test a instinctelor primare.

tar față de o societate de 
consum care, erotizind to
tul. a transformat și iubi
rea în marfă, o societate 
incapabilă de a oferi tine
retului ceea ce realmente el 
caută. O etichetă nouă sub 
care se vînd vechi dezilu
zii. In ultimă instanță, o 
formă de evaziune de la a- 
devăratele realități și so
luții, o expresie a diver
siunii ideologice care vrea 
să înlocuiască revoluția so
cială cu una sexuală.

Teoreticienii „artei pen
tru artă** preferă însă pro
dusele fanteziilor bolnave 
și nu oameni iviți din clo
cotul vieții ; admiră ho
munculi complexați de fri
ca divină, scormonitori in 
gunoaiele istoriei după niș
te adevăruri iluzorii și nu 
luptătorii lucizi, conștienți. 
Însetați de cunoaștere, dor
nici să transforme lumea 
în mai bine. Fără a vedea 
sau a voi să vadă gravele 
contradicții care macină 
societatea capitalistă, ei văd 
paiul din ochiul altuia și 
proclamă iadul pe pămint. 
Astfel de mercenari ai pro
priei conștiințe (cită or mai 
fi avind !), unii jalnici 
trîmbițași ai „artei pentru 
artă" practică, in fond, ma
culatura cu cele mai vehe
mente tendințe, văicărin- 
dif-se da tendenționismul 
artei socialiste. Ei țipă. dar. 
vorba proverbului, glasul

lor nu se suie la cer, nu e 
reținut de urechile noas
tre... Oricit s-au străduit și 
s-ar strădui esteții artei 
pure, apărătorii zeloși ai 
artei pentru artă să susțină 
autonomia esteticului, să 
rupă actul creator de de
terminările lui sociale o- 
biective și să-i deturneze 
finalitatea educativă in
tr-un gest gratuit, într-un 
joc de copii bătrîni. sufi
cient lui însuși, ei vor ră- 
mîne mereu în situația 
caraghioasă a baronului 
Milnchausen, care voia să 
iasă din adincul fîntînii tră- 
gîndu-se de urechi.

Istoria universală a arte
lor demonstrează peremp
toriu faptul că arta nu este 
un dat metafizic, de dincolo 
de realitatea concretă, nu 
este o revărsare a vreunui 
har divin peste un pumn 
de „aleși", ci este reflectare, 
expresie a existenței oame
nilor, a experienței lor de 
viață, in prezența unei 
ideologii. îmbătrînită și is
tovită de povara propriei 
erezii, teza „artei pentru 
artă", desuetă și demoda
tă, ca ghetrele și halebar
dele altei vremi, e reani
mată din cînd în cind cu 
dibăcie și scoasă pe cîmpul 
de luptă ideologic cu un 
evident scop diversionist, 
susținînd că arta își e „su
ficientă sieși**, e inspirație 
„pură**, concretizare a unei 
„stări de grație**. Drapată 
in fel și chip, ascuțindu-și 
limba și dinții, ca lupul din 
poveste, ea își împrumută 
vocea diverselor posturi de 
radio autointitulate libere, 
se lăfăie în paginile unor 
ziare și reviste de mare ti
raj în apusul Europei, stră- 
duindu-se să tăvălească 
prin mocirlă cuceriri dintre 
cele mai prețioase ale este
ticii științifice, oftând în
grijorată pentru soarta 
creației și a artistului an
gajat din țările socialiste.

Noi facem artă cu ten
dință și tendință cu artă, 
reflectăm cu o vie conștiin
ță artistică și patriotică oa
menii și faptele de epopee 
ale epocii noastre, cunos- 
cindu-i, muncind alături de 
ei, gîndind și simțind ca ei, 
luptînd pentru aceleași 
idealuri. Izvorul artei noas
tre este propria noastră 
viață, viața poporului ro
mân care de-a lungul isto
riei sale a creat o artă 
mare, cu tendință, cu nobil 
mesaj, mărturisindu-se sin
cer pe sine. Artiștii noștri 
știu să fie cu poporul ca să 
nu rătăcească.

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 15/1978

Revista se deschide cu editorialul : 
Program profund științific de gindire 
și acțiune revoluționară în proble
mele fundamentale ale lumii contem
porane. In continuare sînt inserate 
articolele : Libertățile democratice și 
condiționarea lor social-economică ; 
Adevărata față a democrației bur
gheze și a drepturilor omului în lu
mea capitalului ; Dialectica luptei 
dintre nou și vechi în etapa actuală; 
Participare și competență în procesul 
afirmării democrației socialiste ; Dez
voltarea progresistă și codificarea 
dreptului internațional in lumina noii 
ordini mondiale.

La rubrica „Știință-învățămînt** sint 
publicate materialele : Demersul cer
cetării tehnico-științifice corelat cu 
cerințele dezvoltării ; Priorități în 
pregătirea și perfecționarea cadrelor 
didactice ; iar la rubrica „Consul
tații", materialul : Transformarea a- 
cumulărilor cantitative intr-o nouă 
calitate, superioară. Revista mai cu
prinde obișnuitele rubrici : Creația 
literar-artistică, Din țările socialiste, 
Viața internațională. Cărți și semni
ficații, Marginalii, Revista revistelor.

Minunatul 
spectacol al copiilor 

din Nankin

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Corespondenții județeni transmit...

• Succese în întrecerea socialistă 
dedicate zilei de 23 August
• Secvențe din cotidian

16.50 Pentru timpul dv. liber, vă reco
mandăm...

17,05 Consultații juridice
17.25 Reportaj pe glob : Ecuador
17,45 Muzică ușoară cu Mirabela Dauer 

și Gil Dobrică
18,00 Emisiune de versuri — ,,Chitare 

omului44
18.20 Festivalul „Cîntarea României". 

Ansambluri muncitorești : corul 
,,Gh. Danga" din Cîmpina

18.35 România pitorească
19,05 Film serial pentru copil : Sindbad 

marinarul. Episodul 2
19,30 Telejurnal • Largul ecou în opinia 

publică din țara noastră și de 
peste hotare al expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu • în
trecerea socialistă în cinstea marii 
sărbători

19.50 Programul partidului —- programul 
poporului. ,,De la Bicaz — la Por
țile de Fier". Documentar despre 
dezvoltarea energeticii în anii con
strucției socialiste

20,10 Tezaur folcloric — Cîntece despre 
cîntec

20.25 Ora tineretului — Raport utecist 
în cinstea zilei de 23 August • Re
portaj pe șantierul național al ti
neretului — Combinatul minier 
Oltenia • Schimb de experiență 
între tinerii de la întreprinderea 
,,Automatica" șl întreprinderea de 
calculatoare electronice din Bucu
rești • Elevi premiați ai Olimpia
delor de chimie și fizică ’78

21.20 Telerecital — Mariana Mihuț
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,50 Concertul Orchestrei simfonice a 

Ra dioteleviziunii
20.55 Telex
21,00 Un fapt văzut de aproape
21.20 Romanțe și tangouri celebre
21,40 Inscripții pe celuloid

Bucuria recoltei bo
gate se înaltă in cin- 
tece. în vîrteiul ame
țitor al dansurilor, in 
exuberanta costumelor 
muiate in culori vege
tale. cu rosul cel mai 
aprins și galbenul cel 
mal strălucitor si si- 
clamul cel mai viu. 
începe „Culesul ceaiu
lui" : se adună mugu
rii. coșurile de bam
bus în lumina soarelui 
se arată mai aurii ca 
aurul. Urmează „Dan
sul cu tobe" : panglici 
de mătase șerpuiesc în 
ritmul tobitelor. „Dan
sul cu săbii" : un dans 
despre curai.

...Două ore împreu
nă cu cei 44 de copii 
din Nankin. Celebrul 
oraș pe care poetul 
Liu Iui-si. cu mai bine 
de o mie de ani în 
urmă. îl numea „ora
șul de piatră", amin
tind de vechea împă
răție U. de dinastia 
Tan : orașul modern 
de azi. important cen
tru industrial în inima 
Marii cîmpii chineze, 
nu departe de Marea 
Chinei de est. Două 
ore cu copiii din Nan
kin. mici artiști de 
mare talent. Au învă
țat de la vîrsta de 3 
ani. în familie, taina 
instrumentelor popu
lare. Er-hu cel cu su
net de violă, pi-pa. 
fluier, xilofon. Părinții, 
dascălii le-au arătat 
cum se tălmăcesc ace
le melodii vechi de 
cind lumea, precum 
„Șerpii de aur". „Flori
cica roșie". „Luna o- 
glindindu-se-n izvor". 
„Marș de luptă", i-au 
îndemnat să cînte îm
preună „Toboșarii ve
seli". „Melodia bam
busului purpuriu". „Mi
cul păstor". Li Biao 
are numai 7 ani si !n- 
vîrte betele tobei cu 
mare virtuozitate, iar 
xilofonul pentru el 
este o jucărie pe care 
o strunește parcă fără 
nici un efort. Ciao Hui 
are 10 ani și te farme
că unduind sunete 
calde, catifelate la in
strumentul pi-pa. Dar 
cele 3 fetite Cen Ing-

giu. Ciu Siao-hon. 
Wang Wei, care a a . -
tit cu aplomb, cu con
vingere „Hei-rup“-ul 
nostru, marcat de a- 
plauzele intregii săli? 
Apoi orchestra de in
strumente populare, 
atit de bine in
struită, ansamblul de 
balet — fiecare fe
tiță, fiecare băiat 
fără pic de ezitare în 
desenul nu tocmai 
simplu al mișcărilor, 
în „Jocul cu coarda", 
în „Dansul cu lampi
oane". feerie de lu
mini. de măști, atmos
feră de carnaval spec
taculos; întocmai ca in 
versurile poetului cla
sic Iui Ciju : „Se au
zea din casă cum 
cade-afară ploaia. / Fă
găduind recolte și 
zile-mbelșuaate. / Prin 
ceafa primăverii feeric 
străluceau / Fn șiruri 
fastuoase mulțimi de 
felinare".

Copiii din Nankin, 
formidabilii copii din 
Nankin. au cucerit mii 
de spectatori la Năvo
dari, Constanța, Efo
rie. Costinești. Brașov, 
Rm. Vilcea. Călimă- 
nești. București. Cîn
tece și dansuri din 
provincia Tsiansu, de 
pe întreg pămintul 
Chinei, cîntece româ
nești spuse fermecă
tor. Am întrebat cum 
a reușit Li-Miu, fe
tiță de 12 ani. să de
pene cu atîta siguran
ță. la xilofon, celebra

noastră „Ciocirlie", de 
unde au învățat „Hei- 
rup", „Mult mi-e dra
gă primăvara". „Sim
plu— mi s-a spus — in 
cîteva zile, înainte de 
turneu, după discuri 
și benzi de magneto
fon".

Spectacolul s-a în
cheiat. După ultimele 
aplauze, în culise, in
tr-o disciplină perfec
tă, in nu mai mult de 
6 minute au ordonat, 
spre uimirea celor de 
față, in lăzi și lădițe, 
tot arsenalul de cos
tume, de evantaie, de 
instrumente, de eșar
fe, fiecare dintre ei, 
de la cel mai mic pînă 
la cel mai mare, ști
ind exact ce are de 
făcut. Cei 44 de copii 
d*n Nankin. „Ansam
blu de amatori" — 
cum iși spun modest, 
de fapt de mare 
măiestrie — au cintat 
bucuria muncii și fap
tele de vitejie ale is
toriei, au lansat minu
natul „Dans al priete
niei copiilor chinezi șl 
români". „Dragi spec
tatori, florile prieteni
ei — spunea micul 
Giao Giun — deschid 
petalele spre soare. O 
mare afecțiune lea
gă popoarele noastre. 
Dansurile și cintecele 
copiilor din Nankin 
sînt ca petalele tran
dafirului prieteniei".

Smaranda 
OȚEANII

Permanenta unui ideal
Antologia de versuri 

patriotice și revoluțio
nare realizată de C.C. 
al U.T.C., editura „Al
batros" și pusă sub ge
nericul eminescian „La 
trecutu-ți mare, mare 
viitor", are o ca
litate esențială : pre
zintă succint și eloc
vent o constantă ma
joră nu numai a poe
ziei, a literaturii și, in 
general, a culturii, ci 
a intregii noastre spi
ritualități : patriotis
mul.

Poezia noastră cultă 
s-a născut, ca puține 
alte poezii, sub im
pulsul iubirii de țară. 
A fost un impuls vi
tal menținut, de-a 
lungul timpului, în în
treaga noastră creație 
spirituală, cu intensi
tăți variabile, mai 
mari, in momente de 
cumpănă și avint,* mai 
estompate. în anotim
puri de liniște. Expli
cabil prin insășî natu
ra istoriei noastre, fe
nomenul a cunoscut 
in creația spirituală 
românească o psiholo
gie de masă, nu numai 
printre creatori, ci și 
printre consumatorii 
de artă. Ce-1 va fi în
demnat pe posoftei, 
cel de acum trei 
veacuri, să aștearnă in 
vers stîngaci, intr-o 
limbă nedeprinsă să se 
mlădieze după gînd, 
alături de laudele ti- 
rești preocupărilor lui 
și stihuri la stema ță
rii ? Sau mai tîrziu pe 
Văcărești, de fel poeți 
galanți. să lase acele 
arhaice mărturii de iu
bire a limbii românești 
într-un inceput de 
veac care va da 
semnalul redeșteptării 
noastre națibnale ? A- 
ceste începuturi au ro
dit cîteva decenii mal 
tîrziu, în preajma anu
lui revoluționar de la 
1848 și in perioada U- 
nirii, cu o vigoare ne- 
maiîntîlnită, declan- 
șind prin vers un am
plu proces de inriuri- 
re a cunoștințelor, ce 
clădire a însuși profi
lului nou al țării. Lite
ratura se dovedea ast
fel. pentru prima oară, 
a fi o forță capabilă 
să influențeze desfășu

rarea cursului istoriei 
noastre.

Săminta aruncată a- 
tuncl de Cîrlova. E- 
liade Radulescu. Gri- 
gore Alexandrescu. 
Dimitrie Bolintinea- 
nu. Vasile Alecsandri 
si multi alții, intr-un 
moment de adincă răs
colire națională si so
cială. departe de a ex
prima un moment, o 
conjunctură istorică 
si-a dovedit cu timpul 
perenitatea și capa
citatea de a rodi in noi 
forme, mai înalte, cu 
o vigoare ideatică șl 
emoție' superior trans-

însemnări 
despre antologia 

„La trecutu-ți 
mare, mare 

viitor"

figurate artistic. Mi
hai Eminescu a arun
cat si aici o punte de- 
miurgică către univer
salitate intr-o descăr
care de energii lirice 
comparabilă doar cu 
fantastica revărsare 
sonoră beethoveniană. 
Prin întreaga lui lirică 
patriotică. Eminescu 
stabilește un hotar, de 
acum se poate vorbi in 
termenii „înainte de“ 
și „după"... Dar mai 
mulț decit orice. Emi
nescu dovedea, prin 
puterea geniului său. 
că poezia iubirii de 
tară nu aparține efe
merului. evenimentu
lui de orice natură, 
rădăcinile sale sint 
mult mai trainice, de
oarece răspunde unei 
depline integrări a fi
inței noastre in acest 
uriaș univers care este 
patria. Ceea ce a ur
mat „după" Eminescu 
confirmă cufundarea 
unei bune părți a poe
ziei noastre in această 
lume de unde extrage 
„frumuseți si prețuiri 
noi", cu o consecven
tă, dar mai ales cu o 
prospețime niciodată 
dezmințite de opera 
celor mai de seamă 
poeți romani. Fiindcă

niciodată nu vom pu
tea ocoli semnificații
le unei poezii de ase
menea natură în an
samblul operei unor 
mari creatori ca Ar- 
ghezi, Blaga. Goga, 
Alexandru Philipplde, 
Zaharia Stancu. Eugen 
Jebeleanu. Geo Dumi
trescu. Ștefan Augus
tin Doinaș, Nina Cas- 
sian, Niehita Stănes- 
cu sau a generațiilor 
mai tinere de poeți.

Unicitatea demersu
lui liric românesc pe 
această direcție majo
ră trebuie înțeleasă 
ca un proces de sen
sibilizare simultană la 
aceleași solicitări ale 
vieții si istoriei noas
tre. ca o fericită întîl- 
nire a tuturor forțelor 
pentru realizarea o- 
biectivelor propuse. 
Literatura, poezia cu 
dposeb’re. era chema
tă să însuflețească 
marile mase, să Ie 
facă accesibile țeluri 
și idealuri pentru care 
militau oamenii îna
intați ai timpurilor, să 
le dea încrederea in 
propriile resurse. Poe
zia. utilizind mijloace 
specifice, realizează, in 
fond, un amplu proces 
de educație cetățeneas
că. mobilizează energi
ile. convinge, călăuzeș
te pe calea progresului. 
Lirica patriotică a fă
cut întotdeauna casă 
bună cu spiritul activ, 
cu militantismul revo
luționar al celor mai 
înaintate concepții 
despre viată si lume, 
s-a situat in avangar
da progresului. Toc
mai aceste trăsături, 
devenite adevărate ca
lități. isl mențin cu 
vigoare actualitatea.

Antologia de față le 
pune cu justificare în 
evidentă. Deși ar fi 
putut fi mai bogată 
si mai actuală, cel 
puțin în ceea ce pri
vește poezia contem
porană. o asemenea 
lucrare se dovedește 
utilă in cuprinzătoare» 
acțiune de etmoastere 
a valorilor pentru care 
a militat întotdeauna 
poezia românească.
Emil VASILESCU

cinema
• înarmat șl foarte periculos 
(film panoramic) : PATRIA — 
9.38; 12,15; 15; 17,30; 20.
• Corsarul din insulă : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15, SCALA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 21, GRADINA CA
PITOL — 19,45, GRADINA DI
NAMO — 20.
• Hipopotamul Hugo ; CAPITOL 
— 9,15; 11,30; 14,45; 16; 18,15; 20,30.

• Obeliscul î TIMPURT NOI — 
9,30: 11.30; 13.30; 16; 18: 20.
• New York, New York : CEN
TRAL — 9.15: 12,30; 16; 19,30.
• Jack șl vrejul de fasole — 
9.15; 11; 12,45; 14,15; 16, Zidul — 
18: 20 : DOINA.
• Nimeni nu aleargă mereu :
EFORIE — 9: 11,15; 13.30: 16; 18,15; 
20,30, VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
10; 18,15; 20.15, GRADINA FESTI
VAL — 20.
• întoarcerea : FESTIVAL — 9;
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30, LU
CEAFĂRUL — 9,30; 11.30; 13,45;
16; 18,15; 20,30.
• Iarba verde de acasă î BU- 
CEGI — 9; li; 13; 15; 17,15; 19,30.

Festivalul național „C1NTAREA ROMÂNIEI**

CÎNTECUL PATRIOTIC
cintat de minerii din Valea Jiului

Festivalul național „Cîntarea 
României" a îmbogățit si in Valea 
Jiului viața cultural-artistică. le- 
gînd-o mai strîns de activi
tatea productivă, mobilizînd oame
nii la îndeplinirea sarcinilor eco
nomice. urmărind prin fiecare ma
nifestare obiective precise legate de 
ridicarea nivelului de cunoștințe, 
al tuturor oamenilor muncii. în
tre manifestările cele mai popu
lare. cu un bogat conținut e- 
ducativ, patriotic, se înscriu a- 
celea aduse pe scenele Văii Jiului 
de formațiile corale. In ultimii ani o 
mare dezvoltare o cunosc corurile 
bărbătești, care in prezent au ajuns 
la 17. fiecare dintre ele fiind com
pus. în medie, din 50 de oameni. 
Dar mai important de notat este că 
în ultimul timp s-au format noi 
ansambluri corale minerești din 
care Iac parte mineri, șefi ai for
mațiilor de lucru, cadre de con
ducere. Tovarăși de . muncă, 
uniți in efortul de a da tării mai 
mult cărbune, de a-Si perfecționa 
necontenit activitatea. conferind 
muncii lor o nouă calitate, acești 
oameni se unesc în a da glas. prin, 
intermediul cintecului. iubirii fată 
de patrie si partid, hotăririi lor de 
a munci și crea. Cîntecele pa
triotice care răsună in Valea 
Jiului sînt o expresie emo
ționantă a bucuriei muncii libere, a 
optimismului bărbătesc în spiritul 
căruia trăiesc si muncesc construc
torii socialismului. Mai puternic 
răsună acum corurile minerești din 
Vulcan. Lonea. Petrila. Petroșani, 
Lupeni. colective cu tradiție care 
vor primi replica viguroasă. întru 
cinstirea patriei și a oamenilor 
Prin cîntec. din partea corurilor în 
plină formare ale minerilor din 
Aninoasa și Uricani. La Vulcan 
s-au înființat nu mai puțin de pa
tru coruri (al minerilor, sindicatu
lui. învătămintului si mixt), la 
Lupeni si Petrila cite 3 formații 
cora’e : peste 800 de oameni ai 
muncii de diferite vîrste și profesii 
cintă în aceste formații corale, adu- 
n’.nd laolaltă nu numai voci, dar 
și experiențe de viață, preocupări, 
cunoștințe si aspirații spre noi și 
noi împliniri prin muncă.

Printre corurile minerești care au 
un repertoriu bogat si se prezintă 
deseori în fata spectatorilor, a 
tovarășilor lor de muncă se remar
că formațiile corale „Freamătul a- 
dîncului" din Petrila — dirijor Vladi
mir Ureche, fost muncitor, azi pen

sionar, inimos animator al formației, 
corul bărbătesc al întreprinderii 
miniere Lonea. condus de profeso
rul Gheorghe Popa, corul bărbătesc 
al I. M. Vulcan, dirijat de profeso
rul Vasile Repede. Corul bărbătesc 
„Freamătul adincului" al I. M. Pe
trila a fost înființat în. 1973, dar 
descinde dintrro foivnatie mai ve
che formată îivanul 1923. Corul se 
remarcă prin bogăția și varietatea 
repertoriului său, posibilitățile sale 
interpretative, prezenta sa robustă 
în viata muzicală a bazinului car
bonifer, precum și in alte localități 
din județ. Cine cintă în a- 
ceastă cunoscută formație mi
nerească ? Sînt oameni ai a- 
dîncurilor, plini de pasiune în 
muncă si de dragoste fată de ac
tul culturii : Viorel Conchis — mi
ner. șef de brigadă. Zoltan Horon- 
gozo. Horatiu Călugăru. Oliver 
Mînzat, Constantin Oblea — mineri, 
loan Bîșa. mecanic de mină. Aurel 
Belan. Petru Balița. Gheorghe Ac- 
sintescu. oameni care se bucură de 
prețuirea colectivității, care si-au 
obtinut prestigiul pe baza rezultate
lor în muncă. Se poate spune des
pre astfel de oameni, de aici si din 
întreaga țară, că ei realizează înal
tul deziderat educativ, formulat de 
secretarul general al partidului de 
a împleti o vie activitate culturală 
cu producția, eu rezultate tot mai 
bune in muncă. Asemenea oameni 
pasionați, dăruiti muncii si crea
ției, sînt oameni de seamă ai so
cietății noastre, exemple demne de 
urmat, ei dovedind că au înțeles pe 
deplin esența revoluționară a con
cepției secretarului general al 
partidului asupra menirii acti
vității cultural-educative : „Par
ticiparea la acest Festival na
țional «Cîntarea României» este 
nemijlocit legată de rezultatele pe 
care fiecare colectiv le va obține in 
activitatea sa consacrată dezvoltării 
patriei, indeplinirii planului. Nu se 
vor putea prezenta la această cîn- 
tare a muncii și creației libere co
dașii ! Fruntașii în muncă. în învă- 
tămint, in cercetare — aceștia se 
vor putea prezenta sâ cînte Româ
nia liberă, bunăstarea si fericirea 
poporului."

Si celelalte formații corale dis
pun de un repertoriu variat, larg, 
in care pe primul loc se situează 
cîntece patriotice cu un mesiaj pro
fund educativ. Prezența lor in 
mijlocul publicului, al minerilor, 
constituie un autentic act de edu

Membrii corului bărbătesc al întreprinderii miniere Vulcan la ieșirea din schimb și... cintind pe scenă

cație printr-o artă militantă. în 
acest an au fost organizate două 
concursuri corale cu participarea 
tuturor formațiilor de acest fel din 
Valea Jiului. Simbăta. duminica, in 
fața spectatorilor se susțin con
certe.

Asa cum ne spunea si tovarășul 
Teodor Rusu. secretar al Comitetu
lui. municipal de partid Petroșani, in 
Valea Jiului se acționează intens 
pentru sporirea mriu.ri.rii educative 
a întregii vieți cultural-artistice la 
care formațiile corale își aduc o 
contribuție de seamă, con.tinuînd 
vechi tradiții muncitorești. în 
Valea Jiului există deja un număr 
însemnat de dirijori pasionați, 
printre care se mai numără prof.

Adrian Schweitzer, Dumitru Croi- 
toru, prof. Mircea Onețiu. Atila 
Fulop, prof. Doina Gherman, prof. 
Csortan Marton și alții, care do
vedesc talent, experiență, capacita
tea de a fi adevărați animatori. 
Și cercul lor se lărgește continuu. 
Se acordă o atenție corespunză
toare îmbogățirii repertoriului fie
cărui cor. Se desfășoară o bună 
conlucrare cu compozitorii. Con
stantin Romașcanu. Florin Comi
șel, inspirați de activitatea avîn-

tată a oamenilor muncii, de fru
musețea lor morală, de trăsăturile 
înaintate ale personalității lor. iși 
închină cîntecele muncii mifteri'or. 
Ei vin periodic aici. în Valea 
Jiului, lucrează cu formațiile co
rale. stau de vorbă cu minerii 
despre preocupările și activitățile 
lor. Și-au exprimat dorința de a 
stabili asemenea legături strinse cu 
minunății oameni ai Văii Jiului și 
alți artiști, compozitori precum 
Gheorghe Bazavan, Emil Lerescu,

care, de altfel, au mai scris cintece 
despre mineri.

îmbogățirea si diversificarea re
pertoriului. creșterea nivelului in
terpretativ al formațiilor, activita
tea însuflețitoare a diriiorilor. par
ticiparea efectivă a sutelor de oa
meni ai muncii în formațiile co
rale fac din acestea, din ce în ce 
mai mult, o prezență notabilă pe 
scenele județului, ale țării.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

• Melodii, melodii • EXCELSIOR
— 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15, MODERN — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 20.
• Revoltă în Cosmos : MIORIȚA 
— 9; 11; 13.15; 15.30; 17.45: 20.
• Brigada specială : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20, la gră
dină — 20,15, PARC-HOTEL — 20, 
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Taina micilor revoluționari : 
FLAMURA — 9.
• Mark polițistul la Genova ; 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 20, FERO

VIAR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Serata — 10, Samba •— 12, 
Trompeta de aur — 14,15; 16,30, 
Drum spre Marsilia — 18,45, Tim
puri noi — 20.45 : CINEMATECA.
• Aripioară sau picior — 10; 12; 
14; 16, De partea cealaltă a oglin
zii — 18; 20 : CINEMA STUDIO.
• Rătăcire : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• O fată aproape cuminte î TO- 
MTS — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, la grădină — 20,30.
• Acțiunea „Autobuzul" î VIITO
RUL — 15,30; 17,45: 20.
• Ciută pentru mine s BUZEȘTI

— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15, 
la grădină — 19,45.
• Albul Bim — ureche neagră : 
COTROCENI — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Cele 12 munci ale lui Asterix : 
GRIVTȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15.
• Mereu împreună : COSMOS — 
16; 18; 20.
• Transamerica Express î DA
CIA — 9; 11,30; 14,15; 16.45; 19,30.
• Doctorul Poenaru î DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Tentacule î FERENTARI — 
15,30; 18; 20.
• Căluțul roib — 9. Sonată pe 
malul lacului — 11,15; 13,30; 16; 
18; 20 : FLACARA.

• Aventurile lui Robin Hood :
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
• Pintea j LIRA — 15,30; 18.
• Un pod prea îndepărtat : 
MUNCA — 9; 12,15; 15.45; 19.
• Aurel Vlaicu î PACEA •— 16; 
18; 20.
• Ultima cină î POPULAR — 
16; 18.
• Cum se hrănește un măgar : 
PROGRESUL — 16; 18: 20.
• Soarele alb al pustiului î GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Podul Î GRADINA BUCEGI 
— 20.
• Un milion pentru Jake : GRA
DINA FLACARA — 20.

• Melodiile Broadwayului : GRA
DINA LIRA — 20,15.
• Pirații din metrou : GRADINA 
LUCEAFĂRUL — 20.
• Jucăria : GRĂDINA TITAN — 
30.15.

teatre
• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Spectacol extraordinar cu revista 
sud-americanâ BRASIL TROPI
CAL din Brazilia — 20.

• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Profesiunea doamnei 
Warren — 20.
• Teatrul Ciulești (in Parcul din 
Drumul Taberei) : Spectacol de 
sunet și lumină pe versuri de 
Mihai Eminescu „Sara pe deal"
— 20,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Mu- 
niș — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical ,,C. Tă- 
na-se“ (grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Bun venit la Rapsodia
— 18,30.
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Eminenței Sale cardinalului JEAN VILLOT
Am aflat cu întristare vestea încetării din viață a papei Paul al VI-lea, 

personalitate remarcabilă a vieții contemporane, ale cărui îndemnuri și 
apeluri pentru pace, destindere și înțelegere între popoare, pentru o lume 
fără arme și fără războaie, au fost larg recunoscute și apreciate.

Regretînd această grea pierdere, doresc să vă exprim, pe această cale, 
sincerele mele condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Excelență,
Am primit cu recunoștință și mulțumire telegrama pe care mi-ați 

adresat-o cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt. Vă asigur că 
relațiile dintre cele două țări ale noastre se vor dezvolta în interesul ambelor 
popoare. Vă rog să primiți. Excelență, expresia celei mai profunde considerații, 
precum și cele mai bune urări pentru poporul român prieten.

MAMDOUH SALEM
Prim-ministru

al Republicii Arabe Egipt

Azi, start în Campionatele mondiale 
de caiac-canoe

Mult succes flotilei noastre de aur!

0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

BELGRAD 9 (De la trimisul Ager- 
pres, A. Berger), — tncepînd de as
tăzi și pînă duminică, pe lacul Adă 
Ciganlija din Belgrad se vor desfă
șura întrecerile celei de-a 14-a edi
ții a campionatelor mondiale de 
caiac-canoe, competiție așteptată cu 
viu interes de amatorii de sport.

Pentru a-și disputa titlurile de 
campioni, mondiali, la Belgrad au so
sit sportivi și .sportive din 30 
de țări. Comentatori sportivi din ca
pitala Iugoslaviei apreciază ediția din 
acest an drept cea mai echilibrată 
din istoria ..mondialelor", disputa 
pentru cucerirea medaliilor anuntîn- 
du-.se deosebit de dificilă. O atenție 
deosebită esto acordată sportivilor 
români (cotati printre principalii fa- 
v< ti), care si la edițiile trecute ale 
r rionatelor s-au numărat printre 

agonisti. cistigînd numeroase ti- 
. si medalii. Delegația tării noas

tre a sosit aici marți seara cu avio
nul. fiind intîmpinată la aeroport de 
reprezentant! ai Comitetului de or
ganizare si de numeroși ziariști dor
nici să afle cu un ceas mai devreme

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
0 Desfășurată la Mangalia în ca

drul finalelor „Daciadei". competiția 
de oină ..Cupa speranțelor" a fost 
cistigată de echipa Scolii generale 
din comuna Gherăesti (județul 
Neamț), urmată de formațiile Frasin 
(Suceava) si Rimnicelu (Buzău).

★
Finala „Daciadei" 1a oină (seniori) 

se va disputa încenind de vineri în 
orașul Slobozia.

0 La campionatele mondiale de 
natație care vor începe la 18 august 
in Berlinul Occidental și-au anun
țat pînă in prezent participarea pes
te 1 000 de sportivi și sportive repre- 
zeritind 54 de țări ale lumii — prin
tre care și România. Prima delega
ție sportivă .sosită in Berlinul Occi
dental, cea din Ecuador, s-a antre
nat de mai multe ori în piscina care 
va găzdui întrecerile ce se vor în
cheia la 28 august. În fruntea dele
gației se află Jorge Delgado, clasat 
pe locul 4 în proba de 200 m flu
ture din cadrul J.O. de la Miin- 
chen.

Printre personalitățile invitate să 
asiste la campionatele mondiale se 
află lordul Kilanin, președintele co
mitetului olimpic internațional (C.I.O.) 
și Joao Havelange, președintele fe
derației internaționale de fotbal 
(F.I.F.A.).

0 In cadrul lucrărilor congresu
lui federației internaționale de ca
iac-canoe de la Belgrad, Charles de 
Coquereaumont (Franța) a fost reales 
președintele acestui for sportiv pe o 
perioadă de 4 ani. Cu acest prilej 
s-a stabilit ca viitoarele campiona
te mondiale de caiac-canoe să aibă 
loc la Duisburg in 1979. Nottingham 
in 1981 și Belgrad în 1982. 

In secția cazangerie a întreprinderii „Independența" din Sibiu

noutăți despre campionii olimpici 
si mondiali Vasile Diba. Ivan Patzai- 
chin. Lipat Varabiev si ceilalți com- 
ponenti ai lotului român.

Sportivii noștri vor fi prezentl la 
Startul tuturor celor 18 probe incluse 
în programul, concursului, cele mai 
mari șanse în lupta pentru locurile 
fruntașe avindu-le. fără îndoială. Va
sile Dîba. dublu campion mondial ir. 
probele de caiac pe distantele de 
500 m și 1000 m. Ivan Patzaiehin. 
(canoe 1—1 000 m) si Lipat Varabiev 
(canoe 1—500 m). de asemenea, me- 
daliati cu aur la campionatele mon
diale de anul trecut desfășurate la 
Pancearevo (Bulgaria).

Campionatele debutează astăzi di
mineață. cînd sînt programate seriile 
eliminatorii in probele de 1 000 m. ur- 
mind ca după-amiază să se dispute 
recalificările. Vineri sînt programate 
întrecerile ne distanta de 500 m. Fi
nalele se vor desfășura sîmbătă 
(pentru probele de 1 000 m) și du
minică (pentru probele de 500 m și 
cele de fond).

Să urăm succes, mult succes, flo
tilei noastre de aur 1

0 Campionatul de fotbal al Fran
ței a contjouat cu desfășurarea jocu
rilor celei de-a 5-a etape. Echipa A.S. 
Monaco, care va întîlni în meci pre
liminar formația Steaua București în 
„Cupa campionilor europeni", a în
vins pe teren propriu cu 2—1 echipa 
Socha ux.

0 Peste 10 000 de spectatori au 
urmărit, la Miinchen meciul interna
țional de fotbal dintre echipa Bayern 
Miinchen și formația F.C. Liverpool. , 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 1—1 (1—0). Scorul a fost 
deschis de gazde în minutul 8, prin 
Rummenigge, iar oaspeții au egalat 
in minutul 70. cind DaVe. Fairtough;; 
a înscris din apropierea porții.

0 A început turneul internațional 
de fotbal de la Madrid. In primul 
meri echipa Atletico Madrid a învins 
cu 3—1 (3—1) echipa Derby County 
(Anglia).

0 Au continuat meciurile turneu
lui internațional de polo pe apă de 
la Dubrovnik. Echipa Iugoslaviei a 
Învins cu 7—5 selecționata U.R.S.S. 
Spania- a dispus cu 8—7 de forma
ția Olandei.

0 Cunoscutul internațional de 
fotbal vest-german Berti Vogts 
(Moenchengladbach) s-a accidentat 
grav in cursul unui meci contind 
pentru „Cupa R.F. Germania". Berti 
Vogls, căpitanul echipei R.F. Germa
nia. a suferit o dublă fractură la un 
picior și nu Va mai putea juca în 
acest sezon. El declarase la începu
tul sezonului că iși va încheia ac
tivitatea competițională la sfirșitul a- 
nulul, urmînd să îmbrățișeze profe
sia de antrenor.

întrevedere româno-zaireză
Tovarășul Cornel Burtică. vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a avut 
miercuri o întrevedere cu comisarul 
de stat al afacerilor externe si coope
rării internaționale al Republicii

Deschiderea 
și de

La Muzeul satului și de artă popu
lară din Capitală s-a deschis, 
miercuri la amiază, expoziția „Că
mașa — referință valorică a orna- 
menticii populare românești". Expo
natele. provenind din bogatul patri
moniu al muzeului, ilustrează, prin 
expresivitatea formelor, a motivelor, 
prin fantezia compozițională și in
comparabilul joc al nuanțelor, iscu
sința șl nedezmințita măiestrie, gus
tul pentru frumos al creatorilor popu
lari. Diferite tipuri de cămăși, pie

DIN REZULTATELE DE IERI

Sportivi români în întreceri 
internaționale

0 [n turneul internațional de te
nis de la Indianapolis, jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici a eliminat-o 
cu 6—4, 6—2 pe australianca Amanda 
Tobin.

0 Campionatul de scrimă al ar
matelor prietene a continuat în sala 
Floreasca din Capitală cu proba fe
minină individuală de floretă. Pe 
primul loc s-a clasat (după un meci 
de baraj) Viorie» Țureanu (Steaua 
București) — 4 victorii, urmată de 
coechipiera sa Suzana Ardeleanu — 
4 victorii și Olga Murahova (selec
ționata Armatei sovietice) — 3 vic
torii.

Astăzi se dispută proba indivi
duală de spadă.

0 Echipa de fotbal Dinamo Bucu
rești a susținut la Porto o întilnire 
internațională amicală în compania 
formației F.C. Porto, campioana Por
tugaliei, Jocul, desfășurat pe stadio
nul ,.Antas", s-a încheiat cu scorul 
de 3—2 în favoarea fotbaliștilor ro
mâni. La capătul unei ușoare domi
nări, fotbaliștii portughezi au des
chis scorul in minutul 10 prin Go

La „lndependența“-Sibiu

Termen
de garanție... 
o sută de ani

Vidraru, Paltinu, Sebeș. Cere 
nâ—Motru—Tismana sini cîteva 
din hidrocentralele țării echipa
te cu utilaje fabricate în fru
mosul oraș de pe malul Cibinu- 
lui. La însuși locul de naștere 
a acestor coloși de otel, în sec
ția cazangerie a cunoscutei uzi
ne „Independența" din Si
biu, inginerul Corneliu Go- 
deanu schițează rapid ma
cheta unei hidrocentrale. „De 
aici, din lacul de acumu
lare — ne spune interlocutorul 
— pornește conducta de aduc- 
țiune, lungă de cîteva sute de 
metri, mai departe coboară altă 
conductă, cea pe care o numim 
forțată... Conducta de aductiune 
pentru hidrocentrala de pe Lo
tru. formată din tronsoane de 
cite 30 de tone, a devenit un 
adevărat tunel de oțel, care a 
strunit apele rîului pentru a le 
da puterea de a deveni 
lumină ; la capătul conduc
tei forțate sau conductei de 
fugă, cum i se mai spune, 
vine distribuitorul, un ade
vărat „pantalon" uriaș de otel, 
al cărui pinten taie torentul de 
apă spumegindă... Tronsoanele 
tuturor acestor artere subterane 
se realizează la noi, ca și ba- 
tardourile, grătarele sau porțile, 
utilaje deosebit de mari și de 
grele, a căror construcție pre
supune o muncă de înaltă teh
nicitate. Produsele noastre au 
termen de garanție o sută de 
ani".

V erif icarea, controlul sudurii 
se fac cu ultrasunete si raze 
Rontgen. Dar adevărata garan
ție a calității lucrărilor o asigu
ră conștiința oamenilor. Cei ce 
făuresc aceste conducte perfect 
etanșe, ale căror suduri sînt 
ireproșabile, știu că trebuie să 
fie ei inșiși oameni exemplari. 
Profesiunea aceasta, dragostea 
fată de ea. față de locul lor de 
muncă este o tradiție de fami
lie pentru multi dintre ei. Fie 
că sînt soț și soție, fie că sînt 
tată și fiu, români. maghiari 
sau germani, muncesc aici ală
turi. împreună, făurind lucruri 

I de calitate si durabile.

C. CONSTANTINESCU

Zair, Umba di Lutete, care efectuea
ză o vizită oficială în tara noastră, 

în cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme legate de dezvol
tarea colaborării și cooperării eco
nomice. a schimburilor comerciale 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Zair.

unei expoziții la Muzeul satului 
artă populară din Capitală

se de bază ale costumului nostru 
popular, regăsite intr-o inepuiza
bilă varietate zonală, conturează sti
luri bine definite în cadrul unității 
etnice a portului românesc. O sui
tă de piese sînt reprezentative, atit 
pentru materialele folosite, cît și 
pentru multiplele tehnici aplicate, 
după cum altele reflectă caracterele 
proprii ale concepției ornamentale 
românești și ale naționalităților con
locuitoare.

mes. în minutul 18. Vrînceanu a a- 
dus egalarea pe tabela de marcaj, 
scor cu care s-a încheiat prima re
priză. La reluare echipa dinamoviș- 
tă a dominat clar, mareînd două 
puncte prin Țevi (min. 72) și Custov 
(min. 83). .Gazdele au redus din han
dicap în minutul 87 prin Gomes. E- 
chipa Dinamo. București a aliniat ur
mătoarea formație : Eftimescu, Ion 
Marin, Cheran. Augustin, Sătmă- 
reanu. Dinu (Dragnea), Tălnar (Mu- 
șat), Georgescu, Țevi (I. Moldovan), 
Custov, Vrînceanu.

0 în turneul internațional de fot
bal (juniori) pentru „Cupa Priete
nia" de la Gera, echipele României 
și Poloniei au terminat la egalita
te ; 2—2 (1—1). Ungaria a învins cu 
3—1 (2—0) selecționata Cehoslova
ciei. iar echipa Bulgariei a întrecut 
cu 1—0 pe cea a Cubei.

0 La Lodz s-a disputat intilnirea 
internațională amicală de handbal 
dintre echipele de juniori ale Polo
niei și României. Handbaliștii polo
nezi au obținut victoria cu scorul de 
18—15 (11—8).

• Deși omul a pășit pe Lună, iar rachete ca ;,Voyager", „Viking" sau 
„Mariner" explorează spațiile intersiderale, la întrebarea pasionantă 
— există viață sau ființe raționale și pe alte planete ? nu s-a putut 
încă găsi un răspuns concludent. Pentru profesorul american Carl Sagan, 
de la „Corneli University", unul din conducătorii programului „Viking" 
și specialist al unei noi științe consacrate vieții extraterestre — exobiolo- 
gia — existența altor lumi locuite este incontestabilă. Iată argumentele 
pe care se întemeiază convingerea exobiologului, expusă in ultimul număr 
al revistei „Paris Match".

Pentru a exjplora ppsibilitățile de 
viată extraterestră, se folosește, teh- . 
nologiâ radiotelescoapelor. în total, 
în lume, există circa o sută de astfel 
de aparate care permit recepționarea 
eventualelor semnale trimise de ființe 
înzestrate cu inteligență de pe alte 
planete sau alti aștri, undele radio 
propagîndu-se cu viteza luminii — 
300 000 km/sec. Uri radiotelescop cu 
diametrul de 330 m, cum este cel 
din Porto Rico, poate să comunice cu 
„omologii" săi, in eventualitatea că 
aceștia ar exista undeva, de-a lungul 
Căii Lactee. Cu mijloacele de care 
dispunem în prezent, am putea 
ajunge, pe calea undelor, pînă Ia 
ființe trăind la mai multe zeci de 
mii de ani-lumină, într-un spațiu cu- 
prlnzînd sute de miliarde de stele.

Pînă acum însă, pe Terra nu s-a 
primit nici un mesaj. Prima noastră 
tentativă (a celor de la „Corneli Uni
versity") de a recepționa astfel de 
mesaje datează din 1959. iar de 
atunci ne-am consacrat unui număr 
de numai cîteva sute de stele foarte 
apropiate dă noi. Pentru a spera in
tr-un rezultat pozitiv, ar trebui ca 
radiotelescoapele să fie ațintite con
comitent spre milioane de stele. De
sigur, aceasta ar impune sporirea 
bugetului cercetărilor și o coordonare 
a eforturilor pe plan mondial.

Pornind de la considerentul că, 
dacă noi putem recepționa mesaje ale 
extraterestrilor, și ei, la rîndul lor, 
le-ar putea recepționa pe ale noastre, 
în noiembrie 1974 am trimis un me
saj radio către steaua M 13, situată 
la 24 000 ani lumină de noi... Dacă 
mesajul este recepționat peste 24 000 
de ani și dacă ni se va răspunde 
deîndată, vom primi răspunsul peste... 
48 000 de ani.

în afară de aceasta, instalațiile ra
dar și programele de televiziune con
stituie alte surse de răspîndire a me
sajelor omului in Cosmos. întrunit 
televiziunea a început să funcționeze 
în urmă cu 30 de ani, iar undele ei 
călătoresc cu viteza luminii, semna
lele T.V. au parcurs deja 30 de ani- 
lumină. Dacă există o civilizație si
tuată la această distantă de noi, 
adică la 284 trilioane de km, ea poate 
să urmărească acum primele noastre 
emisiuni televizate !

în martie 1972 a fost lansată de la 
Cap Kennedy prima navă spațială 
„Pioneer 10", destinată atit exploră
rii atmosferei planetei Jupiter, cît și 
descoperirii de planete ale altor stele. 
Ea va avea nevoie de 80 000 de ani 
pentru a ajunge la steaua cea mai 
apropiată de noi (de care ne des-

Cronica zilei
Tovarășul Miu Dobrescu. membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. a primit, miercuri diminea
ță. conducerea Ansamblului artistic 
de copii din orașul Nankin, care în
treprinde un turneu de prietenie în 
tara noastră.

Primirea, la care au participat 
membri ai ambasadei Republicii 
Populare Chineze la București, s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

★
Cu prilejul împlinirii a 10 ani de 

la stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Burundi, ministrul afa
cerilor externe, tovarășul Ștefan 
Andrei, a trimis o telegramă de fe
licitare ministrului burundez al afa
cerilor externe și cooperării, Albert 
Muganga.

★
La invitația Comitetului național 

pentru apărarea păcii. în perioada 
2—9 august ne-a vizitat tara o dele
gație a Consiliului național pentru 
apărarea păcii din Siria, formată din 
Jalal Farouk Al-Sharif. membru al 
Biroului Executiv al Uniunii scriito
rilor din Siria, si dr. Moufid Abdul 
Karim, profesor de economie politică 
la Universitatea din Damasc.

în timpul șederii în tara noastră 
oaspeții au avut întrevederi la Comi
tetul Național pentru Apărarea Păcii. 
Centrul național pentru promovarea 
prieteniei si colaborării cu alte po
poare. Asociația de prietenie româno- 
siriană. Uniunea scriitorilor. Consi
liul ziariștilor. Academia de studii 
economice. Consiliul județean Dolj 
al F.U.S.. a vizitat obiective eco
nomice. social-culturale si turistice 
din București si județul Dolj.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Ecuador, miercuri, după-amiază 
a avut loc. în Capitală, o manifestare 
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de artă si cultură.

A luat parte Gonzalo Paredes 
Crespo. însărcinatul eu afaceri ad- 
interim al Republicii Ecuador la 
București.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 9 AUGUST 1978
Extragerea I : 13 27 45 22 6 10
Extragerea a Il-a : 11 31 2 29 43 21
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

711 662 lei. din care 18 992 lei report 
la categoria I.

T?3rt 43 de ani-lumină). Deoarece 
eajistă posibilitatea ca nava să fie 
interceptată de rachete ale unei ci
vilizații extraterestre, am sugerat să-i 
fie Încredințat un mesaj — asemenea 
sticlei aruncate în mare de un nau

„PARIS MATCH":

Sîntem singuri în Univers ?
La această întrebare, conducătorul programului 

„Viking** răspunde : „NU !“
• Mesaje trimise în Cosmos la care s-ar putea primi răs
punsul... peste 48 000 de ani • Dacă există extratereștri, 
aceștia pot urmări de pe acum emisiunile noastre TV
• Eventualele ființe de pe alți aștri vor fi tot atit de deose
bite față de oameni pe cit se deosebesc oamenii de ho
mari • „Avem toate motivele să credem că viața este un 
fenomen curent intr-un Univers care cuprinde peste 250

miliarde de stele".

fragiat. Mesajul a fost înscris pe o 
placă de aluminiu, in limbaj științi
fic, singurul pe care l-am putea avea 
în comun cu eventualii extratereștri. 
El cuprinde informații asupra „siste
mului" nostru, asupra situării noastre 
în spațiu și timp, cit și desenul unui 
cuplu — un bărbat și o femeie — 
realizat după sculpturile grecești și 
desenele lui Leonardo da Vinci. în 
1977, am conceput un mesaj care 
urma să fie încredințat lui „Voya
ger 1“ și „Voyager II". De data 
aceasta, am hotărit să trimitem o 
înregistrare fotografică — 116 foto
grafii (imaginea unui embrion uman, 
a pămîntului, a delfinului, a unei 
mame alăptîndu-și copilul etc.) co
dificate în „sunete" pe un disc cu 
informații asupra planetei noastre. 
Am inclus in acest mesaj și o oră 
și jumătate de înregistrări muzicale, 
la care am adăugat zgomotul vintu- 
lui, al mării, al trenului, navelor spa
țiale, saluturi in 60 de limbi, un me
saj al secretarului Națiunilor Unite 
și un altul al președintelui Carter,

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

ECUADOR

Excelenței Sale domnului viceamiral
ALFREDO POVEDA BURBANO

Președintele Consiliului Suprem de Guvernământ al Republicii Ecuador 
Sărbătoarea națională a Republicii Ecuador îmi oferă plăcutul prilej de 

a vă transmite sincere felicitări și cele mai bune urări de progres si pros
peritate poporului ecuadorian prieten.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie si cooperare statornicite în
tre țările noastre vor continua să se dezvolte, în interesul celor două popoa
re. al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cu 169 de ani în 
urmă Ecuadorul își 
proclama independen
ța, eveniment de o de
osebită importanță 
pentru întreg continen
tul latino-american — 
această țară străbătută 
de „paralela cea ma
re", care l-a dat și nu
mele, fiind prima din 
America Latină care 
se desprindea de sub 
dominația colonială.

Istoria recentă a Re
publicii Ecuador a fost 
puternic marcată de 
descoperirea, cu un de
ceniu în urmă, a unor 
rezerve considerabile 
de țiței (706 milioane 
tone), care avea să 
restructureze radical 
fizionomia economică 
a țării, deschizîndu-i 
noi perspective de dez
voltare. Astăzi, cu o 
producție de 220 000 
barili pe zi, Ecuadorul 
se află. după Vene
zuela, pe locul al doi
lea în rîndul țărilor A- 
mericii Latine în ce 
privește producția de 
țiței. în vederea folo

sirii în interesul pro
priu a acestei bogății 
naționale, guvernul de 
la Quito a inițiat o se
rie de măsuri, ca, de 
pildă, crearea Cor
porației petroliere e- 
cuadoriene de stat 
(C.E.P.E.). naționaliza
rea, anul trecut, a bu
nurilor societății trans- 
națioanle „Gulf Oii", 
construirea unor mari 
rafinării etc. Totodată, 
se depun eforturi pen
tru diversificarea pei
sajului economic prin 
impulsionarea indus
triei prelucrătoare, a 
producției energetice si 
agriculturii. Pentru ur
mătorii cinci ani se 
prevede crearea a cinci 
mari centre de dezvol
tare industrială : capi
tala Quito, precum și 
orașele Guayaquil și 
Esmeralda vor deveni 
centre ale petrochi
miei ; regiunea Ma- 
nabi va deveni un cen
tru al industriei de 
automobile, iar la Pu
erto Bolivar este pre

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 august. în țară : Vremea va fi 
răcoroasă la începutul intervalului, apoi 
se va încălzi. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în regiunile 

precum și înregistrarea unui poem al 
lui Baudelaire — „înălțare".

Desigur că nu știm în ce măsură 
vor fl înțelese aceste elemente ale 
civilizației noastre de către o altă 
civilizație ; noi am inclus totuși un 
pick-up, însoțit de un prospect cu 
„modul de întrebuințare", folosind 
tot limbajul științific. Singurul lucru 
de care vor trebui să dispună extra
terestrii va fi un amplificator. Dacă 
„ei" călătoresc printre stele și sînt 
capabili să intercepteze navele noas
tre, vor putea să înțeleagă și limbajul 
nostru științific, mesajele noastre.

Legile naturii sint aceleași in în

tregul Univers. Creaturi care evo
luează pe altă planetă cunosc ca și 
noi legile gravitației, mecanica cuan
tică, anumite legi fundamentale ale 
fizicii și chimiei. Biologia, istoria, 
politica, literatura, programele lor de 
televiziune — dacă au așa ceva — 
vor fi complet diferite de ale noastre, 
dar știința lor și a noastră trebuie 
să aibă baze comune. Sint deci con
vins că fizica, astronomia, chimia, 
matematica noastră le sînt compre
hensibile pină la un anumit punct.

Iar dacă sistemul lor este complet 
diferit de al nostru, înseamnă că nu 
au descoperit încă legile universale, 
iar dacă nu le-au descoperit nu pot 
să „zboare" în spațiul cosmic și dacă 
nu pot zbura, nu vor putea intercepta 
nave ca „Voyager". Așadar, numai o 
civilizație care înțelege fizica le poate 
capta.

Evoluția vieții nu este predestinată, 
ea se realizează întotdeauna în urma 
unor accidente ale mediului. Pe alte 
planete se produc alte mutații, alte 
accidente ale mediului, biologia de 

văzută construirea u- 
nui centru metalurgic.

Legate prin afinități 
de limbă și cultură, 
România și Ecuadorul 
întrețin relații priete
nești de colaborare ce 
cunosc un curs mereu 
ascendent.

Momente de cea mai 
mare însemnătate în 
cronica acestor relații 
au constituit vizita 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Ecuador, 
in 1973, precum și vi
zita președintelui Guil
lermo Rodriguez Lara 
in România, în 1975. 
Convorbirile purtate, 
documentele și acordu
rile semnate au des
chis perspective ample 
extinderii raporturilor 
existente, au permis 
identificarea unor largi 
posibilități de coope
rare în domeniile pe
trolier, minier, agricol, 
al formării de cadre — 
corespunzător intere
selor reciproce, ale 
cauzei păcii, înțelegerii 
și progresului in lume.

din nordul țării, unde vor cădea ploi 
locale, tn rest, ploi izolate. Pe alocuri, 
condiții de grindină. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări locale. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
8 și 18 grade, iar cele maxime între 
18 și 28 grade, mai ridicate In a doua 
parte a Intervalului. In București : 
Vreme relativ răcoroasă la început, 
apoi în încălzire. Cerul va fi varia
bil. Ploaie sub formă de aversă. Via
tul va sufla slab pină la moderat.

pe alte planete este cu siguranță alta 
decît a noastră. Nimeni nu poate deci 
să știe cum arată extraterestrii. In 
orice caz, ei se deosebesc mult de 
noi, căci, dacă sint alcătuiti din 
aceiași atomi nu vor avea probabil 
aceleași molecule ca și noi. Chiar 
dacă avem molecule comune pe bază 
de proteine și acizi nucleici, aceste 
elemente vor fi „compuse" altfel, 
înfățișarea extraterestrilor este deci 
foarte greu de imaginat. Aș putea 
garanta că extratereștri! sînt cel pu
țin tot atit de diferiți de noi. în pri
vința „fizicului", pe cit ne deosebim 
noi de homari. De altfel, legile evo
luției explicate de Darwin in 1859 
confirmă acest lucru.

Nu se poate vorbi despre „ființe 
umane" sau „animale" extraterestre, 
ci numai de „creaturi" sau „orga
nisme". Ființe umane nu pot exista 
decît pe Pămînt. Ar putea exista 
creaturi la fel de inteligente ca noi, 
la fel de capabile din punct de ve
dere artistic, dotate cu aceeași mo
rală sau capacitate atletică, dar 
aceste creaturi nu vor fi în nici un 
caz ființe umane. Trebuie să facem 
deosebirea intre aspectul nostru fizic 
și capacitățile de care dispunem. 
Consider că extraterestrii pot să gîn- 
dească și să simtă ca noi sau chiar 
mai profund, dar aspectul lor fizic 
va fi diferit de al nostru.

Terra este una din cele nouă sau 
zece planete care se rotesc în jurul 
Soarelui. Soarele, la rîndul lui, este 
o stea printre alte 250 miliarde de 
stele. Avem toate motivele să cre
dem că aceste stele sînt insolite do 
planete. Deci în Univers există pro
babil un număr de planete exprimat 
prin cifra 1 urmată de 21 de zerouri. 
Pe de altă parte, știm că anumite 
condiții cosmice, cum ar fi abundența 
de hidrogen, duc la crearea molecu
lelor esențiale ale vieții. Atmosfera 
Terrei, la începuturile existenței 
acesteia, era bogată în hidrogen, or, 
in prezent, știm, grație radiotelescoa
pelor, că atmosfera de pe Jupiter 
și Titan este și ea bogată în hidro
gen, în vapori de apă, de gaz carbo
nic, de amoniac, metan. Atunci cind 
în condiții de laborator expunem 
aceste gaze bogate în hidrogen (me
tanul, amoniacul) unei surse de ener
gie, obținem molecule esențiale ale 
vieții: aminoacizi, elemente constitu
tive ale proteinelor, ale acizilor nu
cleici, care conțin „programele" ere
ditare. Prin urmare, în Cosmos pot 
fi întîlnite frecvent condiții de apa
riție a vieții. Știm insă că este ne
voie de timp pentru dezvoltarea vie
ții și a inteligenței, pentru realizarea 
unei evoluții prin selecție. Noi am 
avut nevoie de patru miliarde și ju
mătate de ani. în Univers există o 
infinitate de stele mai bătrîne decît 
Soarele, unele au chiar 10 miliarde 
de ani. Putem deci conchide că viața 
este un fenomen curent și că noi nu 
sîntem singuri în Univers.

• SOARELE LA LU
CRU. în centrul Crimeei, la 
Simferopol, unde cel mai ade
sea vremea este însorită, ener
gia Soarelui slujește tot mai 
mult nevoilor omului. Printre 
altele, a fost montată o instala
ție solară care furnizează apă 
caldă unui întreg hotel. Insta
lația. aflată încă în stadiul ex
perimental, asigură nevoile de 
apă caldă atit ziua cît și noap
tea. Ziua apa este trimisă in 
rețea direct, iar noaptea este 
distribuită de la stația de acu
mulare, care îi menține si tem
peratura constantă (de aproxi
mativ 60 de grade C).

• EXPLOZIE PE 
MASA DE OPERAȚIE. 
Intestinul unui pacient aflat pe 
masa de operație a explodat li
teralmente, din cauza unei seîn- 
tei produse de un bisturiu elec

tric. Relatind acest caz. o revis
tă medicală daneză arată că ac
cidentul s-a produs ca urmare 
a intrării în contact a unei scin- 
tei electrice cu gazele din in
testin. Operația, impusă de o 
convulsie a intestinului, a de
curs în bune condiții pînă în 
momentul în care a fast utili
zat bisturiul menit să juguleze 
vasele sanguine. Explozia pro
dusă a provocat o intoxicare a 
singelui, pacientul nemaiputind 
fi salvat.

• AISBERG DEVAS
TATOR. Un aisberg gigant, 
înalt de 200 metri, a eșuat luni 
intr-un fiord din apropierea lo
calității groentandeze Jakobsha- 
ven, provocind importante pa
gube materiale. După cum au 
anuntat posturile de radio, ais
bergul. prins într-o mișcare 
basculantă, s-a sfărîmat pur și 
simplu în bucăți, provocind va

• PODURI PROTE
JATE. Podurile construite din 
beton armat, expuse atacului 
ruginii, pot fi protejate cu a- 
jutorul unei folii izolatoare. 
Este vorba de o folie din po- 
liester cu adaus de bitum, care 
poate fi făcută să adere perfect 
la suprafața din beton armat a 
podului cu ajutorul bitumului 
fierbinte.

• STRĂBUNICA PA-
RAȘUTISTĂ. Americanca Ar-
dath Evitt a realizat cu deplin 
succes, la prima încercare din 
viata ei. un salt cu parașuta la 
punct fix, de la altitudinea de
1 000 metri, stîrnind astfel ad
mirația celor prezenți. Căci, dacă 
n-a stabilit un record în ce pri

luri uriașe, care au azvîrlit pe 
țărm micile ambarcațiuni din 
preajmă.

vește altitudinea, Ardath Evitt 
a stabilit un record de... vîrstă, 
ea avînd 74 de ani și fiind deja 
străbunică.

• A DISPĂRUT UN 
RIU. Locuitorii unei stațiuni 
balneare din apropiere de Pa
lermo au sesizat Parchetului ita
lian dispariția... unui riu. Es
tuarul acestuia a fost înghițit 
progresiv de o veritabilă mo
vilă de gunoaie deversate fără 
autorizație din autocamioane. 
Bariera artificială ivită în albia 
rîului a dat naștere unei mlaș
tini pestilențiale în amonte de 
vechiul estuar. Boom-ul specu
lațiilor imobiliare din ultimele 
două decenii a contribuit, de a- 
semenea, la schimbarea sensi
bilă a traseului riului. Acțiunea

combinată a acestor fenomene, 
scrie presa italiană, a dus ia 
modificarea geografiei coastelor 
Siciliei, cîndva una din zonele 
cele mai pitorești ale Italiei.

• DIN MISTERELE 
JUNGLEI. Ce se întîmplă cu 
maimuțele antropoide după 
moartea lor ? Niciodată în jun
glă nu au fost găsite cadavrele 
lor sau ale altor animale mari. 
Oamenii de știință puneau a- 
ceastă dispariție pe seama ani
malelor mici ce se hrănesc cu 
hoituri sau a microorganisme
lor. Adevăratul răspuns l-au 
furnizat observațiile îndelunga
te efectuate de un om de știință 
indonezian în Borneo : el a pu
tut constata că jungla dispune 
de un „serviciu de pompe fu

nebre". asigurat de către... mis
treți. De îndată ce simt pre
zenta unui cadavru, ei vin și îl 
sfîrtecă în bucăți mici pe care 
apoi le transportă în locuri 
ascunse. De altfel, s-a observat 
că mistreții, animale omnivore, 
se intîlnesc cu predilecție în 
zone populate cu maimuțe an
tropoide.

• PE URMELE UNEI 
LEGENDE. în largul insulei 
japoneze Shikoku au început 
cercetările pentru descoperirea 
unui oraș legendar, înghițit de 
apele Pacificului, cu circa 1300 
de ani în urmă. O echipă for
mată din șase persoane. Intre 
care profesorul universitar Jiro 
Katto, specialist în geofizică, a 
sosit in zona de cercetare la 
bordul a trei ambarcațiuni spe
ciale, dotate cu echipamente e- 
lectronice și aparatură pentru 
efectuarea de scufundări.

Legenda care circulă printre 
localnici relatează că orașul ja
ponez, locuit de circa o mie de 
familii, a fost înghițit de apele 
oceanului in urma unui cutre
mur de pămînt.

• INVAZIE DE ȘERPI. 
Pentru a combate rozătoarele, 
un hotelier din orașul-port Ma- 
zatlan, Mexic, a adus cîtiva 
șerpi boa. fără să prevadă însă 
prolificitatea acestor reptile, 
înmulțindu-se cu rapiditate și 
avînd un apetit insațiabil, șerpii 
devorează nu numai șoarecii și 
alte rozătoare, ci vânează și a- 
nimalele domestice din locuin
țele oamenilor. Proliferarea rep
tilelor în cartierele din sud ale 
portului mexican a produs pa
nică în rîndul celor 15 000 de lo
cuitori din această zonă a ora
șului, care s-au văzut nevoiti 
să apeleze la intervenția auto
rităților pentru a face față a-

cestei veritabile invazii de rep
tile.

• URMAȘII „REGE
LUI FOTBALULUI". că 
fotbalul a ajuns la o populari
tate de invidiat nu mai e ne
voie de nici o demonstrație. Și 
lată că acum există ceea ce a 
fost numită „școala de fotbal 
Pete". La inițiativa faimosului 
jucător brazilian, in cadrul clu
bului „Cosmos" din New York, 
upde a activat pină de curînd, 
a luat ființe) 'm centru de pre
gătire a fotbaliștilor 6» m’"ie 
Avînd un caracter internațional, 
acest centru primește, pe dura
te a două săptămini, adolescenți 
din diverse țări, care manifesta 
chemare pentru jocul cu balo
nul rotund. Aceasta reprezintă 
o încercare Inedită de depistare 
a unor urmași demni de renu- 
mele celui ce a fost „regele fot
balului".
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rr DECLARAȚIA DE LA BOGOTA" MANIFESTĂRI
PESTE HOTARE

CONSACRATE ZILEI
DE 23 AUGUST

Noi perspective ale eforturilor de stabilire 
a păcii in Orientul Mijlociu

Aprecieri cu privire la preconizata întîlnire la nivel înalt 
americano-egipteano-israelianâ

BOGOTA 9 (Agerpres). — Șefii 
de stat și de guvern din cinci țări 
latino-americane — Columbia, Ve
nezuela, Bolivia, Ecuador și Peru — 
au semnat în capitala Columbiei 
„Declarația de la Bogota", menită 
să întărească colaborarea în cadrul 
Pactului Andin și să asigure func
ționarea normală a acestuia.

După cum anunță agențiile inter
naționale de presă, cei cinci semna
tari au hotărît convocarea, la 16 mai 
1979, la Cartagena, a unei reuniuni 
la nivel înalt a țărilor participante 
la Pactul Andin. Totodată, a fost 
hotărîtă crearea Curții de justiție 
a Pactului Andin, organism menit 
să armonizeze punctele de vedere 
ale țărilor membre și să asigure 
funcționarea și aplicarea măsurilor 
adoptate în cadrul pactului.

Participanții la reuniune au decis 
să adopte măsuri coordonate în de
rularea programului de construcții 
de automobile, care să înlocuiască 
negocierile individuale de pină a- 
cum cu companiile transnaționale, 
și măsuri pentru facilitarea trans
portului internațional pe șosele.

De asemenea, ei au subliniat ne
cesitatea actualizării programelor 
sectoriale de dezvoltare a industriei 
mecano-metalurgice și petrochimice 
încă in cursul acestui an. Venezue
la s-a angajat să colaboreze la a- 
ceste programe 
timp posibil.

Reuniunea de la Bogota a prile
juit participanților o analiză a si
tuației internaționale actuale, în 
special a celei economice. Reprezen
tanții celor cinci țări și-au exprimat 
îngrijorarea față de situația de in
certitudine ce caracterizează econo
mia mondială și față de obstacolele 
in calea stabilirii unei noi ordini 
economice internaționale. Ei au fă
cut apel către toate organismele și 
forurile care acționează în această 
direcție pentru îndeplinirea angaja
mentelor vizînd stabilirea unor ra
porturi economice echitabile in 
lume.

La nivel regional, participanții la 
reuniune au subliniat faptul că este 
necesară o lărgire a cooperării și o 
mai mare solidaritate intre țările din 
regiune pentru întărirea capacității 
lor de negociere cu lumea industria
lizată.

In diferite țări ale lumii continuă 
seria manifestărilor organizate în 
cinstea marii sărbători a poporului 
român, 23 August, ziua insurecției 
naționale armate antifasciste și anti- 
imperialiste.

La Ambasada română din Praga a 
fost organizată o întîlnire de presă, 
la care au participat reprezentanți 
ai C.C. al P.C. din Cehoslovacia, ai 
M.A.E. cehoslovac, ai presei, radi
oului și televiziunii. Ambasadorul 
României la Praga, Ionel Diacones- 
cu. a vorbit despre semnificația zi
lei de 23 August, despre realizările 
remarcabile ale poporului român în 
anii de după eliberare, despre cursul 
ascendent al relațiilor româno-ceho- 
slovace.

în cel mai scurt

*
Carlos Andres Perez. ___

Venezuelei. a adresat țărilor 
bre ale acestei organizații 
a adopta o poziție comună 
societăților transnaționale 
rează în America Latină.
tele venezuelean a precizat, de ase
menea. că țările în curs de dezvol
tare ar trebui să acționeze cu vigoare 
în relațiile cu statele industrializate 
pentru obținerea unor preturi stabile 
la materiile prime.

președintele 
mem- 

apelul de 
împotriva 
care ope- 
Presedin-

în suita manifestărilor consacrate 
zilei de 23 August, ansamblul fol
cloric „Doina Moldovei" din Iași a 
susținut mai multe spectacole în 
cadrul Festivalului din zona Mării 
Marmara, desfășurat la Istanbul. 
Programul prezentat de artiștii ro
mâni — piese vocale și instrumen
tale și dansuri din diverse zone ale 
țării — s-a bucurat de un succes 
deosebit.

CAIRO 9 (Agerpres). — In cadrul 
unei conferințe de Dresă organizate 
împreună cu secretarul de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, după ultima 
întrevedere avută, marți seara, la 
Alexandria, președintele R.A. Egipt, 
Anwar El Sadat, a declarat că a ac
ceptat invitația președintelui Jimmy 
Carter de a participa la întîlnirea la 
nivel înalt de la Camp David, pro
gramată la 5 septembrie, care va 
reuni S.U.A.. Egiptul si Israelul. Șe
ful statului egiptean a calificat a- 
ceastă întîlnire ca o pagină nouă în 
căutarea unei păci în Orientul Mijlo
ciu.

Referindu-se la preconizata întîl
nire de la Camp David, secretarul 
de stat american. Cyrus Vance, a de
clarat : ..Baza acțiunii noastre este 
de a ajunge la solutionarea conflic
tului din Orientul Mijlociu și cred 
că Rezoluția 242 a Consiliului de 
Securitate constituie temelia ' si do
cumentul principal pe care trebuie 
continuat procesul păcii". Cyrus 
Vance a afirmat că S.U.A. sînt gata 
să-și asume rolul de partener deplin 
în vederea ajungerii la încheierea 
unei păci totale. întrucît „pacea nu 
este importantă numai pentru oa
menii din Orientul Mijlociu, ci și

pentru S.U.A. și lumea întreagă". 
Totodată. Vance a subliniat că revine 
fiecărei părți de a-și juca rolul său, 
pentru a se ajunge la un acord, iar 
S.U.A. vor acționa în vederea depă
șirii obstacolelor apărute în calea 
soluționării pașnice. Ceea ce este im
portant — a adăugat el — este ca 
procesul păcii să fie repus în miș
care.

TEL AVIV. — Primul ministru al 
Israelului. Menahem Begin, și-a ex
primat speranța că viitoarea întîlnire 
americano-egipteano-israeliană de la 
Camp David va duce la rezultate po
zitive. Pe de altă parte, premierul 
israelian a menționat că „Israelului 
nu i s-a cerut să-și modifice poziția 
drept condiție pentru întîlnirea de la 
Camp David". Begin a precizat că 
„poziția Israelului, pe care Cyrus 
Vance a fost solicitat să o comunice 
Egiptului în cadrul actualului său 
turneu în Orientul Mijlociu, nu a su
ferit nici o schimbare". Primul mi
nistru israelian a mai arătat că nu 
deține nici un indiciu in sensul că 
S.U.A. „intenționează să prezinte 
propriul lor plan de pace în vederea 
depășirii impasului" in negocieri.

Articole din presa indiană despre România
DELHI 9 (Agerpres). — Ziarul 

central indian „Doorandesh", de 
limbă hindi, a început publicarea 
unui serial de articole privind dez
voltarea economică si socială a tă
rii noastre, aspecte ale politicii 
sale externe.

în articolul „Dezvoltarea multila
terală a României", se evidențiază 
concepția creatoare și științifică a 
planurilor de dezvoltare economică 
și socială elaborate sub directa în
drumare a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Articolul subliniază 
contribuția întregului popor atit la 
întocmirea planurilor de dezvoltare 
economică, cit si la programele 
destinate creșterii nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Sub :iuut „Necesitatea dezarmă
rii și rolul României", ziarul 
„Doorandesh" subliniază faptul că 
„poziția României în problema 
dezarmării, direcțiile și căile de 
acțiune propuse sint rezultatul gîn- 
dirii și activității președintelui 
Nicolae Ceaușescu. promotorul per
manent și activ al ideii de creare 
a unei lumi fără arme și fără 
război". în context, referindu-se la 
recenta sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată de
zarmării, ziarul menționează : „Pro
punerile prezentate de România se 
bazează pe o analiză profundă a 
situației actuale, bucurîndu-se de 
unanimă apreciere pe plan mon
dial".

DANEMARCA

„Un izvor de incinta re, de bucurie 
și frumusețe”

Număr special al „Revistei Academiei internaționale de 
turism" consacrat României

Normalizarea situației din Honduras■
după preluarea puterii de către junta militară

TEGUCIGALPA 9 (Agerpres). — 
Situația a revenit la normal în Hon
duras după pre’uarea puterii, luni, 
de către o juntă militară de guver- 
nămînt. formată din comandanții 
șefi ai trupelor de uscat, aviației si 
securității publice (poliția). Un co
municat oficial precizează că junta 
este condusă de generalul Policarpo 
Paz Garcia. comandantul-șef al for
țelor armate de uscat.

Guvernul si-a prezentat demisia in 
bloc. Ea a fost acceptată de noile 
autorități, urmînd să fie constituit 
un nou guvern hondurian.

Referindu-se la recentele 
mente din Honduras, agenția 
Latina menționează că în
timp în această tară a crescut ne
mulțumirea maselor largi populare 
împotriva guvernului Juan Melgar 
Castro, muncitorii, țăranii, studenții 
și alte categorii sociale participînd 
la ample manifestații de protest, in

eveni- 
Prensa 
ultimul

special la Tegucigalpa și San Pedro 
de Sula, al doilea oraș ca importan
ță al tării. Presa honduriană a evi
dențiat. totodată, o serie de cazuri 
de corupție în rîndul sferelor oficia
le. precum si repetatele încălcări din 
partea autorităților și a sectoarelor 
patronale a libertăților sindicale. 
Organizațiile sindicale din mediul ru
ral au dat. de asemenea, publicității 
documente relevînd cazuri de alun
gare a țăranilor de pe ogoarele lor 
de către marii proprietari de pămîn- 
turi. de arestări în rindul forțelor 
progresiste.

După cum s-a anunțat la Teguci
galpa. actualele autorități au făcut 
cunoscut că vor menține calendarul 
electoral, precizînd că Hondurasul 
va reveni la un guvern civil în 1980. 
în această perspectivă urmează să 
fie aleasă, în 1979, o adunare con
stituantă.

0 nouă manevră a
SALISBURY 9 (Agerpres). — Așa- 

zisul guvern de tranziție din Rhodesia 
a anunțat o serie de măsuri cu ca
racter antisegregaționist. dar care — 
așa cum arată agențiile France 
Presse și Reuter — nu elimină discri
minările impuse de rasiștii albi decit 
in domenii minore. Potrivit acestui 
program, s-ar asigura de acum înain
te accesul negrilor în unele locuri 
publice. Dar, relevă agențiile de presă, 
măsurile-paliative ale așa-zisului gu
vern — organism artificial creat la 
3 martie a.c. pentru a da iluzia unei

rasiștilor rhodesieni
reglementări a problemei rhodesiene 
— au trezit nemulțumiri chiar in 
rîndul unora din sprijinitorii săi, 
care le consideră insuficiente față de 
gravitatea problemei, fiind de natură 
să mențină bazele discriminării ra
siale.

★
Frontul Patriotic Zimbabwe a con

damnat. intr-o declarație dată publi
cității la Lusaka, noua „legislație" 
împotriva discriminării rasiale din 
Rhodesia, considerind-o o nouă ma
nevră rasistă.

Evenimentul a fost marcat și la 
Universitatea Costa Rica din San 
Jose, unde prof. univ. Gerardo Lo
ria — fost doctorand în țara noas
tră — a vorbit despre dezvoltarea 
industriei petrochimice în România 
în cei 34 de ani care au trecut de 
la eliberarea patriei. Au fost proiec
tate filme documentare reprezentînd 
aspecte ale dezvoltării economico-șo- 
ciale din România socialistă.

COPENHAGA 9 (Agerpres). — 
Conducerea Partidului Social Demo
crat de guvernămînt din Danemarca 
și liderii Partidului Liberal, de opo
ziție. depun eforturi în vederea ela
borării unei politici comune pentru 
a combate dificultățile economice cu 
care este confruntată tara si. in per
spectivă. în vederea formării unui

GENEVA

tri- 
tra- 
ge- 
nu-

GENEVA 9 (Agerpres). — In ca
drul ședinței Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva, reprezen
tanții U.R.S.S.. S.U.A. și Marii Bri
tanii au dat publicității comunicatul 
cu privire la stadiul tratativelor 
laterale pentru elaborarea unui 
tat privind interzicerea totală si 
nerală a experiențelor cu arma
cleară. In comunicat se subliniază 
că. de la schimbul de păreri, cele 
trei delegații au trecut la formularea 
prevederilor acordului, precum și la 
examinarea problemelor concrete ce 
urmează a fi soluționate. In acest 
sens, se relevă că participanții la tra
tative sînt de acord cu faptul că tra
tatul trebuie să stipuleze interzice
rea oricărei explozii cu caracter ex
perimental a armelor nucleare in 
orice mediu.

Inflația în creștere, 
monopolurile 
prosperă...

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
Intr-un articol consacrat inflației i 
Statele Unite, revista americană 
„U.S. News and World Report" 
scrie, în ultimul său număr, că 
„prețurile urcă tot mai mult, sfi- 
dînd efort.urjle de vindecare a celei 
mai rele maladii economice a țării. 
Prețurile pe care 
plătesc — arată 
crescut în iunie 
de 11,4 la sută, 
decît in aprilie, 
Carter a declarat 
blema internă numărul 1 a tării". 
Principala componentă a 
tendințe inflaționiste este 
rea produselor alimentare : „Prețu
rile alimentelor au urcat in iunie în
tr-un ritm anual de 16.8 la sută, față 
de 7,4 la sută la produsele neali
mentare și 11,4 la sută pentru servi
cii" — relevă săptăminalul.

In același număr, „U.S. News and 
World Report" arată că ,.in al doi
lea trimestru al anului corporațiile 
americane au înregistrat profituri 
record, cu 15 la sută mai mari de
cit în perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut".

în

consumatorii le 
publicația — au 

într-un ritm anual 
deci și mai rapid 
cînd președintele 
inflația drept pro-

acestei 
scumpi-

MORAVURI DIN LUMEA CAPITALULUI
' fr ' 'r r 'i

Businessul obscurantismului:
șarlatani cu pretenții mesianice"

9 Un strigăt de alarmă: „sectele ne răpesc copiii“ • Promotori ai 
misticismului - „indivizi brutali, corupți, avizi de bani“ 9 Credin
cioșii cerșesc - conducătorii sectelor încasează • Efecte tot atît 

de pustiitoare ca ale drogurilor
„Fiica noastră nu a manifestat niciodată vreun interes pentru pro

bleme religioase. De aceea, nu ne putem explica prin ce mijloace a fost 
atrasă de partea sectei „Copiilor domnului", pentru care și-a părăsit 
școală, familie, prieteni. De cite ori am încercat să o vizităm- in colonia 
unde trăiește, alături de alți membri ai sectei, nu a fost chip s-o întîlnim 
singură ; aveam, de altfel, impresia că nici nu mai e stăpină pe deciziile 
ei, că i-au fost răpite conștiința și respectul de sine. Cînd a intrat in 
colonie, a luat cu sine tot ce a găsit prin casă — bunuri, bani, cecuri — 
dar peste cîteva zile cerșea pe străzi. Mai tîrziu a recunoscut că practică 
prostituția cerută de regulile sectei... Treptat, în comportarea ei au devenit 
tot mai evidente semnele unor grave.................................tulburări psihice...".

guvern de coaliție, a declarat presei 
primul ministru danez. Anker Joer- 
gensen. El a precizat că în prezent 
se discută bazele unei asemenea po
litici economice comune, urmînd ca 
pe viitor să se examineze posibilita
tea includerii unor miniștri liberali 
in cabinet.

Partidul Social Democrat al pre
mierului Joergensen controlează 65 
din cele 179 de locuri în Folketing 
(parlament), iar o coalizare cu libe
ralii i-ar aduce încă 21 de locuri, ceea 
ce este însă insuficient pentru a dis
pune de majoritate în parlament, 
pentru care ar avea nevoie de alte 
patru mandate.

Guvernul social-democrat danez se 
străduiește, de mai multe luni, să 
realizeze o colaborare cu opoziția în 
vederea depășirii problemelor econo
mice ale tării, confruntată cu o rată 
înaltă a șomajului si cu un mare de
ficit al balanței de plăți.

Ca o expresie a prețuirii față de 
valorile turistice ale țării noastre, 
„Revista Academiei internaționale 
de turism", cu sediul la Monte 
Carlo, consacră în întregime ulti
mul său număr României. In cuvin- 
tul de prezentare a numărului spe
cial, Guido Ricci, președintele A- 
cademiei internaționale de turism, 
subliniază : „România actuală este 
o splendidă fereastră a Europei 
spre bătrinuî Pont-Euxin. Vocația 
sa turistică nu mai trebuie demon
strată ; a-i prezenta realitățile este 
o datorie pentru a înlesni altor 
popoare, apropiate sau îndepărtate, 
să poată face cunoștință cu ținutu
rile sale, să-i admire neasemuitele 
frumuseți naturale, monumentele, 
tradițiile străvechi, folclorul, ospi
talitatea oamenilor".

Revista cuprinde o suită de ar
ticole ale unor personalități româ
ne și de peste hotare, ilustrînd 
bogatul tezaur al naturii, istoriei, 
culturii românești, noul peisaj in
dustrial al țării noastre. „Țară cu 
un popor viguros și, totodată, în
zestrat cu gingășie, România este

un ținut cu frumuseți ca-n basme, 
pe care il străbați cu nesfirșită in- 
cintare", scrie cunoscutul publicist 
Arthur Haulot, ca o concluzie ce 
poate fi regăsită în cuprinsul tu
turor articolelor.

Un interesant grupaj „ROMA
NIA PRIVITA PRIN OCHII AL
TORA" reproduce aprecieri asupra 
României ale unor cunoscute per
sonalități ale vieții publice interna
ționale. „Pentru mine, subliniază 
scriitorul Louis Nagel, România a 
fost o surpriză : ea deține adevăr „ 
rate tezaure, fie că e vorba de ari T <$ 
de folclor, de literatură sau de •?<.<. 
dustrie. Turismul cultural e Q 
turismul viitorului și România es 
o tară predestinată acestui gen de 
turism pentru că aici fiecare me
tru pătrat înseamnă o legendă..." 
La rindul său, scriitorul Lambros 
Malamas arată : „România de as
tăzi este un mesager al păcii, prie
teniei, înțelegerii și colaborării in
tre popoare. Pentru vizitatorii 
străini. România este o tară mi
rifică, un izvor nesecat de incin- 
tare, de bucurie și frumusețe".

agențiile de presă transmit
Convorbiri chino—japo

neze. Agenția China Nouă anunță 
că Huan Hua. ministrul afacerilor 
externe al R.P. Chineze, și Sunao 
Sonoda, ministrul afacerilor externe 
al Japoniei, au avut, miercuri, con
vorbiri la Pekin.

Șeful guvernului pana
mez, gen€ralul Omar Torrijos, a 
apreciat că scrutinul din 6 august a

La îndemnul sectei, s-a ars de vie...

demonstrat înalta conștiință a po
porului, coeziunea și dorința de a 
lupta pentru întărirea procesului 
transformărilor economice și sociale 
din țară. El a arătat că reacțiunea 
a încercat să boicoteze alegerile, dar 
uneltirile ei, după cum o atestă fap
tele, au eșuat.

Recolta mondială de 
Cjrîu a anu'u* 1985 va de circa 
450 milioane tone, se arată într-un 
raport estimativ al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.). Cea mai im
portantă creștere a suprafeței agri
cole cultivate cu grîu se înregistrea
ză in America Latină — circa 3 la 
sută — în timp ce continentul afri
can este apreciat ca dispunind de 
resurse de teren importante, dar incă 
nefolosite.

independența la 7 iulie, și-au pre
zentat oficial candidatura pentru 
intrarea în O.N.U. Consiliul de Secu
ritate urmează să se pronunțe favo
rabil. iar Adunarea Generală a O.N.U. 
să admită oficial noul stat în cadrul 
ședinței 
nare de la 
Insulele 
150-lea i

inaugurale a sesiunii ordi- 
19

> Salomon
stat membru

septembrie. Astfel, 
vor deveni al 
al O.N.U.

ții ajutorul New York-
S.U.A., JimmyPreședintele

Fragmentul de mai sus. ilustrînd 
soarta unei tinere, a fost extras 
dintr-un raport recent apărut în 
R. F. Germania, întocmit de o 
organizație a părinților, una din 
multele care au luat ființă in ul
tima vreme într-un șir de țări occi
dentale în scopul combaterii secte
lor pseudoreligioase și salvării co
piilor lor ce le-au căzut pradă.

„Scientology Church". „Secta 
Moon", „Copiii domnului", „Hare 
Krishna". „Misiunea luminii divi
ne", „Societatea pentru meditație 
transcendentală" — iată numele a 
doar cîtorva din puzderia de secte 
ce proliferează, din anii ’60. în lu
mea occidentală. „Șarlatani cu pre
tenții mesianice, indivizi brutali, 
corupți, avizi de bani și putere", 
cum ii caracterizează ziarul vest- 
german „DIE WELT", sînt înteme
ietorii și conducătorii acestor secte 
care, dovedindu-se rentabile, se în
mulțesc ca ciupercile după ploaie, 
făcînd sute de mii de victime în 
rindul tinerilor. Au început să se 
alarmeze întii părinții, primii și cei 
mai direct afectați, pedagogii, iar 
în ultima vreme, cind mișcarea sec
telor a luat o amploare deosebită, 
devenind obiectul îngrijorării pu
blice, chiar oficialitățile. Presa vest- 
germană se ocupă pe larg de acest 
fenomen nociv, făcîndu-se ecoul 
acestor îngrijorări și preocupări.

Circa 200 000 de tineri se află sub 
influenta nefastă a sectelor, scrie 
revista vest-germană „DER SPIE
GEL" într-un amplu articol pe a- 
ceastă temă intitulat semnificativ : 
„Sub imperiul paraliziei voinței, 
dezorientării, apatiei" și apărut în
tr-un număr recent. Majoritatea ce
lor care își caută „salvarea" (sic I) 
în minăstiri, comune, colonii ori 
cum se mai numesc respectivele 
comunități pseudoreligioase au in
tre 18 și 28 de ani sau sînt chiar 
mai tineri. „Pe toți îi unește — con

stată aceeași revistă — pierderea 
sentimentului de securitate, a ori
cărei încrederi in viitor, in sensul 
vieții". Fuga spre secte — încearcă 
cotidianul „Die Welt" să explice ră
dăcinile fenomenului — izvorăște 
din aceeași stare de nemulțumire a 
tinerilor față de relațiile sociale care 
îi împinge și spre consumul de stu
pefiante. „Efectele asupra tinerilor 
sint și ele la fel de pustiitoare — re
latează același ziar — ceea ce a și 
determinat asimilarea acestor miș
cări -drogurilor periculoase» : alte
rarea îngrijorătoare a personalității, 
ruperea oricăror legături cu realita
tea, rezistenta fizică scăzută, ră
ceala extremă a sentimentelor, 
comportamentul infantil. Adepții 
noilor secte lasă impresia că ar fi 
permanent în transă sau sub anes
tezie".

„De doi ani și jumătate ne stră
duim, fără succes, să o eliberăm 
pe fiica noastră din chingile sectei. 
In 1975, cînd a dispărut brusc și fără 
motiv de acasă, a părăsit familia, 
prietenii și meseria de educatoa
re ce-i fusese atit de dragă. Toată 
lumea o cunoștea drept o tinără 
deschisă, inteligentă, cu un simț 
critic dezvoltat. La doar patru zile 
după ce s-a alăturat sectei am în- 
tî) nit-o într-o stare de epuizare 
psihică șl fizică incredibilă : era în 
compania a doi „credincioși", cu 
totul absentă, abia capabilă să se 
țină singură pe picioare — plîngea 
și bolborosea fără șir". (Din docu
mentația întocmită de părinți, re
produsă de „DER SPIEGEL").

Studii recente ale unor psihiatri 
americani au relevat că procesul 
asimilării unui nou adept de către 
o anumită sectă are loc în patru 
etape. Prima etapă are în vedere 
depistarea și racolarea adeptului 
potențial. Astfel, de pildă, călugării 
sectei sud-coreeanului Moon s-au 
;,specializat" în studenți care tra-

versează o perioadă critică. „Copiii 
domnului" preferă să recruteze co
pii între 12—14 ani. atrăgîndu-i cu 
miraje erotice, căutînd să speculeze 
dificultățile proprii pubertății. Eta
pa a aoua, de „integrare" în sectă, 
constă din metode și tehnici cri
minale de îngrădire a voinței, ca, 
de pildă, privarea sistematică de 
somn, ruperea forțată de realitate, 
presiuni continui. Cum scrie 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU", 
acum este „plămădit aluatul din 
care va fi modelat robotul fanatic, 
în stare de orice". în etapa a treia 
incepe munca distructivă a conver
tirii propriu-zise, sub controlul to
tal al grupului : orice contact cu 
exteriorul este supravegheat, rela
țiile cu familia sînt neutralizate sau 
chiar întrerupte ; modalitățile indi
viduale de exprimare sint nivelate, 
limbajul, sensul cuvintelor — mo
dificat. în ultima etapă, ei sînt de 
pe acum perfect „integrați" și adap
tați misiunii lor de robot. Cu nu
mai cîteva zile în urmă, agențiile 
de presă au relatat un fapt zgu
duitor, care atestă pînă unde ajun
ge fanatismul orb al sectelor. O fe
meie din Salt Lake City, S.U.A., 
și-a aruncat șase din cei șapte copii 
ai săi de la etajul al Xl-lea al unei 
clădiri, după care s-a azvirlit și ea 
pe fereastră, zdrobindu-se de cal- 
darim. Sinucigașa era soția „lide
rului spiritual" al unei secte 
în conformitate cu preceptele 
teia, și-a pus capăt vieții, 
apoi urmat de restul familiei.

Anul trecut a avut loc la Frank
furt pe Main un proces in care au 
fost implicați așa-numiți călugări 
ai sectei „Hare Krishna". Acuzații
le aduse erau dintre cele mai „lu
mești".: înșelătorie, delapidare, ră
piri de copii, comerț cu arme, vio
larea secretului corespondentei. Pe 
parcursul dezbaterilor, odată cu ri
dicarea perdelei de misticism și 
mister ce învăluie aceste secte, s-a 
putut vedea ce se ascunde, de fapt, 
în spatele lor. BANI, SUME 
URIAȘE DE BANI CE SE SCURG 
ÎNTR-O SINGURA DIRECȚIE 
— DELOC CARITABILA — PEN
TRU SLUJIREA UNOR INTERESE 
MERCANTILE ȘI CHIAR POLI
TICE. O singură colonie a obținut 
prin acțiuni de cerșit perfect orga
nizate și regizate 300 000 mărci pe

care, 
aces- 
fiind

în disprețul lor sălbatic față de ființa umană, unele secte 
lături de a-și îndemna adepții să se sinucidă. Fotografia de 
fișează pe tînăra Erika Ruppert, membră a sectei „Ananda 

așa-zise scopuri de „autopurificare"la instigarea acesteia, și-a dat foc în

lună ! (venit neimpozabil, bineînțe
les). Și, după cum avea să declare 
la proces un fost contabil al sectei, 
nici măcar o marcă nu a fost trimisă 
pentru copiii flâmînzi din India sau 
Bangladesh, așa cum căutau să-i 
convingă membrii sectei ne trecă
tori. Banii au fost reinvestiți în afa
cerile sectei, dar mai ales trimiși 
„divinului... guru" cu sediul peste 
ocean.

Nu mai puțin strălucit merg afa
cerile „divinului" Mose David care 
păstorește cam 8 000 de „copii ai 
domnului" (acesta fiind și numele 
sectei) pe care el însuși îi numește 
„gîște care fac ouă de aur". Pe 
lingă cerșetorie, prostituția este, de 
asemenea, impusă membrelor sec
telor ca un mijloc de a cîștiga bani' 
și, eventual, adepți.

„Stăpîn" absolut a peste 500 000 
de suflete, sud-coreeanul Moon dis
pune de sume uriașe de bani, fiind 
patronul unor mari întreprinderi. 
Scopurile ascunse ale sectei pe care 
o patronează reies din „cartea sa 
sfîntă", ce își propune să-i învețe 
pe „credincioși" „cum să înfringă 
împărăția lui Satan, care pretutin
deni în lume a luat forma comunis
mului". Și poate nu sînt întîmplă- 
toare dezvăluirile făcute recent în 
Congresul american în legătură cu 
contactele strînse și subvențiile pri
mite în scopuri precise de sectă 
din partea K.C.I.A.. serviciul de 
spionaj sud-coreean. Sînt fapte de 
netăgăduit, care fac să fie înțeles și 
mai bine autenticul substrat politic 
și adevăratul caracter social al a- 
cestor mișcări obscurantiste.

M. SASARMAN

nu se dau în 
mai sus înfă- 
Marga", care,

Mila domnului
pentru buzunarul

Prospecțiuni petroliere.
In sudul Mării Adriatice si Mă
rii
uni _____________________
riind între 200 și 1 000 metri, a anun
țat societatea italiană „A.G.I.P.", fi
lială a grupului petrolier de stat 
„E.N.I.". Primul puț la care lucrează 
exploratorii „A.G.I.P." este situat 
la 52 km est de portul italian Brin
disi.

Ionice au 
petroliere

început prospecți- 
la adîncimi va-

0 nouă candidatură la 
O.N.U. Insulele Salomon, din O- 
ceanul Pacific, care și-au dobîndit

ului.
Carter, 
ajutorul
New York, în contextul dificultăți
lor financiare majore cu care este 
confruntată de cițiva ani municipali
tatea sa. Președintele a apreciat că 
prevederile legii oferă municipalită
ții din New York un răgaz suficient 
pentru „ducerea la bun sfîrșit a di
ficilei redresări economice și 
ciare" a orașului.

a semnat marți legea privind 
I federal acordat orașului

finan-

Puternică furtună 
Cehoslovacia. DuPă cum 
tă agenția C.T.K., la 8 august 
ternică furtună s-a abătut 
unor zone din Cehoslovacia, 
vocind importante pagube materiale 
și victime. Viteza vintului a atins, pe 
alocuri. 150 kilometri pe oră. Au fost 
avariate un număr de locuințe și 
construcții agricole și s-au înregistrat 
pagube la culturile cerealiere.

în
anun-
o pu- 

asupra 
pro-

(Agerpres). 
a avut loc 
o ceremo- 
împlinirea 

de cînd a-

Moment de reculegere la Nagasaki
TOKIO 9

— Miercuri 
la Nagasaki 
nie marcind 
a 33 de ani
supra acestui oraș japo
nez a fost aruncată 
bomba atomică ce a ucis 
zeci de mii de oameni. 
La ora 11,02, exact la a- 
ceeași oră la care în 
anul 1945 a căzut bom
ba asupra orașului, toa
te sirenele fabricilor și 
ale vapoarelor, precum 

clopotele bisericilor

au marcat evenimentul 
de tristă amintire, popu
lația păstrind un mo
ment de reculegere.

în „Parcul păcii" din 
Nagasaki, aflat in punc
tul în care a căzut bom
ba, circa 15 000 de per
soane au participat la 
ceremonia in cadrul că
reia ministrul sănătății, 
Totsuo Ozawa, a dat 
citire unui mesaj din 
partea primului minis
tru, Takeo Fukuda, după

care a 
Yoshio 
numele supraviețuitori
lor bombardamentului 
atomic.

Primarul orașului Na
gasaki a citit 
declarație in 
păcii, adresind 
politici din 
lume apelul 
alătura eforturilor avind 
drept scop eliminarea 
armamentului nuclear și 
oprirea cursei înarmă
rilor.

luat cuvintul 
Kadokawa. in

apoi/P‘c 
favoarea 
liderilor 
întreaga 
de a se

Radarul-pistol veghează la securitatea circulației

patronului

Ridicați nu miinile, piciorul de pe accelerator, spune
acești agenți de circulație din statul Pennsylvania (S.U.A.), care prezintă 
un ingenios dispozitiv de controlare a traficului rutier: radarul de mină. 
Aducînd prin forma sa cu un pistol, nu are efectele periculoase ale 

acestuia, fiind vizate cel mult, permisele de conducere auto...

Surprinși in obiectiv de fotorepor
terul cotidianului „Frankfurter
Rundschau", acești trei tineri cer
șeau în plin centrul orașului
Frankfurt pe Main. Rezultatele 
acestor „colecte" sui-generis, care se 
ridică anual la sute de mii de mărci, 
îngroașă conturile bancare ale capi

lor sectei
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