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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 

ÎNCEP ASTĂZI UN NOU ITINERAR PEPĂMÎNTUL AFRICII 
Din toată inima, din partea întregii națiuni, urarea fierbinte:

Succes deplin în noua solie de pace 
și prietenie, de cooperare și solidaritate 

militantă cu popoarele africane!
Întregul nostru popor trăiește astăzi din nou 

sentimente de profundă și justificată mîndrie 
patriotică. tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președintele Repu
blicii, pornește, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, într-o nouă misiune, de deosebită 
însemnătate și cu multiple semnificații, într-un 
șir de țări ale continentului african.

Succedînd istoricelor itinerare întreprinse în 
anii trecuți în Africa, pe aite continente ale 
lumii, vizita care începe astăzi reprezintă o 
nouă și pregnantă afirmare a politicii externe 
dinamice și constructive a României socialiste, 
în spiritul orientărilor programatice definite de 
Congresul al Xl-lea, care includ, ca o compo
nentă fundamentală, adîncirea șl dezvoltarea 
prieteniei și colaborării pe multiple planuri cu 
țările în curs de dezvoltare, cu noile state 
independente, cu toate statele ce au pășit pe 
calea afirmării de sine stătătoare.

In acest cadru, așa cum este bine știut, o 
extindere continuă au cunoscut relațiile cu 
tinerele state ale Africii. Definind elocvent 
această preocupare statornică, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta, în aceste zile: 
„Am putea spune câ în politica generală a 
României, de colaborare cu toate statele, Africa 
ocupă un loa deosebit, aceasta înscriindu-se in 
lupta generală împotriva politicii imperialiste și 
colonialiste, pentru relații democratice, bazate 
pe deplină egalitate in drepturi, pe respectul 
independenței și suveranității, pe neamestecul în 
treburile Interne și avantajul reciproc".

Fără îndoială, o înrîurire determinantă asupra 
dezvoltării ansamblului relațiilor româno-africane 
au avut vizitele întreprinse anterior de președin
tele Republicii într-un mare număr de state 
africane, ca și contactele la nivel înalt de la 
București, cu prileiul prezenței în țara noastră a 
numeroși șefi de state, cu lideri ai partidelor de 
guvernămint sau ai mișcărilor de eliberare din 
Africa.

Noua misiune de prietenie șl colaborare pe 
continentul african demonstrează o dqtă în plus 
în mod strălucit solidaritatea militantă a 
poporului român — care, el însuși, a cunoscut 
vreme îndelungată asuprirea străină, luptînd 
neîncetat pentru neatîrnare, pentru apărarea 
ființei naționale — cu lupta de eliberare na
țională și pentru emancipare politică, economică 
și socială a tinerelor state de pe continentul 
african. Salutînd cu bucurie apariția noilor state 
africane, România le-a recunoscut imediat, a 
stabilit cu ele relații prietenești, care s-au con 
soiidat tot mai mult, prin aspirațiile comune spre 
dezvoltare liberă pe calea progresului, spre 
lichidarea subdezvoltării, spre înfăptuirea unei 
noi ordini economice și politice mondiale.

Astăzi, România întreține relații cu 47 de țări 
africane, cooperarea cu acestea îmbrățișînd 
forme și domenii din cele mai variate. Este 
profund semnificativ, de pildă, faptul câ în 
decurs de mai puțin de un deceniu și jumătate, 
între 1965—1978, comerțul României cu 
Africa a crescut de 36 de ori. Participarea 
nemijlocită a României la înfăptuirea unor 
grandioase obiective economice în diverse țâri 
africane, evoluția colaborării spre forme tot mai 
moderne, de eficacitate sporită, inclusiv crearea 
de societăți mixte, încheierea unor acorduri de 
lungă durată, care conferă stabilitate cooperă
rii, sprijinul în formarea de cadre sînt tot 
atîtea exemple ale rodniciei relațiilor României 
cu statele Africii.

Raporturile României cu țările Africii cunosc 
o dezvoltare continuă și în sfera vieții inter
naționale, prin conlucrarea strînsă în cadrul 
„Grupului celor 77", la O.N.U. și în celelalte 
organisme mondiale.

Cu deosebită vigoare. România și-a spus și' 
își spune cuvîntul în sprijinul luptei popoarelor 
africane, pentru lichidarea ultimelor vestigii ale 
colonialismului, pentru eradicarea definitivă a 
rasismului și apartheidului, a oricăror forme

de asuprire și dominație pe continentul Afri
cii. Poporul nostru este pe deplin solidar cu 
cauza dreaptă a popoarelor din Zimbabwe, Na
mibia, Africa de Sud, avînd convingerea fermă 
că nu este departe ziua cînd lupta lor eroică, 
plină de sacrificii, va izbîndi, iar flamurile li
bertății vpr flutura deasupra întregului conti
nent.

„România — Ceaușescu I" sînt astăzi nume 
cunoscute și stimate în întreaga Africă. Po
poarele africane nutresc sentimente de înaltă 
considerație și prețuire fată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, ca neobosit și consecvent 
sprijinitor al cauzei neatîrnării, militant dîrz 
pentru idealurile nobile ale libertății, progresu
lui și păcii. O simbolică expresie a acestei pre
țuiri a constituit-o decernarea premiului in
ternațional ,,Simba" președintelui țării noastre, 
apreciat ca un mare prieten al Africii.

Cu siguranță că noul itinerar african al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu vă marca un mp- 
ment de cea mai mare importanță pe calea 
adincirii continue a colaborării multilaterale a 
României cu țările vizitate, u intâririi neconte
nite a prieteniei și solidarității româno-africa
ne. înscriindu-se, în același timp, ca o con
tribuție de preț la cauza generală a păcii, 
cooperării și progresului tuturor popoarelor, a 
făuririi unei lumi noi, moi bune și mai drepte.

Oamenii muncii din patria noastră, din uzi
ne, de pe ogoare, din instituții și laboratoare 
— strîns uniți în jurul partidului, hotărîți să ob
țină realizări tot mai importante în îndeplinirea 
sarcinilor, ce revin fiecăruia la locul său de 
muncă — adresează din inimă președintelui 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
urarea fierbinte de drum bun și deplin succes 
în această nouă solie a prieteniei și colaborării, 
cu convingerea că aceasta va fi încununată 
de cele mai rodnice rezultate, contribuind ast
fel la creșterea continuă a prestigiului și 
autorității României socialiste în lume.

Rîmnicu Sărat — adevărata tinerețe a unui vechi oraș

Orașului întreg, 
fericire în casă nouă!
CETĂȚENII, DE LA ȘCOLARI LA PENSIONARI, PREZENȚI 

ALĂTURI DE CONSTRUCTORI PE ȘANTIERELE DE LOCUINȚE
în toată tara — un vast program pentru construcția de locuințe. Sute 

și sute de mii de locuințe moderne sînt, cum se spune, pe drum, se nasc 
din munca a zeci de mii de constructori și, tot mai mult, cu participarea 
cetățenilor inșiși. Desenele arbitecților care au imaginat noi și noi car
tiere sint repede preluate de miinl care incep să curețe locul, să adin- 
cească fundații, să frămînte betoanele și să le toarne, să întindă și să ne
tezească mortarul, șă monteze uși și ferestre, fire electrice și instalații de 
apă... Curind, în aceste spații mirosind a proaspăt răsare o altfel de viață 
pentru mii și mii de familii.

Ceea ce se petrece acum la Rimnicu Sărat seamănă cu un nou inceput 
de lume. Pentru că, in mare parte, orașul pe care călătorii spre Moldova 
l-au străbătut cunoscindu-1 ca pe o tipică urbe provincială cu vechi și 
șubrede acareturi, cu îngrămădiri de prăvălioare si case insalubre — 
moștenire a altor rînduieli sociale — a si dispărut; buldozerele renașterii 
sale înaintează acum către mereu alte zone. Ceea ce apare în loc es/e 
chipul altui oraș, cu largi deschideri spre soare, cu verticale ale .confor
tului, cu priveliști de viață nouă.

Este ceea ce vă înfățișează, doar 
parțial, fotografiile noastre.

Orașul nu-și dobindeste noua înfă
țișare ca Pe un dar al constructorilor, 
el participă el însuși la reconstrucția 
sa : sute si sute de cetățeni muncesc 
în fiecare zi alături de constructori, 
iar duminica ies cu miile să ..cize
leze" noile artere, să pregătească 
locul noilor edificii. Este cea mai 
vie exprimare a spiritului civic la 
•cara întregii cetăți.

într-o zi obișnuită de primăvară 
am străbătut, cu aparatul fotografic 
în mină, orașul si iată ce am șur- 
prins...

...Un bloc în construcție din- 
tr-un cartier nou (actul lui de 
naștere s-a semnat mai apăsat anul 
trecut) din apropierea vechii rafinării. 
Oameni mulți pe șantier. „Nu sînt toți 
constructori", îmi spune însoțitorul 
meu. ..Sînt printre ei si muncitori din 
Întreprinderile orașului, veniti aici

să ajute la înălțarea apartamentelor 
ce vor fi repartizate colectivului lor. 
Spre exemplu, dumnealui..."

Tînărul amesteca cu rîvnă mortarul, 
n-a prea avut timp să observe că e 
fotografiat. La întrebări a răspuns tot 
așa. lucrînd. Numele lui e Gheorghe 
Crețu ; lăcătuș mecanic la întreprin
derea de organe de asamblare si a 
venit aici cu încă zece dintre tovarășii 
lui de muncă. De ce au venit ? Cum 
de ce ? Oamenii vor case noi. nu ? 
Și-atunci nu trebuie să muncească 
pentru ele ? Nu, nu cazul lui. el a 
primit apartament anul trecut. A 
muncit pentru el. a făcut două sute 
de ore pe șantier. Plus duminica 
muncă voluntară, lâ curătit. la aran
jat... Și-acuma de ce mai vine la 
muncă pe șantier T Păi. pentru oraș. 
Că e orașul lui. Da. din ’72 e orașul 
lui. că el a venit de la tară, din 
Voi ținu (Vrancea). a învătat meserie 
si-acuma-i orășean. muncitor. Are si 
un copil, al doilea e pe drum si-o

Text șl fotografii de
Mihal CARANFIL

Durabile, ieftine, 
cu un consuni 
mic de energie

AVEM ASEMENEA 
MATERII PRIME! 
UNA DIN ELE:

TUFURILE 
VULCANICE
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Președintele Nicolae Ceausescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, va face o vizită

uficială de prietenie in Republica Pnpulară Angela
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, va efectua, în

prima parte a lunii aprilie a.c., 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Populară Angola, la invita
ția tovarășului Antonio Agostinho 
Neto, președintele Mișcării Popu

lare pentru Eliberarea Angolei — 
Partidul Muncii, președintele Repu
blicii Populare Angola, și a tovară
șei Maria Eugenia Neto.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Austriei

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, simbătă dimineața, pe dr. 
Franz Wunderbaldinger. ambasadorul

Austriei Ia București. în vizită de ră
mas bun. cu prilejul îrfcheierii mi
siunii acestuia. în tara noastră.

Cu această ocazie a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

HOTARÎREA 
Comitetului Politic 

Executiv al C. C. al P. C. R.
cu privire la acțiunile organizate in România 

in cadrul Anului Internațional al Copilului
Anul Internațional al Copilului reprezintă una dintre 

cele mai importante acțiuni umanitare ce se desfășoară 
sub egida Organizației Națiunilor Unite în scopul de a 
mobiliza toate statele, toate organismele internaționale, 
opinia publică mondială spre intensificarea eforturilor. și 
acțiunilor in direcția soluționării problemelor de ordin 
material și social ale generațiilor tinere, pentru educarea 
și formarea copiilor, a tineretului de pretutindeni în sco
pul făuririi'unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră. Proclamarea de către Adunarea Generală a O.N.U. 
a anului 1979 ca An Internațional al Copilului, prin rezo
luția adoptată la inițiativa unui mare număr de ștate mem
bre. intre care și România, constituie expresia grijii celei 
mai profunde a tuturor popoarelor pentru destinele tine
rei generații.

O atenție deosebită a fost și este acordată în România 
socialistă creării tuturor condițiilor pentru ca tînăra ge
nerație, copiii — viitorul însuși al națiunii noastre socia
liste — să se poată bucura din plin de întreaga bogăție 
materială și spirituală a țării, să poată avea o perspectivă 
luminoasă, eliberată de spectrul oricărei privațiuni sau 
amenințări.

„Tinerii, copiii patriei noastre — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România
— se dezvoltă într-un elimat social, politic și etic nou, 
superior, dispunind de tot ceea ce este necesar pentru a 
se forma ca oameni înaintați, făuritori conștienți și price- 
pufi ai României socialiste și comuniste".

Acționind in deplină conformitate cu Declarația Dreptu
rilor Copilului adoptată de Organizația Națiunilor Unite, 
societatea românească veghează cu neslăbitâ consecvență, 
pentru ocrotirea copiilor, pentru asigurarea accesului lor 
neîngrădit la învățătură, știință și cultură. Ia toate cuce
ririle civilizației moderne, pentru formarea tuturor copiilor 
ca cetățeni liberi, demni și egali, participanți activi la 
opera de înflorire multilaterală a patriei. J

O dovadă elocventă a preocupărilor constante ale parti
dului și,statului pentru copii o constituie atingerea, în luna 
aprilie 1979, a cifrei de 221000 000 locuitori ai României, 
urmare firească a politicii de sprijinire â natalității, de 
creare a unor condiții materiale corespunzătoare, de spri
jinire a familiei. In anul de învățămînt 1978/1979 sint cu
prinși în toate formele de pregătire școlară aproape șase 
milioane de copii și tineri. La dispoziția copiilor și tineri
lor se află aproape 30 000 unități de învățămint, cuprinzind 
13 500 grădinițe și 14 500 școli generale, care asigură cu
prinderea a 872 370 de copii in. invățămîntul preșcolar și a 
peste 3,4 milioane in invățămîntul primar și gimnazial ; 
cei mai mici copii au lg dispoziție aproape 110 000 locuri 
în creșe și căminA

O expresie a grijii pe care societatea o poartă genera
țiilor noi o constituie recenta adoptare a- Decretului Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România privind 
majorarea alocației de stat pentru copii din fondurile re
zultate prin diminuarea cheltuielilor militare.

în acest climat politic, și social de generoasă grijă fată 
de om, pionierii, șoimii patriei, toți copiii României socia
liste — români, maghiari, germani și de alte naționalități
— se formează ca militanți fermi pentru socialism și co
munism. in spiritul umanismului revoluționar, al dragostei 
față de patrie, partid și popor, al respectului pentru toate 
popoarele lumii, al idealurilor păcii și înțelegerii inter
naționale.

Pentru toți copiii țării, viața și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit prieten și îndrumător al 
tinerei generații, constituie un minunat exemplu de dă
ruire revoluționară, de patriotism înflăcărat și luptă neîn
fricată pentru interesele vitale ale națiunii, pentru cauza 
socialismului și comunismului, a păcii și progresului ome
nirii.

Partidul și statul nostru acționează neobosit, cu susți
nută consecvență pentru adoptarea unor măsuri care să 
asigure copiilor și tinerilor din toate țările posibilitatea 
de a crește în liniște, la adăpost de griji, într-o lume a

păcii, ferită de războaie nimicitoare și care să fie, în ace
lași timp, o lume a demnității, respectului și conlucrării 
pașftice intre popoare.

Pornind de la aceste înalte considerente și avînd în ve
dere preocuparea constantă a partidului și statului nostru 
pentru asigurarea unor condiții cit mai bune de muncă, 
de studiu și de viață copiilor,, tuturor tinerilor patriei, 
perfecționarea întregii activități politico-educative, precum 
și voința fermă a României de a contribui la Îndeplinirea 
obiectivelor Anului Internațional al Copilului, Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. hotărăște :

1. Intensificarea eforturilor tuturor organelor de partid 
și de stat, ale organizațiilor de masă și obștești in vederea 
asigurării unor condiții tot mai bune de viață și învăță
tură pentru tinăra generație.

— Potrivit prevederilor Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare spre comunism, care subliniază că tî
năra generație reprezintă viitorul națiunii noastre socia
liste. o preocupare de prim ordin a statului nostru o con
stituie asigurarea unei susținute politici demografice, ast
fel ca în 1990 populația României să ajungă la cel puțin 
25 milioane locuitori, iar în anul 2000 la circa 30 milioane.

Pentru menținerea tinereții poporului și dezvoltarea vi
guroasă a națiunii noastre socialiste se vor asigura con
diții tot mai bune creșterii tinerei generații, printr-o înaltă 
asistentă socială și sanitară, prin dezvoltarea mijloacelor 
de ocrotire și refacere a sănătății și, în acest cadru, de 
ocrotire a mamelor și copiilor ; se va lărgi și perfecționa 
rețeaua sanitară, se vor construi, noi policlinici, dispensare, 
spitale, preventorii și case de naștere la nivelul exigențe
lor medicale moderne ; se va acționa cu mai multă perse
verență pentru realizarea programului stabilit de partid 
în ce privește construcția de creșe și cămine, crearea de 
condiții optime pentru îngrijirea nou născuțiîor, pentru 
ocrotirea mamei și copilului.

— Pornind de la prevederea din Programul partidului 
că școala reprezintă principalul factor de educație și for
mare a copiilor, a tinerei generații, statul nostru va asigura 
în continuare perfecționarea instrucției publice. Numai in 
anul 1979 vor fi date în folosință 3 000 săli de clasă, peste 
33 500 locuri in internate și aproape H 000 locuri în ate
liere școlare, circa 23 000 noi locuri în grădinițe. Ministe
rul Educației și învățăminiului va asigura cuprinderea în 
manuale și cursuri a tot ceea ce este mai nou in fiecare 
disciplină, precum și dotarea corespunzătoare a tuturor 
unităților preșcolare și școlare cu mijloace de învățămînt 
moderne.

— In domeniul activității cultural-educative, al asigu
rării unor condiții optime de organizare a timpului liber 
al copiilor, vor începe. în București,- lucrările de construc
ție a „Centrului copilului" — obiectiv de largă amploare 
care va asigura condiții optime de educație, activitate 
culturală și distracție pentru copii. Se va construi, de ase
menea. Casa centrală a pionierilor și șoimilor patriei ; 
vor fi date, totodată, in folosință noi case ale pionierilor și 
șoimilor patriei, săli de sport, sate' de vacanță, bazine de 
înot și patinoare, complexe culturale.

— Consiliul Culturii și Educației Socialiste, împreună 
cu consiliile populare județene vor asigura construirea de 
noi localuri de teatru pentru copii si tineret; de aseme
nea. se vor cuprinde mai pe larg in repertoriul tuturor 
teatrelor în limba română si în limbile naționalităților 
conlocuitoare spectacole cu piese pentru copii. In cursul 
anului 1979 vor fi realizate filme artistice, de animație Si 
documentare, precum si jocuri si jucării educative si dis
tractive. Editurile vor tipări noi titluri de cărți adresate 
copiilor.

2. Dezvoltarea si diversificarea producției bunurilor de 
larg consuni destinate copiilor si a rețelei comerciale de 
desfacere.

— Ministerul Industriei Ușoare. Ministerul Agriculturii 
și Industrializării Produselor Agricole. Ministerul Comer-
(Continuare în pag. a V-a)

COPIII TĂRII

Desen de Tia PELTZ

Veniți să vedeți 
ținutul senin 
în care trăim 
noi, 
copiii acestui țărîm.

Cu nestinsă 
iubire de glie, 
crește și-nflorește 
ca un basm 
frumos, 
maica noastră, 
buna Românie.

E susur de rîu,
e foșnet de.grîu, 
e doină de dor, 
nesecat izvor.

Veniți s-auzițî 
noian de povești 
de-un neam vitejesc, 
de-un neam românesc 
ce poartă în lume 
măreț al său nume.

Maica țară — 
România noastră, 
dintre toate zînele 
e cea mai frumoasă.

Ellsaveta NOVAC
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A fost plantat acum. 100 
ani. Locul — noua așezare 
numele Independența, județul 
Galați, constituită din trei sate, 
a căror existență a început in 
anul... 267 al erei noastre.

Deci, stejarul a fost plantat în 
anul unu al comunei Indepen
dența. Cit de jalnic, cit de vi
guros a crescut ? Localnicii o 
știu ; trec doar in fiecare zi pe 
lingă el. Ca s-o afle și fiii satu
lui, răspindiți prin țară, ei 
invitați să fie prezenți la 5 
la sărbătorirea centenarului 
cului lot natal.

sint 
mai
lo-

I Din toată
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I
I
I
I
I
I
I
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inima!
Un bătrin, pe nume Stan Voi- 

culescu, din comuna Verguleasa, 
județul Olt, in virstă de 78 de 
ani, căzuse grav bolnav la pat 
din cauza inimii și a unui astm 
bronșic. A fost internat in spi
talul din Drăgășani. „De cum 
am ajuns în spital — ne spune 
el — m-am bucurat de o pri
mire și îngrijire din partea unor 
oameni cu adevărat de omenie 
de la director, pină la doctorița 
Cecilia Stanciu. Din momentul 
în care a stabilit diagnosticul, 
cind abia mai respiram, doctori
ța a venit tot timpul la patul 
meu nu numai cu medicamente 
și sfaturi, ci și cu acel zimbet și 
vorbă caldă de încurajare. Și 
trebuie să vă spun că tare mare 
nevoie aveam în zilele acelea de 
o astfel de îmbărbătare. Acum, 
cind mă aflu din nou în mijlo
cul familiei, vă rog să-mi îngă
duiți să adresez și prin ziar doc
toriței Cecilia Stanciu și tuturor 
celor care m-au pus pe picioa
re, mulțumiri din toată inima!"

I Pasiunea
I unei
I
I

ac-

I
I
I
I
I
I

pensionare
Pensionara Irina Zăvoianu 

tivează in rindul artiștilor plas
tici amatori din cadrul Casei 
municipale de cultură Satu 
Mare. In ultima vreme, inimoa- 
șa artistă a poposit tot mai dec 
în mijlocul unor colective de 
muncă, realizind mai multe por
trete. de fruntași între fruntași. 
Momente de-a dreptul emoțio
nante a trăit pictorița amatoare 
cu prilejul unor manifestări cul- 
tural-artistice dedicate fruntași
lor, in timpul cărora le-a înmâ
nat personal portretele realizate 
cu toată migala, generozitatea și 
talentul său. Printre 'eroii ei se 
numără Andrei Pop, maistru la 
un grup de șantiere sătmărean, 
mecanicul Anton Haulier, șofe
rul Vașile Florescu.

Aflăm că exemplul Irinei Ză
voianu este în prezent urmat și 
de alți artiști amatori sătmăreni. 
Și poate că nu numai de ei.

I Mai ceva
I
I
I
I
I
1
I
I

ca melcul!
O foarte frumoasă ilustrată 

ne-a trimis cititorul nostru Va- 
sile Tămaș din Baia Mare. 
Ilustrata este din Constanta. Nu, 
el nu se află acum pe malul mă
rii. Pe malul mării s-a aflat în 
vara anului 1976 un vecin al său. 
Care vecin, in semn de recu
noștință pentru că-l rugase pe 
Tămaș să aibă grijă și de apar
tamentul lui, cit timp va lipsi, 
i-a trimis o ilustrată. Adică 
aceea pe care Tămaș ne-a tri
mis-o nouă acum. Și ne-a tri
mis-o de îndată ce a primit-o și 
el. Adică după aproape 3 (trei) 
ani de zile ! „Și melcul dacă o 
aducea — ne scrie el — tot so
sea mai repede. Pe unde s-o fi 
rătăcit atita vreme ?"

O întrebare pe care o adre
săm, la rindu-ne, celor in mă
sură să ne trimită răspuns, 
data asta, la timp.

De
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Cu remiză
In gara Bistrița a sosit un 

gon cu butoaie de vin. Cei șase
inși din echipa de la punctul de 
expediție, camionaj și mecani
zare, au trecut la descărcare. La 
un moment dat, li s-a făcut 
poftă de un șpriț, lntrucit n-au 
găsit in vagon și sifon, și-au zis 
că merge sec. Tocmai cind au 
trecut ia fapte, hop că le pică 
plocon un control, astfel că toți 
au înghițit in... sec. Printre cei 
aflați intr-o evidentă stare eufo
rică era chiar magazionerul Va- 
sile Pop. Acum, li se întocmește 
nota de plată. Plus „remiza" de 
rigoare.
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Intoxicație
Organele Procuraturii locale 

Brașov au încheiat soluționarea 
dosarului în cazul lui Petru 
Mîrza, din comuna Rozavlea, ju
dețul Maramureș, despre al că
rui sfirșit tragic am relatat in 
rubrica noastră din ziua de 27 ia
nuarie. Împreună cu alți doi ma
ramureșeni, Petru Mîrza venise 
la lucru la cooperativa agricolă 
din Feldioara, județul Brașov. 
După ce li s-au făcut formele de 
rigoare, cei trei s-au retras in 
camera ce le fusese repartizată. 
Dimineața, Petru Mirza a fost 
găsit fără viață, iar ceilalți doi 
în stare foarte gravă. In urma 
cercetărilor, s-a stabilit drepț 
cauză a marții lui Petru Mîrza 
nu intoxicație cu alcool, cum 
s-a crezut inițial, ci o intoxica
ție acută cu oxid de carbon pro
venit de la soba din camera res
pectivă.

P. PETRE
și corespondenții „Scînteii"
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să muncim
— Bihorul este primul județ care 

se situează pe locul I după adoptarea 
Decretului 7111978- privind organi
zarea și desfășurarea întrecerii socia
liste intre consiliile populare pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate în 
economia locală. Cum au primit bi- 
horenii această veste ?

— Vestea acordării „Ordinului Mun
cii" clasa I a fost primită cu nespusă 
bucurie de toți locuitorii de pe aceste 
străvechi și frumoase plaiuri româ
nești, văzînd în aceasta o expresie a 
aprecierii date activității și rezulta
telor pe care le-au obținut de către 
conducerea partidului și statului nos
tru, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al par
tidului. Ne-a produs, de asemenea, 
bucurie vestea ocupării locului al 
doilea pe tară, în aceeași între
cere, la categoria localităților res
pective, de către municipiul Oradea 
și orașul Dr. Petru Groza, iar co
muna Bratca — locul întîi pe tară. 
Cele mai multe dintre obiectivele care 
au stat la baza întrecerii între con
siliile populare județene și altmu- 
nicipiului București în 1978 noi le-am 
realizat cu depășiri substanțiale.

— Vă rugăm să vă referiți la cîteva 
dintre aceste obiective.

— Planul de investiții al consiliu
lui popular județean a fost depășit 
în proporție de 16,4 la sută, ceea ce 
reprezintă peste 86 milioane lei, pla
nul dc beneficii la gospodărirea co
munală și locativă a fost depășit cu 
20 Ia sută, iar cel al obiectivelor de 
interes obștesc executate și date în 
folosință de către consiliile populare 
în regie proprie a înregistrat o de
pășire de 87,5 la sută față de anul 
precedent. S-au dat în folosință 
aproape 5 000 de apartamente și nu
meroase alte obiective social-cultu- 
rale. Rezultate bune au fost obținute 
în . îndeplinirea și depășirea altor in
dicatori de bază, cum sînt prestările 
,de servicii către populație si desfa
cerea de mărfuri prin comerțul so
cialist. în aceste domenii, unde Biho
rul are o veche tradiție, am depus si 
depunem eforturi susținute pentru sa
tisfacerea in condiții tot mai bune a 
cerințelor crescinde ale populației. 
Odată cu crearea de noi locuri 
de muncă și creșterea mai rapi
dă a veniturilor oamenilor mun
cii. fată de prevederile inițiale 
ale planului cincinal au sporit, în 
mod firesc, puterea de cumpărare 
și exigențele față de mai buna apro
vizionare, față de prestările de ser
vicii, care să le confere un plus de 
confort și civilizație. Ei știu foarte 
bine că numai în muncă se află iz- 
vorul bunăstării lor, că de ei și nu
mai de ei depinde ca localitățile in 
care muncesc și trăiesc să fie mai 
frumoase, mai bine gospodărite. Așa 
se și explică faptul că unul din obiec
tivele întrecerii — valoarea lucrări
lor realizate prin muncă patriotică — 
s-a ridicat în 1978 la 564 milioane 
lei, fiind cu peste 44 la sută mai 
mare decît sarcinile de plan și an
gajamentele luate. Este rodul hărni
ciei tuturor bihorenilor, români, ma
ghiari și de alte naționalități, care 
vorbesc aceeași limbă a muncii și 
frăției.

Convorbire cu tovarășul Gheorghe BLAJ, 
prim-secretar al Comitetului județean Bihor al P.C.R., președintele consiliului 

popular județean ?

— Care sînt, după opinia dumnea
voastră, factorii care au determinat 
realizarea și depășirea principalelor 
obiective ale întrecerii ?

— Realizările pe care le-am do- 
bîndit în dezvoltarea economică, 
socială și culturală a județului 
sînt nemijlocit .legate de. vasta acti
vitate organizatorică și politico-edu- 
cativă desfășurată de organele și 
organizațiile noastre de partid, de 
creșterea forței și capacității aces
tora de a antrena comuniștii. pe 
toți oamenii muncii la înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor mari ce ne 
revin din hotărîrile Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului. Sub directa condu
cere și îndrumare a organelor și or
ganizațiilor de partid s-au îmbu
nătățit activitatea, stilul și meto
dele de muncă ale consiliilor popu-

orașele și satele județului au apărut 
numeroase inițiative ale bunilor 
gospodari, s-au înmulțit ■ șantierele 
muncii voluntar-patriotice, pe care 
au lucrat, umăr la umăr, zeci de 
mii de tineri și vîrstnici, bărbați și 
femei, elevi și studenți. In acest 
fel, fondurile materiale și bănești 
pe care statul le alocă perțtru dez
voltarea continuă. multilaterală 
și a județului nostru s-au ampli
ficat prin strădania, hărnicia și pri
ceperea oamenilor din această parte 
a țării. Pentru a urmări îndea
proape mersul întrecerii, pentru a 
cunoaște în orice moment stadiul 
de realizare a unui obiectiv . sau 
a altuia și a interveni prompt. în cu
noștință de cauză, au avut loc 
adunări cetățenești, analize spe
ciale în cadrul sesiunilor consili
ilor populare. Considerăm că este

BIHORUL-LOCUL I IN ÎNTRECEREA 
DINTRE CONSILIILE POPULARE

lare județean, municipal, orășenești 
și comunale în conlucrarea demo
cratică și atragerea tuturor cetă
țenilor la realizarea planurilor eco- 
nomieo-sociale in profil teritorial. în 
activitatea lor, organele locale ale 
puterii și administrației de stat s-au 
bucurat de sprijinul larg din parțea 
organizațiilor de masă și obștești 
componente ale Frontului Unității 
Socialiste, din partea deputaților, a 
comitetelor de cetățeni, a asociațiilor 
de locatari. Este de subliniat fap
tul că întrecerea pentru mai buna 
gospodărire și înfrumusețare a loca
lităților bihorene, ca și ale tuturor' 
localităților patriei a căpătat un 
nou conținut și un puternic impuls 
generate de indicațiile deosebit de 
prețioase date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la conferința pe tară 
din anul trecut a președinților con
siliilor populare.

— Concret, ce acțiuni s-au între
prins și cum s-a urmărit, pe par
cursul anului, întrecerea de către 
consiliile populare bihorene ?

— Odată stabilite obiectivele În
trecerii, după o evaluare realistă, dar 
mobilizatoare, a tuturor posibilită
ților și resurselor de care dispu
nem, acestea au fost defalcate și 
concretizate pînă la amănunt pe fie
care oraș, cartier, comună și sat, pe 
fiecare circumscripție 'electorală in 
parte. Toți membrii comitetelor e- 
xecutive și ai birourilor executive ale 
consiliilor populare au fost repartizați, 
cu răspunderi precise, pe localități 
și obiective, ceea ce a asigurat o 
mai bună cunoaștere a stărilor de 
lucruri existente, luarea unor măsuri 
operative pentru înlăturarea nea
junsurilor. executarea unor lucrări 
de calitate și eficiență sporite. In

un bun cîștigat, o experiență pe 
care vom continua s-o extindem și 
în acest an.

— 1979 constituie și pentru Bihor 
un an hotăritor în îndeplinirea cinci
nalului. Care sînt principalele obiec
tive ale întrecerii, cum v-ati gindit 
să le realizați ?

— într-adevăr, anul celei de-a 
35-a aniversări a eliberării patriei 
și a celui de-al XII-lea Congres al 
partidului reprezintă și pentru noi, 
bihorenii, un an pe care ni-1 dorim 
cit mai bogat în împliniri pe toate 
tărimurile vieții materiale și spi
rituale. In momentul de față, deși 
s-au dat în folosință 500 de apar
tamente peste prevederile inițiale 
ale primilor trei ani ai cincinalului, 
o atenție deosebită acordăm con
strucției de locuințe. în acest an 
avem de executat 7 000 de aparta
mente, cel mai mare volum de con
strucții din toți anii socialismului. 
Noilor cartiere „Nufărul", „Zona de 
vest" și „Ioșia Nord", construite în 
municipiul Oradea, „Șoimul" la 
Aleșd, „Aurel Vlaicu" din Beiuș și 
altele, adevărate’ „orașe in orașe", 
li se vor adăuga noi ansambluri de 
locuințe în toate orașele, precum 
și în comunele prevăzute să devină 
orașe. în dezvoltarea urbanistică 
a localităților județului ne că
lăuzim în permanență de Reco
mandările secretarului general al 
partidului cu prilejul vizitelor . de 
lucru făcute pe meleagurile noas-, 
tre, de a îmbina armonios tradiția 
cu inovația, utilul cu frumosul. Po
trivit acestor recomandări, în mu
nicipiul Oradea, de exemplu, noile 
cartiere și ansambluri de locuințe 
moderne se integrează armonios in 
arhitectura veche, valoroasă, ceea 
ce conferă o notă specifică ora

șului de- pe Crișul Repede. Pen
tru a realiza integral și în mod rit
mic planul de locuințe din acest 
an — așa cum a indicat secretarul 
general al partidului la Consfătui
rea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
martie anul acesta, cu cadrele de 
conducere din industrie, construcții, 
transporturi și agricultură — s-au 
luat din timp măsuri de impulsio
nare a muncii pe toate șantierele, 
de urmărire zilnică a graficelor de 
execuție, de creștere mai accen
tuată a productivității muncii, indi- 

. câtor la care anul trecut n-am obți
nut rezultate pe măsura cerințelor 
și posibilităților reale de care dis
punem. Pentru a veni in ajutorul 
constructorilor cu utilaje și forță 
de muncă, s-a luat hotărirea ca 
unitățile economice care vor bene
ficia de un număr sporit de lo
cuințe în acest an să realizeze, in 
regie proprie, 576 de apartamente, 
iar consiliile unice agroindustriale 
de stat și cooperatiste, alte 215 a- 
partamente în mediul rural. în zona

1 străzii Liniștii din Oradea a și în
ceput freamătul specific al unui 
astfel de șantier. Se construiește 
intens în toate localitățile jude
țului, potrivit schitelor de sistema
tizare aprobate, care au devenit 
instrumente concrete de lucru pen
tru toate consiliile populare che
mate să valorifice cu maximă efi
ciență resursele locale de care dis
pun, inițiativa și spiritul gospo
dăresc al cetățenilor. La parterul 
multor blocuri noi de locuințe se 
vor da în folosință complexe co
merciale și unități prestatoare ' de 
servicii, sectoare in care ne-am 
propus să realizăm, pînă la sfîrșitul 
acestui cincinal, ritmuri de creș
tere. diversificare și modernizare 
superioare mediei pe țară. Concomi
tent, se extind rețelele de alimen
tare cu apă potabilă, canalizare, ter- 
moficare, bazele dp odihnă și tra
tament din stațiunile ,.Felix", „1 
Mai", Ținea și Stîna de Vale, pen
tru folosirea mai bună a factori
lor balneoclimaterici cu o deosebită . 
valoare terapeutică.'Odată „ cu ve
nirea primăverii, mii și mii de 'ce
tățeni, împreună cu deputății lor, 
cu comitetele de cetățeni, asocia
țiile de locatari și reprezentanții 
primăriilor ' au fost și sînt pre
zenți la ample acțiuni de gospodă
rire și înfrumusețare a localități
lor, de extindere a spațiilor verzi 
și a zonelor de agrement, de efec
tuare a unor lucrări de cel mai larg 
interes public. Acesta este răs
punsul nostru, al bihorenilor. la 
înalta distincție acordată pentru 
locul fruntaș pe care l-am ocupat 
și care ne bucură și ne onorează, 
dar ne și obligă să muncim mai 
bine și mai spornic, constituindu-se 
într-un puternic și însuflețitor 
.injhold . pentru . unirea eforturilor..

, tuțurpr consiliilor populare, ale tutu- ••• 
‘ ror oamenilor muncii pentru ca și 

în acest an să realizăm în mod 
exemplar toate sarcinile de plan și 
angajamentele pe care ni le-am 
asumat în întrecere.

Convorbire consemnată de
Petre POPA

Unul din noile cartiere ale municipiului Oradea Foto : E. Dichiseanu

Vedere din stațiunea Balvanyoș, județul Covasna

Ce doriți sâ păstrați, 
țigara... sau picioarele?

«
Ori de cîte ori sînt aduse în discuție bolile cardiovasculare, fumatul 

este amintit ca unul din factorii implicați în apariția sau in evoluția mai 
severă a acestor boli. Dintre afecțiunile cardiovasculare — arteriopatiile, 
boli care afectează arterele, uneori începînd de la vîrste foarte 
tinere —. sint în mod cert efectul consumului excesiv de țigări. Școala 
medicală clujeană are preocupări de foarte multă vreme în direcția pre
venirii și combaterii arteriopatiilor. Despre actualele posibilități de in
vestigare. prevenire si combatere a arteriopatiilor ne-a vorbit prof is. 
iocent ROMAN VLAICU, șeful clinicii I Medicale din. Cluj-Napoca.

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

— Mă voi referi numai la arterlo- 
natiile periferice. îmbolnăviri ale 
arterelor membrelor, respectiv mîi- 
nile si picioarele. Arteriopatiile pe
riferice se manifestă mai frecvent 
la nivelul membrelor inferioare (pi
cioare) : boala apare cu o senzație 
de amorțeală, de „deget mort", sau 
cu o sensibilitate mai exagerată la 
frig. De obicei începe la picior ca 
ne urmă să prindă si celelalte mem
bre. Arteriopatia este constituită 
clinic, evident, atunci cînd în timpul 
mersului — deci la efort — bolnavul 
simte o durere (ca un circel în gam
bă) ceea ce ii obligă să se oprească. 
După oprire, durerea se liniștește in 
cîteva secunde pentru ca la mers să 
revină și să fie 
nevoie de o nouă 
scurtă oprire. Du
rerea apare, trece 
și revine în func
ție de efort și 
pauze. Același lu
cru se întimplă și
cu miinile, așa-zisa „crampă a scrii
torului" fiind uneori o formă de ar- 
teriopatie. La persoanele care lucrea
ză mai mult cu miinile. arteriopatia 
se manifestă la fel: cu dureri ca niște 
cîrcei sau amorțeli în mîini în tim
pul efortului si cedarea durerii pen
tru scurt timp la întreruperea efor
tului sau activității respective.

— Ce se întimplă in momentul du
rerii, ce anume o determină ?

— în momentul cind apare dure
rea. din cauza lipsei de Irigare cu 
singe a zonei respective a cor
pului. In această situație, lumenul sau 
calibrul vasului este deja obli
terat (astupat) în proporție de 70 
la sută : deci este o fază destul de 
avansată a arteriopatiei. Cind boala 
a atins forme mai severe, durerile 
apar la eforturi si la intervale din 
ce în ce mai mici, chiar si in stare 
de repaus sau în timpul nopții în 
somn, durerile- fiind uneori insupor
tabile. Apar anoi tulburări trofice, 
gangrene, bolnavul avind nevoie în 
situații mai grave de o intervenție 
chirurgicală.

— Care sint factorii care determină 
apariția arteriopatiilor ?

— Există două forme de arterîo- 
patii : una care apare la persoane 
mai tinere (sub formă de flebită 
tromboangeită obliterantă) a cărei 
cauză nu se cunoaște, dar doi factori 
au sigur importantă : fumatul și 
frigul. A doua formă de arteriopatii 
sînt cele care apar după 30 de ani 
si mai frecvent se datoresc ateroscle- 
rozei. ale cărei cauze binecunoscute 
sint supraalimentatia. creșterea pro
centului de colesterol si lipide din 
sînge. diabetul zaharat, hipertensiu
nea arterială. sedentarismul — toate, 
repetăm, agravate de fumat.

Studii statistice ample ca si nu
meroase observații clinice demon
strează fără echivoc că. indiferent 
de cauza bolii si de virsta la care 
anare. între factorii cauzali fumatul 
ocupă primul loc. Atit. de netă este 
influenta fumatului, incit se si spu
ne : bolnavul cu arteriopatie are de 
ales, ori dorește să-și păstreze pi
cioarele si atunci renunță la fumat, 
ori dorește să fumeze în continuare 
dar va trebui să renunțe la picioare.

S-a demonstrat clinic si experi
mental că fumatul de țigară deter
mină o reducere a circulației peri
ferice a sîngelui si apariția unor 
reacții care favorizează spasmul ar
terial, capilar și modificarea funcții
lor trombocitelor — componente ale 
sîngelui cu rol foarte important în 
apariția proceselor de tromboză (de 
formare a chiagurilor în vasele de 
singe) si de aterogeneză (de produ
cere a aterosclerozei).

— Pe lingă mijloacele de prevenire, 
care decurg din cunoașterea factori
lor cauzali, ce măsuri speciale reco
mandați ?

— Insist asupra respectării unor 
reguli de igienă. De pildă, pentru o 

bună circulație a 
sîngelui. este ne
cesară o alternare 
a efortului fizic 
cu repausul, a e- 
fortului static cu 
efortul dinamic. 
Gimnastica este

indicată și pentru musculatura pere
ților arteriali ; sînt exerciții spe
ciale pentru artere si vene. Sugerăm 
două din exercițiile foarte ușor do 
executat si de o mare eficacitate. 
Din poziția culcat pe pat se ridică 
picioarele la o anumită înălțime, 
apoi se lasă în jos. atirnînd pe 
marginea patului. Acest exer
cițiu pentru picioare favorizează 
umplerea si golirea vaselor- de sînge, 
o bună gimnastică pentru pereții 
vaselor cu rol în activarea circula
ției periferice a sîngelui. Efectuarea 
acestor mișcări, dimineață si seara, 
2—3 minute, maximum 5. aiută foar
te mult la păstrarea bunei funcțio
nalități a arterelor, la prevenirea 
arteriopatiilor. încă un exercițiu foar
te bun care aiută si la întărirea mus
culaturii este ridicatul si coborîtul 
pe virful picioarelor, cîteva minute 
pe zi.

— Ce recomandați persoanelor su
ferinde 7

— Persoanele care au simptomela 
amintite (crampe, cîrcei în picioare, 
gambe sau mîini. senzația de frig la 
extremități) este bine să isi prote
jeze picioarele si mîinile de frig prip 
îmbrăcăminte si mai ales încăltă-i 
mințe călduroasă, adecvată si in nici 
într-un caz strimtă pentru a nu jena 
circulația sîngelui.

Activarea circulației sîngelui se 
fade prin exerciții fizice, mers pe 
tos. ne teren plat, eventual înot și 
bicicletă. Persoanele care au deja 
dureri trebuie să aibe un ritm de 
pedalare de asa manieră incit miș
carea să nu le provoace durere (fie
care bolnav isi are semnalul Iui de 
efort pină la durere). Este bine ca 
atit persoanele suferinde, cît și cele 
sănătoase să practice gimnastica, 
mersul pe jos. Grație progreselor 
medicinei, numărul suferinzilor sa’- 
vati este în creștere. Apreciem to 
tuși că decisivă este colaborarea bol
navului prin renunțarea in primul 
rînd la fumat si adoptarea unui mod 
de viată conform cu cerințele fizio
logice normale, firești ale unui or
ganism sănătos.

Convorbire consemnata da 
M. ELENA

Nerușinarea 
ofensată

Viorica P., a chemat-o In judecată pe 
Elisabeta H., pentru calomnie. Simplul 
fapt că V. P. s-a adresat justiției ca să 
i se apere ori să i se restabilească reputa
ția denota, s-ar zice, că dînsa pune un 
preț deosebit pe onoare. Cipeva atit de 
atașat unei valori abstracte n-ar merita 
decit înțelegere și considerație. Totuși, Vio
rica P. a pierdut procesul. Și lâ fond, și 
în recurs. Iar sentimentele pe care le-a 
insuflat celor ce-au asistat la dezbateri sînt 
departe de a fi fost de stimă.

Punctul de plecare al acestui proces este 
destul de banal. Prin comună începuse să 
se răspindească zvonul că actuala recla
mantă torpilează familia actualei inculpate. 
Zvonurile s-au întețit după ce bărbatul 
disputat a plecat într-o excursie cu cei doi 
copii ai lui. iar în tren s-a întilnit cu eta
lonul de frumusețe cu care își compara 
nevasta. Etalonul s-a alintat puțin, cum ii 
șade, bine unui etalon și, drept consecință, 
tatăl și copiii n-au mai ajuns la Petroșani, 
încotro plecaseră, ci la Teiuș. Poate nici 
oscilațiile turistice ale omului ei n-ar fi în- 
grijorat-o pe inculpată, dar s-a aflat că. din 
prea mult cavalerism, tatăl copiilor iși 
abandonase nu numai traseul, ci și urmașii, 
lăsindu-i să voiajeze singuri în comparti
ment, în timp ce el ținea de urit consăten- 
cei în alt vagon.

Toate aceste pățanii au îndemnat-o pe 
Elisabeta H. s-o cheme într-o zi de-o parte 
pe Viorica P. și să-i spună cu frumosul, 
fără jigniri, fără deranjat coafura și fără 
publicitate, c-o roagă să nu mai dea pri
lejul la neliniști conjugale. Asta a fost 
„jignirea". Prin asta a considerat Viorica P. 
că i s-a știrbit onoarea.

Stal șl te întrebi : ce a fost mal maie 
în acest caz, lipsa de scrupule ori lipsa 
de rușine ? Se pare că amindouă, alimen
tate de o eroare hotăritoare : aceea că 
onoarea ar fi o valoare de schimb, care 
poate fi pierdută, în speranța redobîndirii 
ei pe căi speculative, care poate fi știrbită, 
In nădejdea recompletării ei din „porția" 
de onoare a altcuiva, care poate fi riscată 
sub consolarea că, la nevoie, se spală, fre
cată cu tupeu și cîrpită cu vreo petiție 
făcută pe seama cuiva.

Nu cumva 
chiar tatăl?

Un tată se adresează miliției. Cere să 
fie urmărit, prins și pedepsit unicul fiu. că 
i-a furat mașina. Caracterizarea urmașului 
nu poate fi suspectată, in nici un caz, de 
orgoliu părintesc exagerat : „Menționez că 
Popîrcă Mihai (adică odrasla) posedă mai 
multe antecedente penale în materie de 
furturi, inclusiv de autoturisme, nu lucrează 
nicăieri și este înhăitat cu bișnițari și alți 
hoți. Este un element periculos, capabil de 
orice faptă". ,

Băiatul avea 26 de ani, nevastă și copil. 
Mașina îi era absolut necesară pentru traiul 
pe picior mare ne care-1 ducea. Printre al
tele. trebuia să-și distreze cele cîteva con
cubine. Cu mademoiselle Prună, spre exem
plu (Prună Jana), a făcut de cum s-a suit la 
volan o plimbare pînă la Timișoara. Pe 
drum și-a legalizat provizoriu statutul de 
conducător auto prezentîndu-se la un post 
de miliție rural șl declarînd, cu apreciată 
promptitudine, că și-ar fi pierdut actele, 
inclusiv permisul de conducere (pe care nu 
l-a avut niciodată). Obținînd astfel o do
vadă provizorie, cîtva timp n-a mai purtat 
grija controalelor rutiere. A traversat țara, 
a comis o escrocherie pe litoral, a dat o

fugă pînă la Brăila, cu un scop rămas mis
terios, s-a întors in Capitală. După o săp- 
tăminâ „vinde" mașina primului amator 
dispus să-i pună-n palmă o arvună de 
45 000 Iei și dispare. Și cu arvuna și cu 
mașina.

O tamponează. Ca să-și repare avariile 
Be adresează unui meșter cu atelier clan
destin, a cărui distinsă cunoștință o făcuse 
în timpul executăfli ultimei condamnări. 
Meșterul trage „Dacia 1 300“ stricată in 
curtea din spate, să nu-1 vadă cineva meș
terind, dă zor cu treaba și uită să mal 
arunce cite o privire și spre propriul său 
Mercedes alb, parcat în stradă. Seara, cind 
iese la poartă, să-1 lovească apoplexia : 
frumoasa-i limuzină nu mai era. Amicul, 
colegul de pension, clientul atelierului, se 
urcase la volan și ștersese putina.

Emoțiile s-au clarificat repede dar într-un 
sens nedorit. Spre ziuă autoritățile găseau 
mașina albă, dar după ce cu ea fusese izbit 
și omorît un om pe o trecere de pietoni. 
Ușor de bănuit că individul de la volan 
a dispărut cu viteză și mai mare decît se 
năpustise pe zebră. Proprietarul „Mercede- 
sului" alb se jură că n-are nici o vină. 
Alibiuri — subțiri. Descoperit. în sfirșit. și 
bănuitul Popîrcă, acesta prezintă și el ali
biuri. aparent mai puternice, susține o ver
siune mai închegată, cu un ton mai decis și 
chiar propune o sumedenie de martori că 
vinovat de accidentul mortal nu-i el. ci pă
gubașul. împinge linsa de scrupule pînă la 
extrem și numai după o răbdătoare și mi
nuțioasă anchetă recunoaște.

Invitat și tatăl (reclamantul primului furt) 
să mai dea cîteVa declarații, acesta s-a le
pădat de orice legătură morală cu progeni
tura : „Nu mă interesează ce a făcut el, 
eu nu pot răspunde de toate prostiile unui 
derbedeu". Cu alte cuvinte : nici un scrupul 
față de cel lipsit de orice scrupule. O în
trebare însă : scrupulele cine trebuia să 1 
Ie creeze ? Nu la 26 de ani. bineînțeles, ci 
la șase, la zece, la șaisprezece ani. Nu cumva 
chiar tatăl ?

Maeștrii 
se încaieră

Individul din speța precedentă fura ma
șini ca orice hot de rînd. Iată însă și o 
tentativă de deposedare atit de îndrăz
neață și abilă, îneît nici nu poate fi 
condamnată. Mai mult, e foarte greu să 
descîlcești cine-i hoțul și cine-i păguba
șul. Ba nici miza nu se vede bine : un 
apartament sau o mașină ?

Cu trei ani în urmă. Berea Georgeta 
Nicoleta a încheiat în fața notarului de 
stat un act autentic, în care declara că 
vinde contra bani peșin apartamentul ei, 
proprietate personală. Peste cinci minute, 
la același notariat, cu numărul de înregis
trare imediat următor, se constata solemn 
că cei ce cumpăraseră apartamentul vin
deau surorii și cumnatului Georgptei Berea, 
tot contra bani peșin, un autoturism. De 
atunci șl pînă mai încoace, cumpărătorii 
apartamentului au ocupat apartamentul, iar 
cumpărătorii mașinii au folosit mașina. 
Cu ce s-a ales Berea Georgeta ? într-o 
opinie — cu banii pe mașină transferați 
dînsei ca bani pe apartament. în aită 
opinie...

în cealaltă opinie; a ei personală, nu s-ar 
fi ales cu nimic. Vine și reclamă : vînzarea 
locuinței nu s-a făcut pe bani gheață, ci 
In schimbul mașinii ; dar mașina era vîn- 
dută altcuiva (chipurile, nu știe că surorii 
și cumnatului. în aceeași zi, și în același 
loc), ceea ce înseamnă că a fost înșelată ! 
Că 1 s-a oferit un preț care nu exista. 
Deci — să 1 se dea înapoi ori apartamen
tul, ori autoturismul, ori 60 000 de lei. 
Cerute cu dezinvoltura cu care ar fi zis : 
ori o cafea, ori un pepsi, ori un suc.

S-ar spune că o asemenea acțiune e lip
sită de ‘orice sorți de izbîndă. Că actele 
autentice sînt autentice și basta. N-a fost 
însă prea simplu. în primul rind că a venit

chiar sora (despărțită între timp de cum
nat) să. mărturisească simularea vinzării. 
Cumpărătorii apartamentului au trebuit să 
recunoască și ei că tratativele s-au purtat 
pentru un schimb apartament-mașină, iar 
dînșii, crezînd că discută cu oameni serioși, 
mașină au predat, nu bani, ițjmînd ca ru
dele să se descurce între ele. Rubedeniile, 
în loc să se descurce, au încilcit și mai rău 
ițele : prin alte acte, la fel de autentice, 
s-a probat că apartamentul discordiei mai 
făcuse naveta între surori, la fel o altă 
mașină, cîștigată la C;E.C„ și alte bunuri 
de valoare, într-o dispută continuă după 
avere și speculații juridice. O încăierare 
generală între maeștrii operațiilor de do- 
bindiri și înstrăinări de lucruri. Din cinci 
judecători, trei au avut o opinie, doi alta.

Cgrt e un lucru: unii dintre subscriitorii 
acelor acte „autentice" dețin, prin rapacita
tea lor, recordul lipsei de scrupule.

Din caietul 
grefierului

„Lucram la secția untărie. Ducîndu-mă 
să duc untul la secția brinzărie, am văzut 
cum pe sub ușă se scurgea smintina".

(Depoziție de martor in litigiul 
dintre Gavriliu Valerica și F.P.L. 
Fundeni)

— Autoturismul cercetatului era mai 
mult stricat. 11 foloseau găinile drept coteț,

— Găinile ? Dar pe unde intrau ?
— Pe geam.
— Și ce făceau ele în mașină ?
■— Stăteau pe canapele.

(Crochiu la ascultarea martoru
lui Marin Scarlat, la cercetarea 
averii lui Gheorghe Ion, din Bu
curești)

Sergiu ANDONII.
I
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DURABILE, IEFTINE, CU UN CONSUM MIC DE ENERGIE

AVEM ASEMENEA MATERII PRIME!
Una din ele:

TUFURILE VULCANICI;
„O condiție importantă a dezvoltării economice a țării o constituie 

asigurarea bazei de materii prime, materiale și resurse energetice. Trebuie 
să intensificăm eforturile pentru identificarea, exploatarea și valorificarea 
resurselor proprii, precum și pentru gospodărirea rațională și folosirea cu 
maximă eficiență a tuturor materiilor prime și materialelor, pentru reducerea 
substanțială a consumurilor"

NICOLAE CEAUȘESCU

• Rezervele sînt cunoscute. Ce se face 
pentru valorificarea lor superioară ?

® în cit timp poate obține economia națională 
cantitățile si sortimentele de care are -> ->

nevoie ?

MULTIPLE UTILIZĂRI ÎN INDUSTRIE
După cercetările și experimentările făcute pină 

acum, după consultarea documentației tehnide străi
ne, specialiștii au ajuns la concluzia că, pentru 
început, industria din țara noastră poate și este ne
cesar să producă din tufuri vulcanice :

Pentru realizarea amplului program de Investi
ții stabilit de partid pentru dezvoltarea accelerată 
a economiei naționale în actualul cincinal si în 
perspectivă, conducerea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu personal, a cerut institutelor 
de cercetări si proiectări. Întreprinderilor de pro
fil. tuturor specialiștilor, să desfășoare o activitate 
mai susținută pentru realizarea unei producții 
sporite ,de materiale de construcții pe baza va
lorificării resurselor naturale, elaborarea și 
aplicarea largă de tehnologii și soluții con
structive, a căror eficiență să asigure diminua
rea mai accentuată a cheltuielilor materiale, a 
consumurilor, îndeosebi a celor de ciment si otel- 
beton. Nu este vorba de măsuri de conjunctură, 
ci de actiun’i de durată, esențiale pentru realiza
rea programelor de investiții, pentru dezvoltarea 
economiei. Prin reducerea consumurilor de otel- 
beton și ciment in construcții prin mai buna va
lorificare a resurselor naturale de care dispu-

nem se asigură, deopotrivă, economii de mate
riale — care pot fi destinate altor obiective de 
investiții economice și social-culturale — dar, 
mai ales, insemnate economii de energie. Cum 
bine se știe, fierul-beton și cimentul — materiale 
indispensabile oricărei investiții — sînt energo- 
intensive. pentru producerea lor consumindu-se 
mari cantități .de energie electrică și combusti
bil. Iată de ce sarcina de a căuta, găsi si pune 
în valoare materii prime, de calitate corespun
zătoare. de care dispune tara noastră si care pot 
înlocui, în bună măsură materialele clasice, 
este de o importantă cardinală pentru economia 
noastră. Pornind de la această cerință economică 
majoră, cercetătorii, proiectantii, constructorii 
trebuie să-și concentreze din plin eforturile în 
această direcție, pentru ca neîntîrziat orice ma
terie primă care poate înlocui cimentul sau fie
rul beton sau poate diminua consumurile la a-

ceste materiale să fie fructificate operativ si efi
cient.

Una dintre resursele naturale care își poate 
găsi largi utilizări este tuful vulcanic, materie 
primă ce se află in mari cantități în multe zone 
ale țârii. Din tufuri pot fi realizate nu numai 
materiale de construcții mai ușoare, mai ieftine, 
ci și produse similare sau superioare celor cla
sice pentru satisfacerea cerințelor unor ramuri 
ale economiei — chimie, metalurgie, industria 
ușoară etc.

Pînă în prezent au fost efectuate o serie de 
cercetări și experimentări pentru valorificarea 
tufului vulcanic, dar aplicarea rezultatelor bune 
in practică este sporadică, cu mult sub posibi
litățile și cerințele economiei. Fapt care ne 
îndeamnă, cu atit mai mult, să supunem atenției 
forurilor de resort și specialiștilor această 
problemă de larg și actual interes.

MATERIE PRIMA PENTRU CIMENT. Specia
liști din Brașov au obținut rezultate foarte 
bune valorîficînd tufurile vulcanice la fabri
carea cimentului alb și Portland. Cimentul 
preparat cu adaos de tuf (prin măcinarea unui 
amestec de clincher, gips șl tuf) s-a compor
tat, la analizele fizico-mecanice, ca și cimen
tul de tip Cîmpulung.

Datorită temperaturii foase de vitriflcare și 
varietății culorilor tufului, acesta poate fi 
utilizat și la fabricarea cărămizii aparente, a 
plăcilor de teracotă.

MATERIALE TERMOIZOLATOARE. Prin în
călzirea lentă pînă la 1 200°C a tufurilor de 
Bocșa și Chilioara s-au obținut probe vitri- 
fiate cu porozitate foarte fină. Aplicarea aces
tei tehnologii ar asigura producerea de ma
teriale izolatoare fonic și acustic, de calitate 
superioară, cu cheltuieli reduse. Acum, aceste 
materiale sînt aduse din import.

STICLA INDUSTRIALĂ COLORATA. La între
prinderea de geamuri din Tîrnăveni s-a ex
perimentat cu bune rezultate fabricarea sticlei 
industriale colorate.

teriale de construcții din Turda. Prin înnobi
larea tufului de Mirșfd s-a realizat un mate
rial de umplere cu grad de alb de 84 la sută, 
care poate înlocui o materie primă mai 
scumpă : caoiinul.

MASE CERAMICE PENTRU OBIECTE SANI
TARE. Consumul redus de energie, tempera
tura de vitrifiere coborîtă (circa 1 200°C), 
compoziția chimică adecvată fac mai indi
cate tufurile decît alte materii prime pentru 
fabricarea acestor mase ceramice.

MATERIALE MAI REZISTENTE DECÎT META
LUL. Compoziția chimică a tufurilor Ie impu
ne în fabricare vitroceramicii — material re
zistent la șocuri termice. Rezistența mecanică 
ă vitroceramicii este superioară multor mate
riale, fapt pentru care poate înlocui în multe 
cazuri metalul (șuruburi, tuburi, lanțuri de 
antrenare în medii corosive, reactoare și agi
tatoare necesare în industria chimică etc.). 
Vitroceramica este folosită pe scară largă în 
S.U.A., R.S. Cehoslovacă, U.R.S.S. și în alte 
țări, constituind o importantă sursă de redu
cere a consumului de minereu, combustibil șl 
— desigur — de metal.

SITE MOLECULARE. Din tuf de la Mocirla, 
testat în laboratoarele întreprinderii chimice 
Dudești, au fost realizate site moleculare ne
cesare industriei chimice. înlocuind parțial 
caoiinul, cheltuielile materiale scad de 5—8

CONSUMUL

MATERIALE DE UMPLERE.- Tuful de Chili
oara a fost testat ca material de umplutură 
la covoarele p.v.c. produse de Fabrica de ma-

CĂRĂMIDĂ 

0,061 TONE 
combustibil 
conventional

CĂRĂMIDĂ 

0,037tone 
combustibil 
conventional

Cîtâ energie se consuma pentru realizarea unui metru pătrat de zidărie din

Zidării pentru construcții încălzite Zidării pentru construcții neîncălzite

Pe drumul cercetare-finalizare

Dr. Ing. Iosif FODOR 
directorul Institutului de cercetări 
și proiectări miniere
pentru substanțe nemetalifere 
din Cluj-Napoca

care au o bază de ma- 
puternică — și nu e 

de S.U.A. si U.R.S.S. -

mai accelerată a tării • Miliardele de metri cubi de tufuri vulcanice — un dar generos 
al naturii • Din această imensă rezervă geologică, o bună parte 
poate fi exploatată „la zi" • O largă gamă de întrebuințări 
în industria materialelor de construcții, chimică, metalurgică, 

agricultură

UE ENERGIE
VULCANIC 

0,021 TONE 
combustibil 
conventional

VULCANIC

0,013 TONE 
combustibil 
conventional

AVANSĂM, AVANSĂM... dar prea adesea batem pasul pe loc
Orientarea ne care a dat-o tovară

șul Nicolae Ceausescu ministerelor si 
întreprinderilor, institutelor de cer
cetări științifice, consiliilor populare 
de a acționa mai energic pentru 
identificarea si valorificarea de noi 
resurse de materii prime, in condiții 
mai economice și calitativ supe
rioare, cu un consum de energie re
dus. are o însemnătate vitală pentru 
dezvoltarea 
noastre.

Dacă țări 
terii prime 
vorba doar 
pun astăzi un accent deosebit ne va
lorificarea maximă a resurselor lo
cale. ..neclasice“. este cu atît mai jus
tificat ca noi. care ne-am propus să 
ajungem din urmă țările cu econo
mie avansată, să utilizăm intens ast
fel de resurse. Realismul acestei 
orientări date de partid este deter
minat si de condiții obiective : re
zervele de materii prime ale țării, de 
energie, nu sînt inepuizabile, iar pen
tru satisfacerea nevoilor economiei 
unele dintre acestea continuă să fi
gureze pe listele de importuri.

în acest mod se pune problema si 
In privința valorificării mai intense a 
materialelor locale pentru construcții. 
E adevărat. în ultimii ani s-au înre
gistrat progrese in acest sector, dar 
realizările nu satisfac cerințele pro
gramului de investiții. Atrage aten
ția, îndeosebi, ritmul lent în care'sînt 
puse in valoare unele resurse natu
rale pentru producerea de materiale 
mai ieftine si de bună calitate. în 
această situație se află si tuful vul
canic.

Zăcămintele de tuf din tara noas
tră s-au format în urma unor erupții 
vulcanice. Tufurile vulcanice au cu
lori diferite. în funcție de compozi
ție. iar grosimea zăcămintelor va
riază între 20—60 m ; partea supe
rioară a 
Cluj si Bistrița-Năsăud 
tuită din tufuri fine avînd 
de 20—40 m. cu intercalatii 
grosime de 1—2 m.

O abordare științifică 
blemei exploatării tufului 
nic a fost și este necesară pen
tru valorificarea totală, complexă a 
tuturor zăcămintelor. Aceasta se im
pune cu atit mai mult cu cît rezer
vele geologice care se pot exploata 
„la zi", in cariere, se cifrează la sute 
de milioane de metri cubi. Astfel dc 
rezerve Însemnate au fost descope
rite în județele Cluj. Bistrita-Nă- 
săud. Sălaf. Brașov, Prahova. Vîlcea.

Compoziția chimică și mineralogică 
a tufurilor vulcanice, caracteristicile 
lor fizico-chimice ne indică posibili
tăți largi de utilizare In industrie.

Primele cercetări tehnologice pen
tru utilizarea tufurilor din Transilva
nia au fost făcute de Institutul poli
tehnic din Cluj-Napoca în 1962— 
1963 ; în studiul *'  
manda încă de 
furilor grosiere 
fel de cercetări 
In județul 
urmăreau valorificarea în construcții

(blocuri și placaje naturale) a tufu
rilor grosiere, care se află în partea 
inferioară a zăcămintului, avînd o 
copertă de 40—60 m. neutilizabilă în 
acea vreme. A valorifica însă doar 
acest strat de adincime nu este eco
nomic. deoarece, aruncîndu-se tot ce 
este deasupra, costul stratului utilizat

mentului alb și Portland. Anual. 
10 000—12 000 tone de tufuri sint folo
site la fabricarea cimenturilor obiș
nuite. în perioada 1976—1977, insti
tutul nostru a efectuat, in colaborare 
cu alte unități de cercetare, testări 
tehnologice pentru a stimula atra
gerea în circuitul economic a zăcă-

H ■

zăcămintelor din județele 
este consti- 

grosimea 
de tufuri
a pro- 

vulca-

întocmit se reco- 
atunci utilizarea tu- 
în construcții. Ast- 
s-au întreprins anot 

Bistrița-Năsăud. dar ele

crește mult. Se impuneau deci cer
cetări si pentru valorificarea tufuri
lor fine, care au o grosime de 40—60 
metri. în 1971—1976 au fpst cercetate 
sistematic tufurile vulcanice din ju
dețele Brașov. Prahova si Vilcea, spre 
a fi valorificate in construcții si la 
fabricarea cimenturilor. Studiile în
treprinse au arătat că proprietățile 
mecanice ale acestui material sînt 
diferite. Tufurile dacitice de la Per- 
șani și cele din zona orașului Rîm- 
nicu Vilcea sînt fine, au o rezistentă 
redusă la îngheț-dezghet și de aceea 
posibilitățile de folosire a lor în con
strucții. în formă de blocuri naturale 
și placaje, sînt limitate. în schimb, li 
se pot da numeroase alte utilizări 
eficiente. în urma cercetărilor tehno
logice s-a recomandat ca tuful de la 
Slănic. Persani și Rîmnicu Vîlcea să 
fie utilizat în proporție de 15 la sută 
ca adaos hidraulic la măcinarea ci-

mintelor de tufuri vulcanice din dife
rite zone ale tării. Rezultatele obți
nute, cit și volumul mare al rezerve
lor — de ordinul miliardelor de me
tri cubi de tufuri — justifică pe de
plin intensificarea cercetărilor si va
lorificarea pe scară largă a acestei 
resurse naturale.

Organizarea si desfășurarea în mod 
mai coordonat a cercetărilor a contri
buit mult la identificarea și lărgirea 
căilor de valorificare în industrie 
(chimie, metalurgie, materiale de 
construcții). Cercetările tehnologice 
sint mai avansate pentru utilizarea 
tufurilor ca adaos în materiale de 
construcție pentru obținerea cimen
turilor (tufurile din județele Vilcea. 
Brașov și Prahova, unde există si 
rezerve omologate), ca înlocuitor de 
agregate în betoane (tufurile din ju
dețul Bacău). Utilizarea tufurilor in 
betoane se dovedește a fi deosebit de

avantajoasă atît tehnologic cît și eco
nomic, putindu-se realiza o mai mare 
varietate de betoane — de la beto
nul semigreu cu marca 309 pînă la 
betoancle expandate foarte ușoare — 
cu calități superioare betonului celu
lar autoclavizat folosit în prezent. 
Pe lingă consumul mai redus de ci
ment. de energie, materialul este 
foarte bun termo și fonoizolant. mai 
puțin casant decît betonul, se pre- • 
pară și se pune în operă foarte ușor.

Datele tehnologice justifică însă 
pe deplin începerea neîntîrziată 
a cercetărilor geologice. Cercetarea 
tufului vulcanic din punct de vedere 
geologic a început, pe baza unui 
program, de curind. abia în acest an. 
Introducerea tufurilor vulcanice in 
circuitul economic impune aplicarea 
în practică a rezultatelor pozitive 
certe obținute pină acum, dar si un 
efort mult mai susținut al geologilor, 
al specialiștilor din cercetare si din 
unitățile productive, un sprijin mai 
prompt al tuturor ministerelor eco
nomice interesate. Coordonarea pro
gramului de către C.N.S.T. va face 
posibilă concentrarea potențialului 
tehnico-știintific de profil si finali
zarea întregii activități desfășurate 
pentru valorificarea în cel mai scurt 
timp a acestei bogate resurse natu
rale a tării.

La Centrala materialelor de construcții

PREGĂTIRI, PREGĂTIRI, dar
Pentru a afla cum apreciază specialiștii din unitățile productive calită

țile tehnice și avantajele economice ale tufurilor vulcanice, ce se întreprinde 
spre a fi utilizate în producție, am adresat cîteva întrebări tovarășului 
iug. Romul MARTA, director 
strucții.

— Considerați că tufurile 
conice întrunesc condițiile , 
tru a fi valorificate pe scară 
largă in construcții, in indus
tria materialelor pentru noile 
investiții ?

— Categoric, 
și ritmul înalt 
pot fi realizate 
produse în prezent de industrie ; fo
losirea materialelor din tuf elimină 
multe transporturi lungi de la locul 
de fabricare ia punctele de punere 
în operă, asigură reducerea consu
mului de energie și combustibil atit 
pentru fabricație cît și pentru 
transport. Tufurile vulcanice pre
zintă un interes deosebit prin mul
tiplele întrebuințări ce li se pot da 
In construcții ca materiale de zidă-

general al Centralei materialelor de con-

vul- 
pen-

mare
nu

da. Volumul 
al investițiilor 
numai cu materiale

(moloane, 
industria

piatră brută, blocuri), 
materialelor de com

primă pentru
rie 
in 
strucție ca materie 
fabricarea betonului celular auto- 
davizat 
rea de placaje pentru fațade, 
altfel, utilizarea tufurilor 
ca materiale de construcții nu re
prezintă o noutate, o mărturie fiind 
locuințele și unele construcții fero
viare (stații c.f., tuneluri) realizate 
odinioară în apropierea zăcămin
telor naturale.

Centrala noastră a identificat și 
cercetat zăcăminte de tufuri la 
Persani (județul Brașov), Liviu Re- 
breanu (Bistrița-Năsăud), Tioc (Cluj), 
Guruslău (Sălaj), Ocnele Mari (Vîl
cea) etc. Am extins investigațiile șt 
asupra unor zăcăminte de calcare

și pentru confecționa-- • - De 
vulcanice

ce oferiți în acest an întreprinderilor interesate?
moi, roci cu caracteristici similare 
tufurilor ca cele de la Podeni (ju
dețul Cluj), Anina (Caraș-Severin), 
Deleni și Lespezi (Constanța) etc.

— Dacă avantajele sînt evi
dente, ce considerați că tre
buie întreprins pentru a grăbi 
utilizarea pe scară largă a aces
tui material ?

— în primul rînd, reconsiderarea 
tufului ca material de construcții, 
care să fie valorificat pe plan local 
atît la construirea de locuințe indi
viduale, cit și la executarea clădiri
lor agrozootehnice, sociale și culturale.

Pentru realizarea blocurilor de zi
dărie din piatră, noi am elaborat 
tehnologia de tăiere direct din ză
cămintele al căror grad de fisurare 
naturală permite o recuperare efi
cientă, urmărind ca acest material 
să fie competitiv cu cele produse de 
industrie. Fără a necesita lucrări 
mari de dotare, exploatarea zăcămin
telor poate fi declanșată imediat, in
cit chiar în acest an să se realizeze

100 000—150 000 mc materiale de zi
dărie și agregate.

— Cum acționează centrala 
pe care o conduceți pentru va
lorificarea acestor zăcăminte na
turale ?

— V-am spus, am elaborat tehno
logia pentru extragerea*  direct din 
zăcămint a blocurilor de zidărie. Au 
fost procurate și sînt în experimen
tare șase mașini de mare producti
vitate specifice acestei tehnologii, 
care vor fi montate la Deleni. Po
deni, Anina și Borsec. Pe baza ex
perimentărilor avem în vedere reali
zarea, în anul viitor, a unei producții 
echivalente cu 15 milioane cărămizi. 
Am mai întocmit un proiect tip pen
tru zidării din blocuri de piatră 
ușoară, pe care il vom pune în timp, 
util la dispoziția proiectanților si 
constructorilor. Comparativ cu solu
țiile clasice, introducerea pereților 
din zidărie de piatră naturală ușoa
ră va asigura diminuarea consumu
lui de energie și combustibil cu

10—25 la sută. Am definitivat tehno
logia de fabricare a blocurilor din 
beton celular autoclavizat cu tufuri 
vulcanice pentru capacități de pro
ducție de 50 000—60 000 mc pe an (e- 
chivalentul a 25 milioane cărămizi) 
și am întocmit' proiectul tehnologic 
pentru fabrici cu această capacitate.

— Cum au apreciat beneficia
rii materialele din tuf vulca
nic pe care le-au produs pină 
acum unitățile centralei pe care 
o conduceți ?

» — De ce, să vorbim acum despre 
aceasta ? N-am folosit tuful, dar 
în acest an...

Nu notăm cifra considerînd-o, ca și 
interlocutorul, de neluăt in seamă, 
încheiem discuția aici. Adică exact 
in punctul din care este cazul să fie 
continuată și finalizată de centrale și 
minister, de forurile de planificare, 
cărora le revine sarcină de a asigura 
îndeplinirea măsurilor stabilite de re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Ce anume se cuvine subliniat 
în concluzie ? De-a lungul ani
lor s-a acumulat o experiență 
pozitivă privind cercetarea și 
valorificarea tufului vulcanic. 
Totuși, progresele făcute pină 
acum nu sînt pe măsura cerin
țelor economiei naționale. De 
aceea a devenit imperioasă ne
cesitatea concentrării eforturilor 
Institutelor de cercetări și pro
iectări de profil, întreprinderilor 
producătoare și beneficiare de 

'materiale de construcții, consi
liilor populare și ministerelor în 
vederea punerii rapide în va
loare, pe scară industrială și cu 
o eficiență cît mai înaltă, a 
acestei bogate resurse naturale, 
asigurîndu-se totodată o redu
cere mai fermă a consumului de 
energie.

Realizarea obiectivelor stabi
lite de conducerea partidului 
privind intrarea în funcțiune la 
termen și chiar mai devreme a 
investițiilor industriale, agricole 
etc., executarea în termene cit 
mai scurte a capacităților res
tante, darea în folosință a unui 
milion de apartamente în actua
lul cincinal, din care 300 000 în 
anul în curs, impun depășirea, 
planului de producție la toate 
sortimentele de materiale ne
cesare investițiilor, micșorarea 
consumurilor. îndeosebi de ci
ment și metal pentru fabricarea 
cărora se utilizează mari canti
tăți de energie. Iar pentru înde
plinirea integrală a amplului 
program de investiții trebuie să 
fie utilizată larg — alături de 
alte materiale, noi sau tradițio
nale — și această bogată ma
terie primă : tuful vulcanic.

Pagină realizată ds
Elena MANTU 
Anton SĂNDESCU
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Aplauze pentru cîntecul și dansul românesc
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la cel de-al Vl-lea Festival al artelor

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Alexandru Lăpușneanu —
10, Comedie de modă veche — 15, 
Un fluture pe lampă — 20, (sala 
Atelier) : Poezie, muzică, dans —
10.30, Trei pe o bancă — 15.30,
Fanteziile lui Fariatiev — 19.30.
A Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 11. Trubadurul (spectacol 
extraordinar) — 19.
• Teatrul de operetă : Stelele 
Operetei — 10,30, Victoria și-al ei 
husar — 19,30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
La Lilieci — 10. Față in față cu 
lumea — 15, Casa cea nouă —
19,30 (sala Grădina Icoanei) : 
Elisabeta I — 10, Tineri căsătoriți 
caută cameră — 15. Alibi — 19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 10,30, Zbor de sticleți —
15, Cititorul de contor — 19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
10.30, Cercul de cretă caucazian
— 19.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 10, Mița

actuală, poezia si mu
zica folk. Apoi, trccind 
la textelo dramatice, 
piesele românești cla
sice. Credem însă că 
atenția acestor ateliere 
si laboratoare de crea
ție ar trebui mult mai 
insistent orientată asu
pra pieselor noastre 
noi. Nu este vorba, de
sigur. ca lucrări care 
prin amploare si prin 
„rotunjime" artistică 
îsi merită locui direct 
pe scena mare să fie

Gara Craiova. în 
trenurile care stațio
nează mai multe mi
nute își fac apariția 
ambulanții. „Verighe
te. cercei, tortițe" ră
sună de-a lungul va
goanelor. Și — cu re
gret trebuie s-o spu
nem — în jurul cutii
lor mizere. în care sînt
prezentate tot felul de 
obiecte mărunte „de 
uz personal, si deco
rative" din... sirmă
„aurită", plastic lipit 
ori lemn cioplit cu
grosolănie, se adună,
totuși, amatori...

București, piețele U-
nirii. Obor. Dorobanți.
Pe cite o tarabă sau
chiar mai multe, zeci
de animale din cele
mai ciudate îsi eta
lează siluetele greu
identificabile. tinînd
bună companie aplice
lor cu ciobănași di
formi. văzulitelor cu
flori de plastic, podoa
belor în care imitații
le de piele se întovă
rășesc cu lemnul, ce

• Ciocolată cu alune: SCALA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15. FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Un om de zăpadă pentru 
Africa : FLAMURA — 9.
• Brațele Afroditei : PATRIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, CA
PITOL — 9.15; 11,30; 13,45; 16;
18.15; 20.30, GLORIA —■ 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15.
• Misterul lui Herodot : GLO
RIA — 9.
e Napoli se revoltă : LUCEAFĂ
RUL — 9: 11,15; 13,30: 15.45; 18;
20.15, BUCUREȘTI — 8.45: 11;
13,15; 15,30 ;• 17,45; 20,15, FAVORIT
— 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Prințesă pe un bob de mazăre: 
FAVORIT — 9.
• Dincolo de pod — 9: 11,15, Spe-
riați-I pe compozitor — 13,30;
15,45; 18; 20 : CENTRAL.
• Incredibila Sarah : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30: 16: 18,15: 20.30.
• Expresul de Buftea : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18;
20.15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15. .
• Cobra : VICTORIA — 9: 11; 
13; 15: 17; 19; 20,45, FEROVIAR — 
8.30: 10,30; 12,30; 14.30; 16.30; 18,30.
• Program de desene animate — 
9.30; 11; 12,30; 14: 15.30. Al patru
lea stol — 17; 19.30 : DOINA.
• Vlad Țepeș : TIMPURI NOI — 
9; 12; 15.30: 19.
• Police Python 357 : GRIVIȚA
— 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20, AURO- 
RA — 12; 15; 17,30; 20.
• Condurul și trandafirul : AU
RORA — 9.
• Arcul de triumf — 9.45; 11,45, 
Ministerul groazei — 18,30; 20,30 : 
CINEMATECA.
• în viitoare : BUZESTI — 9: 12; 
16; 19, GIULEȘTI — 12: 15: 18.30.
• Aventurile maimuței Nuky : 
GIULEȘTI — 9.
• Cuibul iluziilor : DACIA — 9; 
12; 15.30; 19.
• Clipa : MELODIA — 12; 15.30; 
19. MODERN — 12: 15.30; 19. CI
NEMA STUDIO — 10: 13; 16; 19.
• Ușa periculoasă de la balcon : 
MELODIA — 9.
• Dialog peste ani : MODERN
— 9.
• Hipopotamul Hugo — 9: 11,
Șeriful din Tennessee — 13,15;
15,30; 17.45: 20 : BUCEGI.
• A fost odată în clasa I : — 9;
11.15, AI patrulea stol — 13.30;
15.30: 18; 20 : DRUMUL SĂRII.
• Politia este învinsă : LIRA — 
9; 11,15; 13.30: 15.30; 18: 20, PA
CEA — 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.
• Program de desene animate — 
9: 11. Sfîrșitul „împăratului din 
taiga" — 13: 15; 17.30; 20 : FEREN
TARI.
• Nea Mărin miliardar : COTRO-
CENI — 10; 12; 14.30; 16.30; 18.30;
20,30. POPULAR — 8.30: 10,30;
12.30: 14.30; 16.30; 18.30 : 20,30.
• Pintca — 9: Mizez pe 13 — 11; 
13; 15: 17.30; 20 — FLOREASCA.
® Căluțul cocoșat — 9. Masca de 
apă — 11; 13,30; 16; 18,15; 20,15:
VOLGA.
• Cele 12 munci ale lui Asterix
— 9; 11. între oglinzi paralele — 
13,15; 15.30: 17.45 ; 20 : VIITORUL, 
a Lebedele sălbatice — 9, Pre
fectul de fier — 11; 13,15; 15,30; 
17.45: 20 : MIORIȚA.
• Detectiv particular : MUNCA
— 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18; 20.15.
• Optimiștii — 9; 11.15, Furtuni 
de vară — 13.30; 15,45; 18; 20,15 : 
COSMOS.
• Leac împotriva fricii : ARTA
— 9: 11.15: 13.30; 15.45: 18: 20.15.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : FLACĂRA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18: 20.
• Soarta Aurei și Argentinei t 
PROGRESUL — 9; 11,15; 13,30; 16: 
18; 20.

traditionale de la Rennes

Orașului întreg, fericire în casă nouă!
O PRESTIGIOASA FORMAȚIE FOLCLORICA DIN R S ROMANIA

ANSAMBLUL „ȚARA OAȘULUI'
UNE FKESTIGIEUSE FORMATION FOLKIOBIOUE 

OE LA REFUBLIGUE SOCIALISTE DE ROUMANIE

L’ENSEMBLE „TARA OAȘULUI"

EIN FOLKLORE-ENSEMBLE VON PRESTIGE AUS 0E« 
S. R. RUMANIEN

DAS FOLCLORE-ENSEMBLE 
OASER LAND

între orașul Neferești 
— Oas. capitala Țării 
Oașului din județul 
Satu Mare, și oraș ui 
Rennes, capitala Bre- 
taniei (Franța), distan
ta este de aproximativ 
2 600 km. Aoest drum 
a fost parcurs de 
curind de un grup 
de tineri muncitori . 
de la întreprinderi
le negrestene. artiști 
amatori constitulți în-

tr-un ansamblu folclo
ric de cintece si dan
suri intitulat ..Tara 
Oașului* 1, care a re
prezentat România la 
cel de-al Vl-lea Festi
val al artelor tradițio
nale de la Rennes.

Programul cu care 
tinerii artiști amatori 
s-au înfățișat publicu
lui francez a fost pre
gătit în multe ore de 
muncă. în seri nesfîrși-

„Ciocolată cu alune" tv
Există, oricît ar părea de ciudat, 

două moduri, relativ distincte, de a 
concepe comedia cinematografică 
„de actualitate**.  Primul si (încă) 
cel mai practicat este acela de a 
relua în alte configurații de timp 
și de loc, de ambianță umană ori 
mai ales materială și chiar sub 
semnul unor probleme sociale si 
etice cu adevărat arzătoare la or
dinea zilei, la noi — situații si 
chiar cristalizări în gag ale come
diei clasice consacrate.

Cea de-a doua cale, autentică si 
mult mai grea. este, de fapt, mult 
mai rar bătută. E vorba de comicul 
izvorit din cercetarea, investigarea 
realității, de comedia deopotrivă 
rezultat al unei atitudini noi. tran
șante, militante, revoluționare, și a 
talentului de a da observației or- 
ganicitate si rotunjime.

Bineînțeles, nici în acest tip de 
comedie de actualitate pe care am 
numit-o adevărată nu se face ta
bula rasa din arsenalul de aur al 
cunoscutelor si arhicunoscutelor 
procedee comice. Pe locul intii stă 
însă, în chip vizibil, cunoașterea 
vieții, realităților, descoperirea pir- 
ghiilor și ..designului**  mai nou ale 
mecanismelor etern umane.

La atari considerații ne-au inci
tat mai toate comediile românești 
apărute în ultima vreme si cu deo
sebire cele inspirate din viata sa
tului. Ultimul dintre ele este, evi
dent. „Ciocolată cu alune", produc
ție a Casei de filme Unu (regia : 
Gheorghe Naghi).

Că „cearta" dintre vecini este 
un vechi motiv comic o știe toată 
lumea. Am citit-o în operele clasi
cilor și am văzut-o adesea la emi
siunile de satiră și umor.

Să fie oare rivalitatea dintre co
mune. respectiv C.A.P.-uri. — o 
problemă însemnată a vieții noas
tre la sate ? Să fie această rivali
tate și mai înverșunată atunci cînd 
unul din președinți este o femeie?

Desigur, este aici ceva adevărat 
si important de vreme ce am în- 
tilnit-o si lntr-o carte a Ecaterinei 
Oproiu si iată, o regăsim acum în 
scenariul filmului „Ciocolată cu 
alune", semnat de Vfntilă Ornaru

Despre copiii din Romania
Am primit recent 

numărul special al 
mensualului „L’Inde- 
penden.ee Roumaine". 
organ oficial al Cen
trului cultural român 
al Universității cato
lice din Louvaiu (Bel
gia), dedicat Anului in
ternațional al copilului. 
Publicația, bogat ilus
trată. cuprinde arti
cole variate ca te
matică. proză si poe
zie, traduceri, reprodu
ceri după desene, reu
șind să ofere publicu
lui belgian șl tuturor 
cititorilor revistei o 
imagine clară a vieții 
fericite a copiilor din 
România.

Preocuparea consec
ventă a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, se
cretarul general al par
tidului, pentru a crea o 
dezvoltare normală, lu
minoasă. noii generații, 
în condiții de sănătate 
deplină, de bucurie și 
Înflorire este remarcată 
în mod special. Auto
rul articolului de fond 
„O voce autorizată", 
cunoscutul poet și pu

In lumea... sigilografiei
Cel ce pășește în a- 

ceste zile pragul Mu
zeului Arhivelor din 
București pătrunde în
tr-o expoziție de o 
factură aparte, într-o 
lume a rarităților și 
curiozităților... sigilo
grafice. Se pot vedea 
aici un document eli
berat de domnul mun

te de repetiții pentru a 
transpune pe scenă un 
moment autentic de 
viață : nunta in Oaș. 
Obiceiurile străvechi, 
îmbogățite cu datini 
noi din care răzbate 
bucuria vieții de azi a 
oamenilor de De aceste 
străbune meleaguri 
românești, demnitatea 
dintotdeauna a țăranu
lui român si frumuse
țea neasemuită a por
tului popular au putut 
fi egalate în spectacol 
numai de inimitabilul 
tropotit al perechilor 
de dansatori din Oas 
si de vestitele țîpuri- 
turi ale frumoaselor 
fete din aceste locuri. 
Da nunta osenilor so
sesc musafiri din alte 
zone folclorice din ju
deț : Codru. Someș, 
Maramureș, prilej de 
a pune in valoare au
tenticitatea costumului, 
cintecului si dansului, 
neîntrecutele cintece 
interpretate la vioară 
și zongoră de cunos- 
cuții rapsozi populari 
Vasile și Gheorghe 
Sava-Pițigoi.

Programul festiva
lului de la Rennes n-a 
permis odihna. iar 
pentru participant nu 
a fost deloc ușor : zil
nic. de la ora 14 și 
pinăînmiez de noapte, 
evoluau pe scenă for
mații din Grecia. Ve
nezuela. 1 
Argentina. 
Australia.

India. Irak. 
Brazilia, 
Guineea,

și Gheorghe Naghi (ca autori ai 
scenariului).

Vechea întrecere dintre pre
ședinții celor două C.A.P.-uri ve
cine, „Zorile**  și „AvintuT*.  nu a în- 
tirziat să-și arate roadele. Coopera
tivele sint prospere. Dar probleme 
greu de rezolvat există. Printre cele 
mai acute : lipsa cadrelor tehnice, 
care să pună pe roate atelierul me
canic. să pună in funcțiune conduc
tele pentru irigații, aspersoarele 
etc.' Si iată, lupta „care pe care" 
reincepe. Obiectul ei concret : un 
..homo tehnicus**.  un tînăr geniu 
mecanic cu loc de muncă incert. 
Victor Alexe. Supranumit si Puiu 
Televizor (deși știe să repare si 
automobile. I.M.S.-uri. motoarele 
călușeilor șl lanțurile din bilciuri 
etc., probabil și mașini de călcat,

spălat, frigidere etc.). Cam instabil, 
cam migrator, cam prea indepen
dent maramureșeanul acesta eu 
mină și inimă de aur va fi cucerit 
si legat de pămintul dar si de oa
menii care au atita nevoie de el. 
Căci mai presus de tehnică „amor 
omnia vincît". secret ne care, nu 
numai președinta, ci și fiica pre
ședintelui (femeile deci, indiferent 
de .apartenență la un C.A.P. sau 
altul) ii minuiesc cu talent.

Așadar, totul se va sfîrși cu bine, 
nu numai cu un bine individual, ci 
si un bine public, colectiv, căsăto
ria tinerilor eroi va echivala si cu 
o... întovărășire. între dotările teh
nice ale celor două C.A.P.-uri.

Lecția filmului vine tîrziu în ra
port cu măsuri organizatorice -între
prinse deja pe scară națională.

Să nu' exagerăm cu pretențiile : 
în fond si premisa si morala cen
trală si toate moralele filmului sint 
pretexte pentru o comedie la în
ceput satirică (benignă) și apoi o 
comedie pronunțat lirică. Si fnai 
ales pretexte pentru fructificarea 
pitorescului si atractivitătii unor 
personaje care-si trag în mare mă
sură originalitatea din talentul si 
farmecul unor cunoscuti actori de 
comedie. Actori bine îndrumați de 

blicist Mihail Steriade, 
directorul publicației, 
— subliniază faptul că 
nici unul din conducă
torii țărilor lumii nu a 
înfăptuit atîtea acțiuni 
și realizări strălucite 
în favoarea tinerilor, 
că nici unul dintre șe
fii de state nu se află 
atît de des în mijlocul 
copiilor djn patria sa.

Alături de traduce
rile foarte reușite ale 
poetului M. Steriade. 
care a împlinit recent 
virsta de 75 de ani — 
poezii semnate de elevi 
și studenți din întrea
ga țară : Florin Avra- 
mescu, Vasile Poenaru, 
Radu Ionescu, Anca 
Isacescu. Adrian Pin- 
tea. Florin Alcaz, Vio
rica Antonescu, Ioan 
Ivan — mai remarcăm 
fragmentul „Țăranul și 
pionierul", reprodus 
din volumul semnat dg 
laureatul premiului 
Nobel pentru literatu
ră Miguel Angel As
turias — „România de 
astăzi", studiul bine 
documentat „învăță- 
mîntul preșcolar în

Republica Socialistă 
România", fragmentele 
de recenzii selecționa
te din presa belgiană, 
referitoare la „Copiii 
români poeți și pic
tori", desenele repro
duse după picturile co
piilor Ana Zele. Va
sile Bretnaru și Elena 
Anghel. O notă aparte 
merită traducerile în 
neerlandeză ale Jean- 
nei Vandervorst-Buy- 
taert din creațiile co
piilor Radu Adrian Io
nescu. Delia Procopiuc. 
M. N. Dragomir, Ma
riana Andreicuț. Ma- 
ritiela Ileanca și loan 
Ivan. Redacția publi
cației informează că 
autoarea a „tradus 
magistral din folclorul 
românesc, din Emines- 
cu, Blaga, Arghezi și 
Bacovia" și are pregă
tită o antologie.

în totul, un număr 
remarcabil, o contribu
ție valoroasă adusă la 
cunoașterea unor rea
lități românești de că
tre publicul de peste 
hotare.
Cornel GALBEN

tean Radu cel Mare, 
care a fost întărit și cu 
sigiliile celor 12 boieri 
din divanul domnesc ; 
un' hrisov emis de 
cancelaria lui Matei 
Basarab, prin care 
avuțiile unor mînăs- 
tiri românești erau 
scoase de sub admi

nistrația unor așeză
minte ecleziastice din 
afara țării — adevă
rată secularizare a unor 
averi mînăstiresti — 
și căruia tocmai pen
tru a i se sublinia ca
racterul solemn i s-a 
aplicat un sigiliu pro
tejat de un căuș, greu 
de 750 de grame, cel

Ghana. Japonia. Pakis
tan. Olanda si din tara 
gazdă. Franța. Specta
colele românești au 
fost planificate în zi
lele de sîmbătă si du
minică. la orele cele 
mai accesibile publicu
lui. în Bretania există 
mult interes, multă 
curiozitate pentru arta 
tradițională româ
nească. nu întotdeauna 
suficient cunoscută. 
Tocmai acest fapt ex
plică prezenta televi
ziunii. radioului și 
presei peste tot unde 
ansamblul ..Tara Oa- 
șului“ a fost prezent 
cu spectacole sau a 
prezentat parada por
tului românesc.

Locuitorii orasului- 
gazdă. deosebit de os
pitalieri. ne-au înso
țit in număr mare 
pretutindeni. Au dorit 
să ne cunoască si am 
fost, astfel, oaspeții 
Centrului de cercetări 
în domeniul telecomu
nicațiilor din orașul 
Rennes (C.C.E.T.T.), 
unde muncitorii ne-au 
făcut o primire entu
ziastă. iar organizato
rii ne-au asigurat că 
sintem singurii oaspeți 
care beneficiază de o 
asemenea amabilă in
vitație. Am fost de a- 
semenea oaspeții — 
pentru 24 ore — ai lo
cuitorilor din Mesac. 
unde, dintr-o popu
lație de 2 500 persoane.

au venit la spectacol 
peste 1 200.

Depășind si comple- 
tind programul întoc
mit initial de organi
zatori. am dat curs și 
altor cîtorva invitații. 
Am străbătut astfel 
600 km. oină la Saint- 
Die si Remiremont. ca 
invitați ai Asociației 
de prietenie Franța- 
România si ai munici
palității din cele două 
localități. în acest 
timp, ziarul „Ouest 
France* 1 din 12 martie 
1979 publica dc prima 
pagină, sub titlul „Gis- 

Roumanie**,  
elogioase 

artiștii ro- 
isi exprima

card en 
aprecieri 
pentru 
mâni si 
satisfacția pentru coin
cidenta de a ne afla, 
ca oaspeți dragi, in 
chiar acele zile in 
Franța. Aprecieri care 
ne onorează am citit si 
in ziarul „L’Est Repu- 
blicain**  din 18 martie 
a.c. Am renunțat la o 
zi de odihnă pentru a 
putea răspunde si so
licitării tinerilor mun
citori din Besanțon, 
cu care am petrecut 
ultima zi a șederii 
noastre în Franța. 
După spectacol ne-au 
înconjurat, am răspuns 
curiozității lor de a 
sti mai 
România, 
ditiile de 
viată ale
despre asistentă sani
tară si învătămînt.

zi a 
în

mult despre 
despre con- 
muncâ si de 
muncitorilor.

regizorul Gh. Naghi si bine puși în 
evidentă de autorul imaginii George 
Voicu. Regăsim, așadar, in „Cioco
lată cu alune" pe Stefan Mihăilescu 
Brăila intr-un rol conturat cu simt 
al măsurii, finețe a detaliului si pe 
Aurel Giurumia, foarte firesc dar 
ușor incomodat de lipsa de genero
zitate a rolului. Urmărim cu plă
cere evoluția actoricească a Moni- 
căi Ghiută, care interpretează cu 
adecvare și distincție rolul pre
ședintei. si aparițiile tinerei spe
ranțe. Adriana Trandafir. Apreciem 
eforturile lui Geo Costiniu de a 
conferi măcar frumusețe unui per
sonaj nedreptățit de autori la capi
tolul inteligentă, fantezie. Protago
nistul filmului este Horatiu Mă- 
lăele, un tînăr actor, talentat, deja 
îndrăgit îndeosebi de spectatorii ge
nerației lui. Horatiu Mâlăele are ca 
de obicei haz. hazul inimicii si 
gesticulației, al adresei in susți
nerea dialogului, hazul unei dina
mici și al unei impulsivități apar
te, hazul privirii sfredelitoare de 
după lentilele mari si rotunde. Dar 
cum știe că o bună parte din greul 
filmului stă pe umerii lui. el ac
ceptă să tragă voinicește această 
greutate, ceea ce uneori, se și vede.

Incontestabil. „Ciocolată cu alu
ne" este un film agreabil, de o 
anume consecventă tematică, tipo
logică și stilistică, fără mari căderi 
de tensiune si gust, dar si fără aș
teptatele inăltăr'i ale fanteziei si 
mai ales investigațiile satirice in 
actualitate.

Am apela în încheiere la ultima 
imagine a filmului. Asistăm la o 
ultimă realizare a lui Puiu Televi
zor : inaugurarea unui carusel. Ca
ruselul evident, destinat copiilor din 
sat. este folosit de cineaști pentru a 
face ieșirea din scenă a personaje
lor. Copiii nu ajung — în film — 
să-1 încerce. Ei stau, rămîn pe mar
gine. mirați, stingheriți. între ade
văratul film de actualitate si „Cio
colata cu alune" simțim cam 
aceeași distantă ce există între 
destinația declarată a caruselului 
(bucuria copiilor) si folosința pe 
care i-o dau cineaștii.

Natalia STANCU

mai mare sigiliu cu
noscut pină acum la 
noi : privilegiul co
mercial acordat bra
șovenilor la 1368 de 
Vlaicu Vodă ; un act 
emis de Mihai Vitea
zul in 1600 la Gura 
Teleajenului intre 
două bătălii : un hri
sov brincovenesc lung 
de trei metri ; e- 
xemplarul textului 
„Proclamației de la 
Islaz", ce a fost im
primat special pe mă
tase galbenă și purtat 
în mod solemn pe o 
pernă de revoluționa
rii munteni pînă la 
Cîmpia Libertății de 
la Filaret.

Oprim enumerarea

0 sugestie
înregistrăm in ulti

mele două stagiuni si 
cu deosebire in cea 
aflată în plină desfă
șurare un fenomen ar
tistic îmbucurător : a- 
paritia a noi studiouri 
teatrale și reluarea cu 
fervoare a activității 
altora. Initiative da
torate de obicei uncr 
tineri artiști, care. în 
strinsă conlucrare cu 
colegi mai formați, rea
lizează. în. colaborare 
cu conducerile teatre
lor si filialele A.T.M., 
recitaluri, colaje de 
piese într-un act. dra
me și comedii, musica- 
luri. Spectacole „peste 
plan" si „peste anga
jamente". lucrate, de 
fapt. în orele libere. Im
pulsul prim al acestor 
initiative: aspirația că
tre desăvîrsire profe- 

lungii liste a do
cumentelor înmănun
cheate aici (nu înain
te de a sublinia că 
multe dintre ele. prin 
frumusețea scriiturii 
și dantelăria măias
tră a miniaturilor, au 
și o remarcabilă va
loare artistică), pentru 
a nota că zecile de 
facsimile manuale, co
pii fidele ale unor do
cumente de excepțio
nal interes istoric, ce 
ne desfată aici „ochii" 
minții și ai inimii deo
potrivă. au fost reali
zate cu migală și răb
dare de specialiștii de 
la Arhivele Statului.

Aducînd un modest 
omagiu acestor auten-

sională. dorința de a 
experimenta. în vede
rea „asimilării" si „cla- 
sicizării" — noi mij
loace de exprimare 
scenică. Consecințele 
imediate si deja vi
zibile sint insă mult 
mai cuprinzătoare : a- 
naritia unor noi locuri 
de joc. prin modifica
rea unor spatii exis
tente : un climat de 
căutare si creație, sa
lutar in orice domeniu 
și mai ales în artă : 
îmbogățirea reperto
rială ; creșterea nume
rică si diversificarea 
paletei spectacolelor — 
deosebit de importante 
mai ales în județe.

Printre cele mai re
cente „premiere" de 
acest fel : inaugurarea, 
plină de personalitate, 
a unui studio la Tea-

despre păstrarea tradi
țiilor. „Este adevărat 
că frumoasele costume 
populare din Oas. Co
dru. Somes ori Mara
mureș. pe care le-am 
admirat in spectacol, 
se mai pot vedea si 
azi. purtate de țăranii 
români ?•*  — ne-au în
trebat gazdele..

U rmătorul popas 
avea să ne confrunte 
cu exigentul si J';s*ul'  
de rezervatul public 
din Elveția. La Gene
va. in ..Cetatea uni
versitară**,  situată in
tr-unui dintre cele mai 
noi si mai mari car
tiere geneveze. in sala 
I. Patino, unde a avut 
loc spectacolul, au ră
sunat ropote de înde
lungi aplauze pentru 
tinerii noștri artiști, 
pentru frumusețea me
sajului artei noastre 
populare. Din sală ni 
s-a scris pe un bilețel: 
..vă sintem 
tori".

Tinerii 
din orașul 
Oaș. artiștii 
din ansamblul folcloric 
„Tara Oașului**  sint 
mmdri că au reprezen
tat cu cinste peste ho
tare cîntecul si dansul 
românesc.

recunoscă-
muncitori 
Negrești- 

amatori

Silvia CEUCA
președintele 
Consiliului județean 
de culturâ
și educație socialists 
Sotu Mare

DUMINICA
PROGRAMUL 1
8.30 Gimnastica la domiciliu
8.40 Tot înainte !
9.25 Șoimii patriei
9,35 Film serial pentru copii : Insula 

misterioasă
10.00 Viața satului
11.30 Pentru căminul dv.
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15.30 Stadion — magazin sportiv
16.20 Republica Gabon — film docu

mentar
16,35 Film serial : ..Dickens la Lon

dra “ — episodul 4
17.30 Fotbal : Clubul Sportiv Tîrgo- 

viște — Steaua (campionatul na
țional — divizia A) — repriza a
Ii-a

18.20 Stelele gheții
18.40 Micul ecran pentru cel mici
15,00 Telejurnal
19.30 Reportaj de scriitor. ..Primăvara 

marilor plantații"
19,50 Film artistic : ,,Clanul". Pre

mieră pe țară.
21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
10.00 Concert educativ
11.45 Teleșcoală
19,00 Telejurnal
19.20 Desene animate
19.40 Telerama-sport
20.10 Bijuterii muzicale
20.40 Din cartea naturii < 
21,05 Clubul tineretului

LUNI
PROGRAMUL 1
16.00 Telex
16,05 Emisiune în limba maghiară
19,00 Cadran mondial
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal
20,00 Panoramic
20.25 Roman foileton : „Poldark".
21.20 Mai aveți o întrebare ?
21.40 Telejurnal
PROGRAMUL 2
17,00 Intilnirea \de sîmbătă seara (re

luare) '
17.30 0 viață pentru o idee: Acad.

$tefan Hepites — fizician, organi
zator al rețelei meteorologice 
din România

18,00 Pe coordonatele dezvoltării — 
Cimpina

18.30 In alb șl negru : Twister
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copii : Poves

tiri din pădurea verde (reluare)
20,25 Trei mușchetari... — musical de 

Norbert Petri
21.10 Film serial : „In spatele ușilor 

închise". Reluarea episodului 5

tici artiști, prin a că
ror destoinică tru
dă și frumoasă zăba
vă vechi documente 
(al căror regim de 
conservare nu îngă
duie expunerea lor în 
vitrinele muzeelor), 
pot fi puse la îndemi- 
na publicului larg in 
forma lor actuală, rîn- 
durile de față se vor 
totodată și o pledoa
rie pentru ca aceste 
comori ale arhivelor, 
care sint în fond ale 
istoriei și culturii 
noastre, să fie mai 
sistematic prezentate 
numeroșilor iubitori 
de istorie de la noi.

Silviu ACHIM

pentru studiourile teatrale
trul Național din Cluj 
si cea, deosebit de in
teresantă, cu o piesă a 
unui scriitor local la 
Teatrul dramatic din 
Brasov. Teatrul dra
matic din Galati a 
adus chiar în Valorosul 
său turneu bucurestean 
o primă montare de 
acest fel. Băcăuanii au 
ajuns deja la al treilea 
spectacol de studiq. Se 
lucrează la o nouă pre
mieră Si în studioul, 
mai de mult afirmat, ai 
Teatrului din Arad...

Multe sint proble
mele legate de pro
gramul de activitate al 
tuturor studiourilor din 
tară. Semnalăm azi un 
aspect care ni se nare 
cu deosebire important, 
legat de repertoriu.

Cele mai favorizate 
de studiouri sînt. la ora

(Urmare din pag. I)

să le placă și copiilor lui să trăiască 
într-un oraș nou și frumos. Cam asta 
e... Și. zicem noi. e cam de-ajuns.

...în piața orașului, mai bine 
zis în fosta piață, pentru că ea 
nu va mai fi aceeași, la blocul 1C 
(de jur împrejur, blocuri noi in con
strucție, e doar o parte din cartierul 
nou ce se va numi Zona centrală), 
între zeci și sțite de oameni, un tînăr 
sudor... Victor Negoescu de la Inter- 
coop. A venit aici trimis de între- ’ 
prindere, pentru că pe șantier e ne
voie de sudori. Iar el e un sudor bun. 
A mai lucrat aici ? A, nu, e pentru 
prima oară și îi place. Cui nu i-ar 
plăcea că a făcut și el ceva pentru 
un oraș nou ? Păi, panourile prefa
bricate legate între ele prin sudurile 
făcute de el or să rămînă aici în veci.,. 
„Nu, eu nu sint orăsean. Fac navet^ 
dintr-o comună apropiată. Dar poa
te că o să devin și eu orășean. Poa
te că o să mă însor. Poate că o să 
am și eu nevoie de un apartament in 
Rîmnicu Sărat. Nu ?“.

...Da, aceștia sint elevii orașului. 
Și ei sint prezenți, în fiecare zi, pe 
șantier. Pe rînd, prin rotație, clase 
întregi își fac aici ucenicia civismu
lui. Azi se aflau aici elevii Liceului 
Ștefan cel Mare. 60 de băieți și fete, 
parcă jucîndu-se (și totuși, cu cit fo
los !), aduseseră in șantier veselie și 
exuberanță. Doar în cîteva minute au 
pus în ordine o imensă stivă de cofra- 
je, ap cerut apoi să li se dea altceva 
de lucru — fapt pentru care meșterul 
nu era pe de-a-n.tregul pregătit, el 
altfel planificase treburile... „Măi, 
frătioare, cu ăștia nu-i de glumit. Ce 
să le mai dau eu de lucru? A. da, am 
găsit, băieții să pună mina pe lo- 
peti !“. Viitorii muncitori, tehnicieni 
și specialiști ai orașului invață astfel 
că viitorul se construiește prin 
munca tuturor, concret și trainic.

...Rind pe rînd, blocurile sint 
părăsite de constructori. Viata se 
instalează în ele așa cum apar 
primăvara florile. Uneori peste noap
te. Cîntecele zugravilor sint dislocate 
de larma copiilor. Marian Tudor și 
soția sa. Maria, cu sentimentul că au 
trecut mtr-o altă existență, încă mai 
deretică in noul lor univers de viață. 
Sint amindoi de aceeași profesie — 
presatori — la întreprinderea de.gar
nituri de frînă și etanșare, in același 
atelier. Au lucrat, impreună, 400 de

teatre 

Verighete, cercei, tortițe...

transferate în studio
uri. asa cum se intim- 
plă uneori chiar in 
teatre importante. Ne 
gindim de fapt la lu
crări mai scurte, piese 
într-un act sau două, 
în care se investighea
ză noi modalități dra
matice de reflectare si 
punere in discuție a 
problematicii omului 
contemporan. Ne refe
rim la lucrările unor 
debutanti de talent pe 
care munca de labora

ramica si cartonul, cu 
mărgelele de sticlă si 
scoicile marine. O în
vălmășeală de produ
se cvasiindustriale si 
cvasipopulare. denatu
rări. vulgarizări ale 
artei adevăratilor meș
teri artizani.

Integrate circuitului 
comercial datorită u- 
surinței cu care orga
nele locale din diferi
te județe eliberează" 
autorizațiile de produ
cere si vînzare. aceste 
nimicuri „poluante" 
înghit uneori prin nu
măr si ostentații, in 
Piețe, tîrguri. gări, sta
țiuni si trasee turisti
ce. valorile autentice 
ale artei noastre 
populare, pe care unii 
creatori le aduc ei în
șiși sore vînzare — a 
se vedea, de exemplu, 
cergile si traistele de 
Săpînta. la realizarea 
cărora efortul de a- 
daptare la nou a in
trodus reușite combi
nații de culori moder
ne (Piața Unirii-Bucu-

ore pe șantier. Nu, atunci nu știau 
care va fi apartamentul lor. priveau 
in sus încercind să-l ghicească și zo
rind pentru ca acea viitoare casă la 
care visaseră să li se arate cit mai 
curind.- „Cu noi odată s-au mutat alți 
douăzeci de muncitori din întreprin
dere. Și ei, și alții, cu sutele, au 
muncit și muncesc, în timpul liber, 
pe șantier, cum muncește omul pen
tru casa lui. Și pentru orașul lui". Ei, 
doi, se duc și acum să-i ajute pe con
structori. Pentru că mai sint încă 
multe de făcut. Alei și trotuare, spa
ții verzi și magazine...

★
Un cetățean cutreiera șantierul din 

piață, căutîndu-I pe primar. „O fi oare 
la șantierul de la pod ? Că acolo nu 
l-am căutat..." Un altul i-a răspuns 
că nu știe unde ar putea să fie pri
marul. „La primărie nu-i ?“. „El, cum 
o să fie la primărie ? Cine nu știe 
că el rar stă acolo, tot timpul e pe 
șantiere".

Totuși, de data asta, primarul era 
la... primărie. Avea zi de audiențe. 
Ne-a primit și pe noi. „Orașul crește 
neîncetat — ne-a spus primarul. A 
crescut mai întîi industrial. Vechile 
întreprinderi s-au dezvoltat, au apă
rut altele noi. De la 9 000 de locuri 
de muncă am ajuns la 16 000. De la 
o producție globală de 500 de milioa
ne anual la una de 3,2 miliarde. Nu
mai că nu aveam o suficientă capaci
tate la constructori. Se construiește

în sac — 15, Timon din Atena —
19.30, (sala Studio) : Ultima cursă
— 10.30, Conversație... — 15,30,
Jocul — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Giu- 
lești) : Cocoșelul neascultător — 
10. Comedie fără titlu — 19,30, 
(sala Majestic) : A cincea lebădă
— 10; O familie îndoliată — 15, 
Goana — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec — ii, Mu- 
niș — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce rîsul — 19,30. (sala Victo
ria) ; Costică, ne vede lumea —
19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Ucu- 
Uitucu —• 10, Piatră la rinichi —
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Așa se cîntă pe la noi
— 16; 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cine 
se teme de crocodil ? — 10,30, Trei 
grăsani — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Punguța 
cu doi bani — 10; 12.
« Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 10, 16; 19.30.
• Ansamblul de estradă al Arma
tei (la sala C.C.A.) : Inimi de pri
măvară — 19,30.

tor în teatru în vede
rea deșăvirșirii lucră
rilor i-ar forma, i-ar 
stimula, i-ar apropia 
de cerințele scenei si 
mai ales ale publicului. 
Ne referim, chiar la 
autorii consacrat! — 
care încercind însă si 
alte formule decît cele 
pe care s-au exersat — 
au nevoie de sprijinul 
oamenilor de teatru.

S. NATALIA

resti). farfuriile de 
pămint mat din Vadu 
Crișului. intilnite in 
Piața centrală a Slu
jului si alte asemenea.

împotriva denatu
rărilor artei populare, 
a proliferării „kitsch**-  
ului s-ă scris nu 
o dată. Alăturăm rin- 
durile de fată uncr a- 
semenea semnale în 
ideea ca. îndeosebi in 
această perioadă, cînd 
o întreagă armată de 
producători individuali 
din comune sau orașe 
îsi pregătește „muni
ția" pentru sezonul 
vacantelor, să fie pus 
în funcțiune, cu spri
jinul organelor locale 
de specialitate, acel 
filtru cu adevărat e- 
xigent si de multă vre
me așteptat, pentru a 
stăvili prostul gust, 
falsurile folclorice des
pre care aminteam, in 
avantajul creațiilor cu 
adevărat valoroase.
Maria BABOIAN 

mult de tot în România, de unde atî- 
ția constructori ? Și-atuncea am as
cultat îndemnul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și am chemat la munca 
pe șantiere pe cetățenii orașului. 
Cum credeți că am fi putut altfel să 
construim aici, într-un singur an, adi
că din aprilie anul trecut și pînă a- 
cum, 1 200 de apartamente ? Acuma, 
iată-le, sint gata, sint locuite, nu 
le-am numărat și pe cele aflate în 
construcție... N-am întîlnit conducă
tor de unitate economică sau secre
tar de partid care să nu vină zilnic» 
pe șantjer cu oamenii din unitatea 
lor. N-am întîlnit gospodină chema
tă la șters geamurile în noile blocuri 
și care să spună nu. într-o zi m-au 
oprit pe stradă niște pensionari. Zi
ceau că n-am prevăzut la blocurile 
din piață magazine la parter... Or. 
acolo fusese centru comercial. Așa 
era. Aveau dreptate, fusese o greșea
lă. Am oprit săpăturile, i-am chemat 
pe proiectanti si au refăcut proiec
tul. Primim multe scrisori cu fel de 
fel de propuneri. Unii, care un timp 
au stat pe margine, au venit în cele 
din urmă să ne ceară și ei de lucru... 
Cînd tot orașul e cu mina pe lopată 
se fac, pur și simplu, minuni. Acum 
pînă și copiii au învățat denumiri 
tehnice din domeniul construcțiilor".

I-am mulțumit primarului Con
stantin Dinu pentru „audiență" șl, 
prin el, i-am urat orașului spor la 
muncă și fericire in casă nouă.

cinema

penden.ee
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HOTĂRÎREA Excelenței Sa/e Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAME

Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R

în cadrul Anului International al CopiluluiA

(Urmare din pag. I)

tului Interior. CENTROCOOP. UCECOM vor diversifica 
producția de mărfuri destinate copiilor si vor spori livră
rile la fondul pieței.

— Ministerul Comerțului Interior, consiliile populare 
t idetene si al municipiului București vor lua măsuri să

înființeze magazine ale pionierilor si șoimilor patriei ; 
vor organiza periodic „Luna desfacerii de mărfuri pentru 
copii", iar în cadrul Tirgului de mostre de la București 
vor fi prezentate produse si articole destinate tinerei ge
nerații.

3. Creșterea preocupărilor pentru perfectionarea activi
tății privind educarea multilaterală a copiilor, a tuturor 
tinerilor. în spiritul muncii, al dragostei fată de patrie, 
partid si popor, al solidarității internaționale.

— în 1979. Anul International al Copilului, se împlinesc 
trei decenii de la crearea primelor detașamente de pio
nieri din tara noastră. Consiliul National al Organizației 
Pionierilor, consiliile si comandamentele pionierești. în 
colaborare cu școala si familia, cu organizațiile U.T.C., 
sub conducerea organizațiilor de partid, vor intensifica

-/ eaga activitate de educare politico-ideologică, în spirit 
otic, revoluționar a tuturor copiilor. în acest scop, in 

grădinițe si scoli, casele pionierilor si șoimilor patriei, la 
casele de cultură, cluburi si cămine culturale se vor or
ganiza ample manifestări politico-educative, punindu-se 
un accent deosebit pe educația patriotică, revoluționară, 
etică a copiilor, pe dezvoltarea interesului si pasiunii pen
tru învățătură, a respectului fată de muncă si făuritorii 
bunurilor materiale si spirituale.

— Vor fi organizate întîlniri ale copiilor cu activiști de 
partid si de stat, cu oameni de știință, cultură si artă, cu 
fruntași în producție si alti oameni ai muncii. în cadrul, 
cărora vor fi evocate trecutul de luptă al clasei munci
toare. al poporului român, condițiile grele de muncă și 
de viată din anii de exploatare burghezo-moșierească, 
spiritul de sacrificiu al comuniștilor, abnegația și pasiunea 
lor revoluționară pentru făurirea României noi. modeme, 
realizările obținute în anii construcției socialiste.

— în cadrul Festivalului național „Cintarea României" 
vor fi initiate concursuri de creație literară, de artă plas
tică pe teme care să stimuleze imaginația copiilor, cum 
sint : ..Sub culorile drapelului". „Creștem odată cu țara", 
„Copiii României doresc pacea". „Mlădițele anului 2000“. 
Acțiunile vor fi finalizate cu expoziții, iar creațiile lite
rare premiate vor fi publicate în revistele pentru copii și 
tineret si trimise la concursuri internaționale organizate 
sub egida Anului International al Copilului.

— Va fi organizată Expoziția republicană a concursului 
de creație si anticipație tehnico-stiintifică a pionierilor și 
școlarilor „Atelier 2000". De asemenea, va avea loc coloc
viul national „Literatura pentru copii", care va dezbate 
aspecte ale dezvoltării creației literare destinate acestora.

— în perioada premergătoare zilei de I Iunie și Zilei 
pionierilor vor fi initiate manifestări cultural-artistice, 
serbări, spectacole, montaje muzical-literare. cu tematică 
inspirată din viata si activitatea copiilor, acțiuni de muncă 
patriotică, de bună gospodărire si înfrumusețare a școli
lor și localităților.

— Presa centrală si locală. Radioteleviziunea. ziarele și 
revistele organizațiilor de masă si obștești vor populariza 
acțiunile organizate în Anul Internațional al Copilului, 
realizările obținute de poporul român pentru asigurarea 
celor mai bune condiții de educație. învățătură si recreare 
a tinerilor cetățeni ai tării.

4. Aeționind pe linia politicii sale externe consacrate 
făuririi unui climat de pace, destindere si securitate, coo
perării rodnice între țări si popoare, România îsi va in
tensifica eforturile în cadrul O.N.U., precum si în rapor
turile bilaterale cu diferite state, pentru sporirea preocu
părilor fată de tinăra generație, pentru dezarmare și re
partizarea unei părți din fondurile economisite ca urmare 
a reducerii cheltuielilor militare în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de viată ale copiilor din întreaga lume.

— La cea de-ra XXXIV-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U.. precum si la sesiunea ECOSOC. Republica 
Socialistă România va milita pentru îmbunătățirea situației 
copiilor lumii, pentru educarea lor în spiritul păcii si prie
teniei.' al înaltei răspunderi fată de propășirea fiecărei 
națiuni si progresul întregii umanități, pentru creșterea 
preocupării tuturor statelor si guvernelor fată de viața, 
creșterea si formarea copiilor.

— România va acționa pentru sprijinirea eforturilor 
UNICEF în favoarea îmbunătățirii condițiilor de viată 
ale copiilor din țările în curs de dezvoltare. Vor fi trimise 
UNICEF medicamente, rechizite școlare si alte obiecte 
de uz personal si educativ, rezultate din acțiunile între
prinse de Comitetul Național Român pentru UNICEF și 
de Crucea Roșie.

— In întreaga muncă de educare a copiilor se vor urmări 
în continuare dezvoltarea sentimentelor de prietenie ale 
copiilor din tara noastră cu copiii din întreaga lume, for
marea lor în spiritul solidarității internaționale. In scopul 
statornicirii unor strînse relații de prietenie cu copiii din 
celelalte țări, pentru mai buna cunoaștere reciprocă Si 
educarea lor în spiritul colaborării si păcii. Consiliul Na
tional al Organizației Pionierilor si Comitetul Național 
Român pentru UNICEF vor asigura participarea copii
lor din România la acțiuni internaționale — festivaluri și 
alte manifestări cultural-artistice si sportive, expoziții, 
concursuri tehnico-științifice etc. — care se organizează 
în cadrul Anului International al Copilului.

— în vacanta de vară, în cadrul taberei internaționale 
de la Năvodari, se va organiza Festivalul „Copiii lumii 
doresc pacea* 1, cu participarea delegațiilor de copii de 
peste hotare care-și petrec vacanta în România ; în ace
lași timp. în cadrul taberei internaționale a Crucii Roșii 
va fi organizat colocviul cu tema „Viata si educația copii
lor în lumea contemporană**.

★
Pe baza acestei hotărîri, organizațiile de masă și obștești, 

ministerele, celelalte înstitutii centrale vor stabili planuri 
proprii de măsuri, aeționind cu toată răspunderea pentru 
îndeplinirea riguroasă a sarcinilor ce le revin.

Comitetul Politic Executiv al C.C. ăl P.C.R. iși exprimă 
convingerea că înfăptuirea prevederilor prezentei hotăriri 
va determina creșterea răspunderii familiilor, sporirea ro
lului scolii, intensificarea activității organelor si organi
zațiilor de partid, a organizațiilor de masă si obștești, a 
ministerelor si celorlalte instituții centrale pentru asigu
rarea celor mai bune condiții de viată, instrucție si edu
cație tuturor copiilor României socialiste.

Totodată, manifestările din cadrul Anului Internațional 
al Copilului vor stinnfla mai mult cultivarea in conștiința 
copiilor, a tuturor tinerilor României socialiste a respec
tului fată de celelalte popoare, a prieteniei si colaborării 
cu popoarele țărilor socialiste, ale țărilor in curs de dez
voltare. ale celorlalte state, in spiritul înaltelor idealuri 
ale luptei împotriva asupririi si exploatării, pentru liber
tate si independentă, pentru pace si o viată mai bună pe 
planeta noastră.

vremea
Timpu! probabil pentru zilele de

10 și 11 aprilie. în țară : Vreme îh ge
neral instabilă, cu cerul temporar no
ros. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de averse, mai frec
vente în vestul și nordul țării. Vint

moderat, cu intensificări. Temperatura 
aerului va marca o creștere, la sflp- 
șltul intervalului. Minimele vor fi cu
prinse între minus 2 șl plus 8 grade, 
iar valorile maxime între 7 șl 17 grade, 
local mal ridicate în sud. în zona de 
munte, precum și izolat în zona de
luroasă din nordul țării se va semna
la lapovlță și ninsoare. în București: 
Vreme în general instabilă, cu i 
temporar noros. Ploaie de scurtă 
rată. Vînt potrivit. Temperatura 
creștere la sfirșitul intervalului.

cerul 
i du- 

în

LOTO 2
CÂȘTIGURILE TRAGERII „LOTO 2" 

DIN 1 APRILIE 1979
Categoria I : 1 variantă 25 la sută 

autoturism „Dacia 1300“ ; categoria 
a 2-a : 2 variante 100 la sută a 27 219 
lei si 8 variante 25 la sută a 61805 
lei : categoria a 3-a : . “
a 7 918 lei : categoria a 4-a : 76 
1 433 lei ; categoria a 5-a : 195,50 
200 lei; categoria a 6-a • 2100,50 
100 lei.

13,75 variante
a
a
a

Domnule președinte.
La fel ca în fiecare an. aniversarea sărbătorii naționale a Senegalului 

a constituit pentru dumneavoastră un prilej de a adresa poporului senegalez, 
precum și mie personal, un călduros mesaj de felicitare si urâți.

Rugindu-vă să binevoiți a accepta mulțumirile mele, doresc să reafirm 
totodată hotărîrea tării mele de a contribui la lărgirea și consolidarea rela
țiilor de cooperare amicală statornicite în mod atît de fericit intre țările 
noastre.

Vă rog să binevoiți a primi, domnule președinte, asigurarea considerației 
mele celei mai înalte.

LEOPOLD SEDAR SENGHOR
Președintele Republicii Senegal

Cu prilejul alegerii sale In func
ția de prim-ministru ai Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Ilie Verdet a primit telegrame 
de felicitare și din partea secretaru
lui Comitetului Popular General al 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste — Jad Allah Azuz Al Talhi. 
primului ministru al Republicii Popu
lare Bangladesh — Azizur Rahman, 
primului ministru al Israelului — 
Menahem Begin, primului ministru 
al Thailandei — general Kriangsak 
Chomanan. președiptelui Republicii 
Islamice Pakistan r — Zia-ul Haq, 
precum și a directorului general al 
Organizației Națiunilor Unite pen-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Nadia Comăneci a cîștigat din nou „Turneul campionilor46
(S.U.A.)Traditionala competiție internațio

nală de gimnastică ..Turneul campio
ni tor ce se desfășoară în fiecare an 
în sala Wembley din Londra, s-a în-, 
cheiat la actuala ediție cu o splen
didă victorie a cunoscutei gimnaste 
românce, tripla campioană olimpică 
Nadia Comăneci. clasată pe locul I 
la trei aparate si învingătoare la in
dividual compus. Este a treia sa vic
torie la „Turneul campionilor11.

Demonstrind binecunoscuta sa mă-

iestrie. cu exerciții de înaltă virtuo
zitate și ctesăvîrșită acuratetă tehni
că. Nadia Comăneci a obținut 
mai mari note din concurs j- 
la paralele inegale 
menea, gimnasta 
locul I la sărituri,

Iată clasamentul 
compus : 1. Nadia 
nia)_ — 39,10 puncte ; 2. Elena Nai- 
mușina (U.R.S.S.) — 38,75 puncte ; 3. 
Andrea Horacsek (Ungaria) — 38.05

cele
9.90 

și la sol. De ase- 
noastră a ocupat 
cu 9,80.
final la individual 
Comăneci (Româ-

frumos 
român

puncte ; 4. Kathy Johnson 
— 37,65 puncte.

în concursul masculin, un 
succes a repurtat gimnastul 
Ion Checicheș, clasat pe locul I la
sol. cu 9.45. pe locul II la sărituri — 
9.40, pe locul III la paralele și inele 
cu 9,25 și, respectiv. 8.85. La indi
vidual compus, Checicheș a ocupat 
locul III. cu 55,50 puncte, după 
Popov (U.R.S.S.) — 55.95 puncte, și 
Kormann (S.U.A.) — 55,75. puncte.

//

pasiunea, munca • • •

în;. .Mergi cu autobuzul 64 pînă 
comuna Chitila. cobori la gară, treci 
prin pasajul subteran, o iei pe prima 
stradă la dreapta ; aproape de ieși
rea spre cimpul 
cunoscutul rugbist Constantin Dinu 
— „pilierul" care, de peste 15 ani, duce 
greul în prima linie a înaintării atit 
la echipa de club („Grivița roșie". 
Știința Petroșani si apoi din nou 
„Grivița"), cit si la națională.

— Cum de nu stati în oraș, la bloc. 
Constantin Dinu ?

— Nu stau 
vrut. Niciodată n-am 
ință. Vedeți, în rugbi sînt 
obiceiuri decît în sporturile 
unde aud că unii tineri nici 
n-apucă să se confirme ca va
lori. că si încep cu pretențiile. < 
în rugbi. cea mai mare re
compensă este să fii primit în 
echipă si să joci, altceva nu 
pretinde nimeni. Și-apoi. eu 
mă simt asa de bine aici, la 
aer curat, in gospodăria părintească...

— Recunoașteți că faceți parte din 
„garda veche" a rugbiului nostru ?

— La aproape 34 de ani. nu mă mai 
pot considera in prima tinerețe. în 
echipa națională, șpre exemplu, 
acum cu a treia generație de trico
lori. N-am însă de gind să încetez 
munca de pregătire. Am ajuns la 55 

îl deține 
ce e ome-

larg locuiește

la bloc, fiindcă n-am 
cerut locu- 

alte 
pe

ioc

de selecționări, recordul 
Nica (56). dar voi face tot 
neste posibil să-1 întrec.

— Ați vorbit de muncă 
tire. E greu să muncești in rugbi ?

— E foarte greu, in primul rind 
pentru că te antrenezi numai dună 
cele opt ore zilnice de activitate pro
fesională. Nicăieri în lume nu există 
rugbi în XV profesionist. Toți sîntem 
autentici amatori. De aceea britanicii 
se antrenează numai în nocturnă, cind 
scapă de la serviciu. Si la noi. fiecare; 
rugbist îsi vede mai întii si-ntîi de 
profesie. Unii sînt ingineri (Ortele- 
can. Dărăban. eu. si încă multi), alții 
profesori (Bucos. Motrescu). Hariton 
e arhitect. Stoica Enciu si Tudose 
sînt stddenti. Ionită si Scarlat mun- 
citori-tehnicieni, fiecare are cite o 
ocupație cotidiană. Prin urmare, este 
foarte greu să faci după serviciu 
cite două ore de antrenamente chi
nuitoare, și asta de patru ori pe săp- 
tămină. Viorel JWoraru și Radu De- 
mian. antrenorii mei de la „Grivița 
roșie", au inteles atit de 
specific, incit britanicii și 
au venit să vadă cum ne

în nregă-

bine acest 
alti străini 
antrenăm.

tru Alimentație șl Agricultura 
Edouard Saouma.

în telegrame sint 
țări pentru alegerea 
tie si urări de succese
nirea sarcinii de înaltă 
încredințate.

transmise felici- 
in această func- 

în îndepli- 
râspunder»

★
Tovarășul Ilie Verdet. ...... 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat domnului 
Wilfried Martens o telegramă de fe
licitare pentru numirea în funcția de 
prim-ministru al Belgiei, exprimîn- 
du-și convingerea că bunele relații 
existente intre țările noastre se vor 
dezvolta în continuare.

prim-miniS'

DE PRETUTINDENI

Pe noi, rugbistii, ne unesc 
și repriza a treia"

— Am văzut cum. fie ploaie, noroi 
sau zăpadă._ vă luptati cu manechine 
de cite 
pingeti 
mîntul.

— Si

60—70 de kilograme, cum 
ia „jug1* si tăvălugiti
apoi, imediat, trebuie

im- 
nă-
să 

facem sprinturi sau chiar alergări de 
rezistentă. Ca să 
echipa națională. 
Irimescu ne pune 
cît sîntem noi de

nu mai spun că. la 
antrenorul Valeriu 
să mergem în mîini 
coloși, si bine face.

— Asemenea muncă impune, vrind- 
nevrînd. niște sacrificii.

— Oricine îsi dă lesne seama cită 
nevoie zilnică ai de odihnă pentru 
refacerea forțelor. A doua zi dimi
neața la 5,30 trebuie să mă scol.

Azi : Constantin DINU

că la 6,14 am tren, iar la 7,10 se 
ridică condica, la Institutul de pro
iectări căi ferate unde lucrez. Cu 
asemenea program, multe trebuie 
sacrifici — si în viata personală, 
în familie.

— Fumați 1
— Am fumat. Dar am avut puterea 

să mă las încă din 1974.
— De altfel. într-un interesant 

clasament al fumătorilor din rîndul 
sportivilor noștri, rugbistii nici nu 
apar în primele"locuri, ocupate în or
dine de scrimeri. fotbaliști, hocheisti. 
boxeri. voleibaliști. șahiști. 
Este o caracteristică pentru 
rugbiului. Mai sînt si altele ?

— Poate ar fi mai nimerit 
zicem „lumea", să zicem familia rug- 
biulqi. pentru că e mai mică si. ori
cum. mai unită. Pe noi. rugbistii. pa
siunea mistuitoare pentru ioc. munca 
grea dar bărbătească, sacrificiile, 
bucuriile si repriza a treia ne unesc 
într-o strînsă si inimoasă familie. în 
ciuda jocului dur din teren. N-o să 
vedeți și n-o să auziți niciodată că 
vreun rugbist, profitind de înghesu
iala din grămadă, și-a lovit vreun 
adversar. Dimpotrivă, cît poate il fe
rește. Dar am pomenit de repriza a 
treia, si poate nu știți ce înseamnă : 
este ceea ce urmează după meci, este

un
să
si

atleti. 
lumea

să nu

Pentru înfăptuirea 
exemplară a hotăririlor 

Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței 

Naționale
evenimentul central al actualității 

politice interne în săptămina care se 
încheie îl reprezintă desigur, ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. Și cu acest prilej s-a vădit 
consecventa neslâbită cu care parti
dul nostru acționează în direcția asi
gurării condițiilor pentru realizarea 
exemplară a hotăririlor Congresului 
al'Xl-lea si ale Conferinței Naționale 
în toate domeniile vieții economico- 
soCiale, pentru aplicarea în condiții 
cît mai bune a măsurilor privind în
tărirea autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economice, perfec
tionarea laturilor calitative ale între
gii activități productive.

Sînt revelatoare în acest sens mă
surile adoptate în domeniul activită
ții de investiții, pentru recuperarea 
restanțelor din anul 1978 la unele 
obiective productive și impulsionarea 
ritmului lucrărilor pe toate șantierele, 
astfel îneît economia națională să 
beneficieze din plin de aportul tutu- * 
ror capacităților prevăzute a se con
strui în acest cincinal — și în pri
mul rînd a obiectivelor de importanță 
economică esențială. Măsurile adop
tate în domeniul investițiilor au, de 
asemenea, in vedere un amplu efort 
pentru îndeplinirea sarcinii prevă
zute în planul cincinal de a se' con
strui un milion de apartamente — 
ceea ce impune realizarea în acest 
an a 300 000 de apartamente. Atenția 
deosebită acordată de conducerea 
partidului acestei sarcini, măsurile 
concrete adoptate cohfirmă. încă o 
dată, faptul că politica partidului 
nostru nu are alt țel mai presus decît 
ridicarea necontenită a nivelului de 
trai al întregului popor.

Se cuvine remarcat faptul că mâ
lurile stabilite urmăresc stimularea 
activității generale de investiții în 
strînsă legătură cu creșterea eficien
tei economice prin micșorarea. în 
continuare, a consumurilor de mate
rii prime și materiale — îndeosebi a 
celor mari consumatoare de energie, 
cum sint metalul și cimentul — întă
rirea spiritului gospodăresc și de dis
ciplină pe toate șantierele, creșterea 
productivității muncii și reducerea 
costului construcțiilor.

Sub imperativul creșterii rapide a 
eficienței economice au fost adoptate, 
deopotrivă, și măsurile de reglemen
tare a stocurilor de materii prime si 
materiala Persistenta unor stocuri

supranormative înseamnă implicit 
imobilizarea unor mari cantități de 
produse în care au fost încorporate 
materii prime, energie și combusti
bili. muncă omenească. Eliminarea 
grabnică a acestora constituie o ce
rință stringentă pentru asigurarea 
unei bune aprovizionări tehnico-ma- 
teriale, pentru creșterea eficientei e- 
conomiei naționale. Cerințele eficien
tei economice au stat și la baza mă
surilor stabilite de Comitetul Politic 
Executiv al ClC. al P.C.R. pri
vind stimularea suplimentară a per
sonalului muncitor care participă la 
fabricarea de produse pentru export.

totodată o folosire mai intensă, mai 
rodnică a cadrului organizatoric și 
instituțional creat pentru manifes
tarea voinței celor ce muncesc în 
viața economico-socială, la conduce
rea societății.

Muncă rodnică 
în cel de-al doilea 

trimestru al anului

în slujba păcii,
prieteniei și colaborării 

între popoare

partea cea mai emoționantă a unei 
întîlniri rugbistice — cind coechipieri 
și adversari ne aplaudăm reciproc, 
plecăm la braț și petrecem seara îm
preună, de obicei in familii. Așa se 
face că prietenul meu cel mai bun 
este Stoica Enciu de la Petroșani, așa 
se face că mai toți tricolorii purtăm 
corespondență cu adversarii noștri 
din Franța, Marea Britanie. Noua 
Zeelandă.

— Fiindcă veni vorba, credeți că e 
departe ziua cind vom deveni a șasea 
participantă la Turneul Națiunilor ?

— Personal, cred că nu e departe. 
Francezii sînt deja ciștigați de idee. 
Englezii privesc și ei favorabil — 

după excelentul nostru turneu 
t» >' de astă-vară. Problema se lea- 
a- gă si de ce spuneam mai îna

inte : cele cinci națiuni nu vor 
' g să se organizeze competiții 

mondiale, nici ca Higbiul să 
...z participe la Olimpiadă, fiindcă 

nu vor să sacrifice plăcerea de 
a juca pentru spectacol. în favoarea 
rezultatului cu orice preț. Cred că 
dacă noi vom juca bine si anul aces
ta. in turneul din Tara Galilor, vom 
convinge.

— Trecem la ultimele două între- 
la 
1.

bări. care sînt mereu aceleași 
această rubrică de convorbiri : 
Ce-âti dori să vă mai intreb ?

— Ce-mi doresc cel mai mult 
mai mult. Răspuns : să mai fiu ca
pabil să joc in națională, și să joc 
bine — atit în apropiatul meci cu 
Uniunea Sovietică (in deplasare, 
meci hotăritor pentru locul doi in 
Cupa Europei), cit și în meciul de 
la toamnă cu Franța (tot în depla
sare) sau cu echipa Noii Zeelande, 
care ne va vizita țara.

— 2. Care ar fi concluzia convorbi
rii noastre ?

— Că rugbiul este un sport minu
nat. Deci, trebuie înconjurat cu si 
mai multă solicitudine. Personal, 
îmi creste inima cind văd cum răsar 
centrele de copii. (Mi-am si dat băia
tul. care are 10 ani. sâ facă rugbi la 
„Grivița"). Nu se poate ca generațiile 
viitoare să nu joace tot mai bine.

— înseamnă că. într-adevăr. rug
biul românesc e gata să ocupe un 
loc mult mai important pe scena 
Europei.

si

Gheorghe MITROI

Factorul hotărîtor 
al succeselor—întărirea 

continuă a partidului 
întărirea rolului conducător al 

partidului constituie factorul ho
tărîtor al succeselor în construcția 
socialistă. Această idee străbate ca 
un fir roșu documentele recentei ple
nare a C.C. al P.C.R.. publicate in 
săptămina care se incheie. documen
te in care sint abordate aspecte esen
țiale de care depinde continua întă
rire a roiului conducător al partidu
lui. precum compoziția si struc
tura organizatorică a partidului, 
activitatea desfășurată de organele 
de partid și de stat, organizațiile de 
masă, pentru înfăptuirea politicii de 
cadre, cît și modul de rezolvare a 
sesizărilor, reclamațiilor și cere
rilor oamenilor muncii. In lumina 
acestor documente capătă un deosebit 
relief problemele întăririi caracteru
lui de clasă și a nucleului muncito
resc al partidului — domeniu in care 
s-au înregistrat o serie de modificări 
pozitive — promovarea cu priori tata 
a muncitorilor în organele și aparatul 
de partid și de stat, in toate dome
niile de activitate, concomitent cu 
promovarea cadrelor din rîndul ce
lorlalte categorii sociale. Este o ce
rință obiectivă a construcției socia
liste ; preponderenta 
muncitoresc în partid, 
sale conducătoare constituie o cheză
șie că partidul va reflecta și pe mai 
departe fidel, în întreaga sa activita
te. interesele și năzuințele clasei 
muncitoare, trăsăturile ce o definesc 
drept clasa cea mai înaintată a so
cietății — consecvența revoluționară, 
spiritul de fermitate și combativitate, 
devotamentul față de cauza socialis
mului.

Fără îndoială că la creșterea rolului 
conducător al partidului și întărirea 
legăturilor sale cu masele e impor
tantă contribuție aduce perfecționarea 
activității de rezolvare a sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii, potrivit exigentelor plena
rei. Pe această cale se asigură

Săptămina pe care o încheiem mar
chează intrarea in cel de-al doilea 
pătrar al anului — o etapă nouă de 
muncă in care colectivelor din unită
țile productive le revin sarcini noi, 
simțitor spomte. atît în ceea ce pri
vește prevederile cantitative ale pla-

In strînsă legătură cu politica inter
nă, România a desfășurat și in ulti
ma vreme o intensă activitate pe 
plan internațional, în deplină con
cordanță cu interesele poporului, ro
mân. ale cauzei generale a socialis-, 
mului. păcii și colaborării intre state 
și popoare.

Un schimb de saluturi prietenești 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu -și 
tovarășii Leonid Brejnev și Aleksei 
Kosighin a avut loc cu prilejul primi
rii de către secretarul general al 
partidului nostru, a delegației Sovie-

CRONICA SĂPTĂMTNII-j

elementului 
în organeie

nului, cit și cele calitative, de crește
re a eficienței economice. Conștiente 
do importanta acestor obiective ma
jore. colectivele de oameni ai muncii 
din industrie și-au mobilizat forțele 
pentru a lua un start cît mai bun în 
realizarea tuturor indicatorilor de 
plan, pentrți a da viață hotăririlor 
adoptate de Consfătuirea cu cadrele 
de conducere din economie, a indica
țiilor cuprinse in cuvintarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Numeroa
se colective muncitorești s-au preocu
pat să extindă lucrul la mai multe 
mașini — cale sigură pentru _ mai 
buna folosire a forței de muncă și a 
capacităților de producție, pentru ob
ținerea unor însemnate sporuri de 
productivitate — să reducă cheltuie
lile materiale de producție. De ase
menea, problemele înnoirii producției 
în pas cu exigențele progresului teh
nic pe plan mondial, ale îmbunătă
țirii calității produselor, se înscriu pe 
lista priorităților în activitatea colec
tivelor din unitățile industriale.

In agricultură a început secvența 
cea mai amplă a campaniei agricole 
de primăvară : însămințarea porum
bului. Și în acest domeniu se impun 
sarcini sporite determinate de obiec
tivul major — a obține în. 1979 o 
producție de porumb record, de 15 
milioane tone. Un asemenea obiectiv, 
implică mobilizarea grabnică a tutu
ror forțelor agriculturii noastre — 

■ umane si tehnice — pentru a se. asi
gura realizarea în timpul optim și 
de cea mai bună calitate a acestei 
lucrări importante.

tului orășenesc Moscova, aflată în vi
zită la București cu ocazia inaugură
rii fabricii „Prietenia" de panouri 
din beton, oferită de U.R.S.S. in ca
drul ajutorului acordat României 
pentru lichidarea urmărilor cutremu
rului din 4 martie 1977.

Dezvoltarea raporturilor de priete
nie, solidaritate 
R.P. Polonă 
de întilnirile 
nești dintre 
Ceaușescu și 
găsit * reflectare si iii 
ficială de prietenie a 
lui român al afacerilor externe in 
R.P. Polonă ; primirile la tovarășul 
Edward Gierek și Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone, convor
birile cu omologul său polon contri
buind la dezvoltarea in continuare și 
adincirea prieteniei frățești, solida
rității și colaborării dintre cele două 
partide., state și popoare. In același 
sens, se înscrie șl schimbul de me
saje prietenești între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro, 
prilejuite de vizita în țara noastră 
a delegației economice cubaneze con
duse de tovarășul Humberto Perez 
Gonzalez, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Juntei 
Centrale de Planificare a Republicii 
Cuba.

Adincind raporturile cu toate țările 
socialiste, militind pentru întărirea 
unității și conlucrării între toate 
statele și popoarele constructoare ale 
noii orinduiri. România socialistă 
acționează,’ totodată, ferm pentru am
plificarea raporturilor cu țările in 
curs de dezvoltare, cu toate statele,

și colaborare cu 
— puternic i stimulată 
și convorbirile prieie- 
tovarășii N icolae 

Edward Gierek — și-a 
si in vizita o- 

prietenie a ministru-

fără deosebire de orînduire socială. 
Pe această linie, primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a mi
nistrului comerțului al S.U.A., care 
a participat. în fruntea unei dele
gații Economice, la lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei eco
nomice mixte româno-amerieane, a 
pus in evidență evoluția pozitivă 
a colaborării și a schimburilor co
merciale dintre cele două state, po
trivit înțelegerilor convenite la nivel 
înalt, precum și posibilitățile exis
tente pentru a se stimula dezvolta
rea în continuare a conlucrării ro- 
mâno-americane, reciproc avantajoa
se, in domeniile economic, tehnico- 
științific și in alte domenii.

Preocuparea țării noastre pentru 
extinderea conlucrării cu toate ță
rile lumii pornește de la convinge
rea că aceasta corespunde imperati
vului absolut al coexistenței pașni
ce, contribuie la cauza destinderii și 
înțelegerii internaționale, la solu
ționarea problemelor majore ale 
lumii de azi. în interesul popoarelor 
și al păcii.

Pentru reglementarea
pe căi politice 

a problemelor litigioase
Evenimentele din ultimul timp re

levă in continuare complexitatea deo
sebită a situației existente in Orien
tul Mijlociu, necesitatea unei soluții 
globale care să ducă la retragerea 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate in urma războiului din 1967, 
soluționarea problemei poporului pa
lestinian pe baza dreptului la auto
determinare. inclusiv constituirea u-. 
nui stat independent propriu. res
pectarea independenței și integrității 
teritoriale a tuturor statelor din re
giune. Tratatul de pace între Egipt 
și Israel, semnat la 26 martie la 
Washington, se află în faza de apro
bare dc către organele legislative 
ale țărilor respective. In_ același 
timp, reprezentanții unor țări arabe 
și ai Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, reuniți la Bagdad, au re
comandat o serie de măsuri cu ca
racter politic și economic privind re
lațiile lor cu Egiptul, ca urmare a 
semnării tratatului de pace.

Așa cum este bine cunoscut. Roma
nia, care s-a situat consecvent pe 
poziția soluționării pe cale pașnică 
a conflictului din Orientul Mijlociu, 
consideră că in prezent sint eu atit 
mai necesare întărirea solidarității 
dintre toate statele arabe și intensi
ficarea eforturilor îndreptate spre 
instaurarea unei păci globale in 
ceastă parte a lumii. Un cadru co
respunzător pentru negocierea ”-

Conferinței de la 
neva. cu participarea tuturor părților 
implicate, inclusiv O.E.P. — repre-

zentant legitim al poporului palesti
nian — ca si a altor țări interesate. 
Fără îndoială, o rezolvare de ansam
blu a problemei Orientului Mijlociu 
ar da posibilitate popoarelor atît de-- 
greu încercate din această parte a 
lumii să-si concentreze eforturile in 
direcția muncii pașnice, constructive, 
propășirii economice si sociale. în- 
scriindu-se. totodată, ca o contribuție 
importantă la cauza generală a păcii 
si înțelegerii mondiale.

Stingerea focarelor de încordare și 
conflict din toate regiunile lumii, prin 
reglementarea pe căi politice a pro
blemelor litigioase, constituie o ce
rință stringentă a păcii. în acest 
sens, prezintă o deosebită importanță 
schimbul de note oficiale dintre 
R.P. Chineză si R.S. Vietnam, din 
care reiese că cele două părți se de
clară de acord să poarte negocieri la 
o dată apropiată, in vederea soluțio
nării problemelor litigioase dintre ele, 
în scopul asigurării păcii si stabili
tății in Asia de sud-est. După cum 
se știe. România s-a pronunțat și se 
pronunță ferm pentru renunțarea la 
folosirea forței în relațiile dintre toate 
statele, acest lucru fiind cu atît mai 
necesar în relațiile dintre popoarele 
care făuresc noua orinduire socială. 
Țara noastră nutrește convingerea 
că reglementarea pe cale pașnică a 
problemelor din Asia de sud-est este 
în interesul propășirii economico- 
sociale a popoarelor respective, al 
cauzei generale a socialismului, al în
tăririi securității în această regiune 
a globului, a destinderii și păcii pe 
plan mondial.

Energică condamnare 
a politicii rasiștilor 
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Situația din Africa australă a con
tinuat să se afle în atenția opiniei 
publice mondiale, în urma noilor acte 
de provocare armată ale regimului 
rasist sud-african impotriva R.P. An
gola. soldate cu pierderi de vieți 
omenești in rîndul populației pașnice 
si serioase daune materiale. Conco
mitent. autoritățile de la Pretoria, 
ignorind apelurile adresate de Con
siliul de Securitate al O.N.U., de gu
vernele a numeroase țări, au comis o 
nouă fărădelege, executind ne mili
tantul de culoare Solomon Mahlangu. 
Este evident că nici teroarea internă, 
nici provocările fată de alte țări nu 
vor putea împiedica intensificarea 
luptei popoarelor din această zonă a 
lumii pentru lichidarea rasismului și 
a politicii de apartheid, astfel ca 
întreaga Africă să se bucure de li
bertate, de condiții de dezvoltare de 
sine stătătoare pe calea progresului 
economic si social.

Ioan ERHAN 
Valentin PĂUNESCU

• LASERUL, O NOUĂ 
APLICAȚIE IN CHIRUR
GIE. Laserul, afirmat și In 
chirurgie, și-a găsit o nouă uti
lizare : in operațiile ce se efec
tuează pentru înlăturarea urmă
rilor bolilor de urechi (otite, in
fecții). Aceste operații necesită, 
cum se știe, un instrumentar 
anume, respectiv ace speciale 
pentru străpungerea timpanului. 
Conform precizărilor făcute, 
noul procedeu e avantajos în 
primul rînd prin faptul că poate « 
fi aplicat la copii fără să se re
curgă. cum se obișnuiește in ca
zul celor mici, la anestezie ge
nerală. Procedeul respectiv . a 
fost pus la punct de o echipă de 
chirurgi americani de la Institu
tul de medicină al Universității 
Stanford (California). Mai întii 
se procedează la o anestezie lo
cală : apoi se recurge la fasci
culul laser, care străpunge tim
panul cu o mare precizie, fără 
a produce dureri.

• LA VARȘOVIA, ÎN
TR-O SINGURĂ ZI. In fie
care 24 ore la Varșovia se nasc 
37 de noi cetățeni și se oficiază 
27 de căsătorii. Cele 1 700 de în
treprinderi industriale cite func
ționează în oraș dau o produc
ție cotidiană in valoare de peste 
800 milioane zloți. printre care 
1 300 televizoare. 260 autoturis
me. peste 200 de tractoare. 19 
tone de săpun aromat, precum 
și apartamente pentru 66 de fa
milii. Trenurile care vin si plea
că din Varșovia transportă zil
nic 300 000 de călători, iar poșta 
transmite zilnic 5 500 de telegra
me. 51 000 de scrisori recoman
date și 15 000 de colete. 4 mi
lioane de pasageri se folosesc in 
fiecare zi de mijloacele varșo- 
viene de transport în comun.

• VICTIME ALE PO
LUĂRII. In Japonia, tot mai 
mulți oameni suferă de pe 
bolilor pricinuite de 
rea mediului înconjurător.

oficiale, 
in întreaga tară 

aceste boli pes- 
Recent, 

a 
avut loc un proces intentat con
cernului „TISSO". proprietarul 
unei întreprinderi chimice, ale 
cărei substanțe nocive. împrăș
tiate in mediul înconjurător au 
făcut pînă acum numeroase vic
time in localitatea respectivă. 
Concernul a fost condamnat la 
plata a 150 milioane yeni, sumă 
din care vor fi compensate vic
timele poluării.

• O CASĂ DIN EPO
CA DE PIATRĂ. In 
unor săpături efectuate 
piere de satul Mejirici
Kanevo. pe malul Niprului. co
laboratorii Institutului de zoolo
gie al 
știință 
struită
cuința „ ...... . _____ .
de mamut și s-a conservat bine. 
Cercetătorii au putut descoperi 
unele trăsături „arhitectonice" 
deosebite, printre care se relevă 
simetria în utilizarea oaselor 
mari. în apropiere de casă 
descoperit însemnul șefului 
trib, executat, din corn de 
nordic. Analiza obiectelor 
coperite a permis plasarea 
într-o perioadă situată in urmă 
cu aproximativ 12 000 de ani.

urma 
polua-■ 'pricinuite 

mediului
După date statistice 
în prezent, 
suferă de 
te 60 000 de cetățeni, 
la tribunalul din Kumamoto

în apro- 
de lingă

Academiei ucrainene de 
au dezgropat o casă con- 
in epoca de piatră. Lo- 
a fost realizată din oase

s-a 
de 

elan 
des- 

lor

• FUMATUL SI AL
COOLISMUL DIN NOU 
SUB ACUZARE. Fumatul 

provocat 
a 90 500 

declarat
și alcoolismul au 
moartea prematură 
francezi în 1977 — a 
președintele Confederației fran
ceze a medicilor, dr. Jacques 
Monier. într-o conferință de 
presă ținută la Paris. Industriile 
de tutun și băuturi spirtoase din 
Franța au, împreună, o cifră de 
afaceri anuală de 39 miliarde 
franci. Dr. Monier a cerut insti
tuirea unei taxe speciale asupra 
alcoolului si tutunului pentru 
„riscurile excesive de maladii" 
pe care le comportă obiceiurile 
nocive de a fuma si consuma 
băuturi alcoolice. Taxa sugerată 
de dr. Monier este de 25 la 
sută. Suma încasată at; urma. în 
special, să finanțeze c&tnpaniile 
de prevenire a • fumatului și 
consumului de alcool.

• PLANTELE MEDI
CINALE ÎN COMBATE
REA CANCERULUI ? Re
cent s-a încheiat la Roma o 
inedită reuniune pe tema „Sis
teme traditionale ale medicinii11, 
cu participarea unor specialiști 
din țări africane, asiatice și la- 
tino-americane. Tema reuniunii 
— terapeutica prin interme
diul plantelor medicinale. Des
fășurată sub patronajul Or
ganizației Mondiale a Sănă
tății (O.M.S.), reuniunea a 
relevat creșterea interesului în 
lume pentru aplicarea unor pro
cedee ale medicinii asa-zis 
populare in tratarea unor boli 
răspindite in veacul nostru. O 
atenție deosebită s-a acordat 
contribuției pe care o pot aduce 
aceste plante în combaterea ne
cruțătoarei maladii care este 
cancerul. Potrivit unei statistici 
O.M.S.. in lume ar exista circa 
22 000 de plante care sînt 
utilizate in îngrijirea a 75 
la sută din populația globului, 
în primul rind a populației din 
țările in curs de dezvoltare. 
Unul din obiective rămîne toc
mai selectarea acelor specii de 
plante care se dovedesc cele mai 
eficace în terapeutica medicală 
contemporană
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„România - Ceaușescu, nume scumpe 
tuturor gubonezilor"

Viu interes pentru apropiata vizită în Gabon a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, mărturii de înaltă stimă 

și prețuire pentru politica de pace și colaborare a țării noastre

In preajma vizitei oficiale de prietenie a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu in Republica Gaboneză, la 
Libreville, capitala țării, ca și pe întregul traseu al vizitei se fac in
tense pregătiri pentru intîmpinarea festivă a iluștrilor oaspeți. Coti
dianul național gabonez „L’Union" publică o suită de reportaje și co
mentarii sub genericul „România", in dorința de a prezenta „un portret 
istoric, geografic, economic, politic și social" al țării noastre.

Primul din aceste materiale, ocu
pi nd o pagină de ziar, subliniază că 
„Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Republica Gaboneză 
este prima vizită a unui șef de stat 
român în această tară și. totodată, 
o etapă a unui nou turneu de prie
tenie, colaborare și solidaritate pe 
care șeful statului român il va efec
tua în continuare în udele țări afri
cane". Ziarul notează că „bunele 
relații de prietenie existente intre 
Libreville și București se vor dez
volta și mai mult prin această im
portantă vizită, care se va înscrie, 
fără Îndoială, in analele istorice ale 
celor două țări. Vor cunoaște, de 
asemenea, o largă extindere colabo
rarea și cooperarea româno-gabo- 
neză. începută in timpul vizitei in 
România, în 1975, a președintelui 
Omar Bongo și extinsă, apoi, in 
continuare în cadrul Comisiei mixte 
româno-gaboneze".

Sub titlul „O istorie plasată sub 
semnul luptelor pentru unitate și 
independentă", ziarul face un isto
ric al constituirii poporului român, 
apoi o descriere detaliată a țării 
noastre, punînd îndeosebi accentul 
pe progresul economic și social al 
României contemporane, sub con
ducerea directă a Partidului Co
munist Român si a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sînt evidențiate. în 
context, hotărîrile istorice ale Con
greselor al X-lea și al XI-lea ale 
Partidului Comunist Român, subli- 
niindu-se importanta si semnifica
ția lor în procesul de dezvoltare 
multilaterală a tării.

Sub un alt titlu — „Dinamismul 
și clarviziunea in politica externă" — 
sînt prezentate principiile de bază 
ale politicii externe a tării noas
tre. subliniindu-se relațiile foarte 
largi ale României cu țările socia
liste. cu țările în curs de dezvol
tare. țările nealiniate, cu toate po
poarele lumii, indiferent de orîn- 
duirea lor socială. Sînt evidenția
te ..rezultatele fructuoase ale vizi
telor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în diferite tari din Europa. Africa. 
Asia. America Latină, participarea 
președintelui român la diverse 
reuniuni si conferințe internațio
nale. întîlnirile sale cu diferiți șefi 
de stat, cu conducători de partide 
politice, organizații și mișcări pro
gresiste. democratice și de elibe
rare națională de pe toate conti
nentele lumii, care contribuie în 
cea mai mare măsură la extinderea

continuă a relațiilor externe ale 
României". Ziarul subliniază, de a- 
semenea. ‘justețea pozițiilor româ
nești fată de diferitele stări con- 
flictuale din lume, „pe care Româ
nia le vede soluționate numai pe 
cale pașnică, pe calea tratativelor".

„în ce privește Africa australă, 
continuă ziarul. România susține 
sub toate formele diversele fron
turi si mișcări patriotice de elibe
rare națională".

„Realistă, activă, creatoare — 
conchide ziarul „L’Union" — poli
tica externă a României se dove
dește a fi cu adevărat expresia ne
cesității unei concordante între 
principii si acțiuni. Dinamismul si 
clarviziunea politicii externe a 
României se datoreso persona
lității remarcabile a președintelui 
Ceaușescu. precum si contribuției 
sale personale la solutionarea pe 
cale politică a marilor probleme in
ternaționale. care este unanim a- 
preciată de comunitatea internațio
nală".

La rîndul său, postul de radio 
gabonez a transmis o emisiune de 
aproape o oră, intitulată „România 
se prezintă", care a cuprins repor
taje, comentarii, note și interviuri 
despre dezvoltarea multilaterală a 
României.

Radioul gabonez a anuntat, tot
odată, că doamna Josephine Bongo, 
soția președintelui Bongo, împreună 

. cu conducerea Uniunii Femeilor din 
cadrul Partidului Democratic Gabo
nez, fac pregătiri deosebite pentru 
primirea tovarășei Elena Ceaușescu.

Evidențiind semnificația profun
dă a apropiatului dialog la nivel 
înalt româno-gabonez, Edouard- 
Alexis Mbouy-Boutzit, ministru de 
stat la Ministerul Minelor. Energiei 
și Resurselor Hidraulice, a ținut să 
ne declare :

— Gabonul are marea onoare de 
a primi pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe. doamna Elena 
Ceaușescu ,și de a demonstra deo
sebita noastră stimă și înaltul res
pect față de solii poporului român. 
Slntem profund interesați in dez
voltarea continuă a cooperării din
tre România și Gabon care. în cei 
patru ani care au trecut de la in- 
tîlnirea de la București a celor doi 
președinți, a căpătat un caracter 
exemplar, dimensiuni tot mai largi. 
In domeniul formării de cadre, de 
exemplu, este suficient a arăta că 
aproape 500 de gabonezi se află la

studii in România, calif ieîndu-se in 
diverse profesiuni. Apreciem în 
mod deosebit participarea României 
in cadrul a diferite societăți mixte 
la exploatarea și punerea in va
loare a bogățiilor noastre naturale, 
îndeosebi a minereurilor de fier de 
la Benga. Pentru noi prezintă, de 
asemenea, o mare importantă inte
resul României de a participa la 
construcția căii ferate transgabo- 
neze, care, așa cum arăta președin
tele nostru Bongo, este coloana 
vertebrală a dezvoltării multilate
rale a Gabonului. Țara noastră ma
nifestă un interes deosebit față de 
tehnologia și experiența româneas
că, căre ne pot ajuta in valorifica
rea complexă a bogățiilor naționale, 
permițind astfel Gabonului să facă 
noi pași înainte pe calea lichidării 
subdezvoltării.

Am vizitat România, în 1975, în- 
soțiadu-l pe președintele Bongo, a 
continuat interlocutorul. Am avut 
prilejul să descopăr o țară înflori
toare, care se dezvoltă rapid, un 
popor sincer, muncitor, strins unit 
in jurul partidului său, in jurul 
președintelui Ceaușescu. Poporul 
român este un popor dornic să ac
ționeze pentru extinderea colaboră
rii și cooperării cu toate popoarele 
lumii. România, Ceaușescu sînt 
nume scumpe tuturor gabonezilor.

Sub patronajul primarului gene
ral al orașului Libreville. Lubin 
Martial Ntoutoume. s-a deschis o 
expoziție de carte, artă plastică și 
discuri românești. în standurile ex
poziției se disting operele in limba 
franceză ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La vernisaj au luat Parte Ma- 
madou Diop. membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului De
mocratic Gabonez. Simon Essimen- 
gane. membru al C.C. al P.D.G., 
ministru de stat însărcinat cu ă- 
gricultura, Marc M’ba Ndong, mi
nistrul culturii și artelor. Jean 
Baptiste N’Gomo Obiang. ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe șit Cooperării, alte 
persoane oficiale, "oameni de artă 
și cultură, un pumeros public. Au 
luat parte șefi de misiuni diplo
matice.

în alocuțiunile rostite la deschi
derea expoziției, ministrul gabonez 
al culturii și artelor. Marc M’ba 
Ndong. și ambasadorul României la 
Libreville au subliniat importanta 
deosebită a noului dialog la nivel 
înalt de la Libreville, dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Omar 
Bongo, evocind, totodată, bunele re
lații statornicite între cele două țări 
și popoare.

Mircea S. IONESCU
Libreville

MĂSURI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI
Apelul președintelui Jimmy Carter 
adresat poporului american

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anuntat. pre
ședintele S.U.A.. Jimmy Carter, a 
prezentat națiunii americane o serie 
de măsuri în completarea programu
lui energetic al Administrației din 
aprilie 1977, destinate în special re
ducerii consumului de petrol cu 5 
procente.

Problema energetică a S.U.A. este 
gravă si se agravează si mai mult, 
a spus președintele. Consumăm prea 
multă energie si cumpărăm mult 
prea mult petrol din țări străine si, 
în același timp, nu producem sufi
cient petrol, gaze sau cărbune in 
Statele Unite. Prețurile ia energie 
sint mari si cresc, indiferent ce-am 
face. Folosirea cărbunelui si energiei 
solare, care există din belșug, se află 
cu mult in urma marelui lor poten
țial.

Criza energetică, a continuat el, . 
este reală. Timpul ne presează. Cauza 
fundamentală a crizei energetice a 
țării noastre este petrolul. Acum 10 
ani abia dacă importam petrol. Astăzi 
cumpărăm din alte țări aproape ju
mătate din petrolul pe care îl folo
sim. După embargoul din • 1973. pro
ducția de petrol a Statelor Unite de 
fapt a scăzut, iar importurile au 
crescut. Anul acesta vom plăti 50 mi
liarde dolari pentru petrolul impor
tat — ceea ce înseamnă aproximativ 
650 dolari pentru fiecare familie din 
Statele Unite. >

După ce a arătat că măsurile adop
tate pînă acum de Administrație' în 
domeniul economisirii energiei s-au 
lovit de opoziția unor grupuri de „in
terese speciale", vorbitorul a conti
nuat : Trebuie să producem mai 
mult. Trebuie să conservăm mal 
mult. Acum trebuie să ne unim in
tr-un mare efort national de a folosi 
tehnologia pentru a ne asigura în 
anii următori securitatea energetică. 
Acțiunea cea mai eficientă pe care o 
putem intreprinde — pentru a încu
raja atît conservarea, cit si producția 
In țară — este de a înceta să-i încu
rajăm ne cei care importă petrol 
străin si să descurajăm risipa dato
rită menținerii prețului petrolului 
american mult prea scăzut fată de 
înlocuitorii lui sau fată de valoarea 
lui reală. Este o măsură dureroasă și 
vă voi spune sincer : fiecare dintre 
noi va trebui 6ă folosească mai pu
țin petrol si să plătească mai mult 
pentru eL Dar este o măsură nece

sară și vreau să o înțelegeți pe 
deplin.

Amintind că Administrația preco
nizează desființarea eșalonată a con
troalelor sale asupra preturilor la 
petrolul de producție internă pentru a 
încuraja extracția, președintele a 
atras atenția că aceasta va duce trep
tat la majorarea prețului produselor 
petroliere. în același timp, el a arătat 
că desființarea controalelor va putea 
duce la creșterea profiturilor, si așa 
substanțiale, ale companiilor petro
liere. De aceea. Administrația preco
nizează introducerea unui nou impo
zit ne profituri. Din sumele încasate 
pe această cale va fi creat un „fond 
de securitate energetică", menit să 
stimuleze rezolvarea în perspectivă a 
problemelor energiei.

în continuare, președintele S.U.A. 
a subliniat opinia că cea mai ieftină 
si mai curată sursă de energie a tării 
o constituie conservarea energiei. Ea 
contribuie la controlul inflației și 
fiecare baril de petrol pe care îl eco
nomisim este un baril pe care 
nu trebuie să-1 importăm. Pen
tru a contribui la conservarea 
energiei, el a cerut Congresului să-i 
acorde autoritate permanență pentru 
limitarea obligatorie a temperaturii 
în instituțiile publice, încurajarea 
folosirii sobelor cu lemne, limitarea 
vitezei automobilelor și alte măsuri 
de ordin voluntar.

Cea mai promițătoare parte a 
luptei pentru securitatea energetică, 
ă continuat președintele, o constituie 
orientarea spre sursele mai abunden
te de energie prin dezvoltarea șl fo
losirea tehnologiei. în acest sens, el 
a relevat necesitatea proiectării de 
clădiri, instalații și motoare care să 
folosească mai puțină ehergie ; a ex
tinderii folosirii resurselor de cărbune, 
transformind cărbunele în combusti
bil gazos, lichid și solid pur ; a fo
losirii rezervelor de șisturi bitumi
noase și a producerii de înlocuitori 
de benzină folosirid produse ale 
pădurilor și cimpiilor.; a promovării 
folosirii unor mici uzină hidroelec
trice, alimentate de cursuri de apă 
obișnuite, fără a fi nevoie de mari 
baraje, ca și folosirii energiei soare
lui, inclusiv prin transformarea di
rectă a luminii solare în electricitate.

„Este vorba — a conchis președin
tele Carter — de măsuri necesare, de
oarece tara noastră este confruntată 
cu o gravă problemă petrolieră și di
ficultăți energetice mai ample. Este 
în joc viitorul țării noastre".

• Campanie națională în Italia
ROMA 7 (Agerpres). — Guvernul 

Italian a dat publicității măsurile pe 
care intenționează să le adopte în 
scopul reducerii consumului de ener
gie. Urmărind să obțină diminuarea 
cu 5 la sută a consumurilor energetice, 
guvernul italian îsi propune să sen
sibilizeze opinia publică în această 
privință, apreciindu-se că pînă în 
prezent nu a fost organizată o cam
panie națională autentică in favoa
rea economisirii energiei.

Printre măsurile concrete preconi
zate figurează prelungirea cu o lună 
a orarului de vară, limitarea numă
rului manifestărilor sportive desfă
șurata în nocturnă. încheierea mai

devreme a programelor de televiziu
ne. interzicerea iluminării vitrinelor 
în cursul nopții și a funcționării in
tre anumite ore a reclamelor lumi
noase. intensificarea controalelor pri
vind respectarea pe căile rutiere a 
vitezei maxime admise.

★
TOKIO 7 (Agerpres). — Ministrul 

japonez al poștelor și telecomunica
țiilor, Nikichi Shirahama, a cerut 
companiilor comerciale de televiziune 
să procedeze la reducerea voluntară 
a programelor lor de noapte. în 
scopul diminuării consumului de 
energie electrică.

Rolul mișcării de nealiniere 
în lumea contemporană

— prezentat de secretarul federal pentru afacerile externe 
la sesiunea C.C. al U.C.I.

BELGRAD 7 (Agerpres) — în ca
drul lucrărilor celei de-a treia se
siuni a Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia care 
au avut loc la Belgrad. Iosip Vrhoveț, 
secretar federal pentru afacerile ex
terne, a prezentat un raport cu pri
vire la politica externă a Iugoslaviei 
și unele probleme actuale ale mișcării 
de nealiniere.

Subliniind că țara sa promovează 
cu consecvență principiile nealinierii 
în cadrul relațiilor internaționale de 
ansamblu, vorbitorul a relevat, tot
odată. că aceste principii sînt ferm 
prezente și în relațiile Iugoslaviei cu 
țările socialiste, cu țările vecine.

Reievînd în continuare rolul miș
cării de nealiniere în lumea con
temporană, vorbitorul a analizat pe 
larg situația actuală din cadrul aces
tei mișcări și a expus concepția 
U.C.I. și a guvernului iugoslav des
pre politica de nealiniere. El a pre
zentat mișcarea de nealiniere ca pe 
o „asociație democratică de țări", 
care se bazează pe „comunitatea in
tereselor în lupta pentru noua ordine 
economică și politică internațională 
democratică". Luptînd pentru o lume 
nouă, fără privilegii, pentru echitate 
și democratizarea relațiilor interna
ționale, împotriva intervențiilor ți a

tuturor formelor de dependență și 
dominație — se arată în raport — 
nealinierea se orientează in direcția 
consolidării socialismului ca proces 
mondial in lume. Nealinierea nu 
concepe soluționarea conflictelor și a 
contradicțiilor în lumea contempora
nă în sensul conservării divizării 
lumii in blocuri, ci al slăbirii struc
turilor rigide ale blocurilor și li
chidării acestora.

Ministrul de externe iugoslav a 
arătat apoi că afirmarea politicii de 
nealiniere a dus, în ultimul timp, la 
intensificarea presiunilor care se 
exercită asupra caracterului și orien
tării mișcării de nealiniere, la încer
cări menite să pună in umbră poli
tica nealinierii față de blocuri, pre
cum și la acțiuni menite să divizeze 
țările nealiniate după criterii ideo
logice și să provoace conflicte între 
ele.

Referindu-se la pregătirile, pentru 
conferința la nivel înalt a țărilor 
nealiniate, vorbitorul s-a pronunțat 
pentru dezvoltarea pe mai departe și 
consolidarea relațiilor democratice de 
adoptare a deciziilor, prin prezența 
tuturor țărilor membre la toate ni
velurile la care se discută probleme 
privind funcționarea și activitatea 
mișcării de nealiniere.

Notă vietnameză privind începerea convorbirilor 
cu o delegație chineză

HANOI 7 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al Republicii 
Socialiste Vietnam a adresat Ministe
rului Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze o notă prin care îl 
informează că partea vietnameză

este gata să primească în ziua de 14 
aprilie delegația chineză pentru în
ceperea convorbirilor vietnamezo- 
chineze, referitoare la reglementarea 
problemelor din relațiile dintre cele 
două țări.

Opinia publică progresistă înfierează 
noua crimă a rasiștilor sud-africani

' Executarea de către regimul rasist sud-african a militantului de cu- 
/ loafe Solomon Mahlangu, membru al Congresului Național African, 

militant al rezistenței împotriva politicii de apartheid, este condamnată 
vehement de opinia publică progresistă.

Purtătorul de cuvînt al Secretaria
tului O.N.U. a relevat că secretarul 
general al O.N.U. Kurt Waldheim, 
a aflat cu regret vestea execuției lui 
Mahlangu și a deplins faptul că ape
lurile la clemență adresate autorități
lor de la Pretoria au fost ignorate.

Mai multe sute de persoane au 
participat vineri în fata Casei Africii- 
din Londra, la o demonstrație de pro
test împotriva executării lui Mahlan
gu. între demonstranți s-au aflat li
deri politici, juriști, reprezentanți ai 
Congresului sindicatelor britanice, ai 
unor organizații studențești și reli
gioase.

Președintele Partidului Comunist 
Sud-African, Yusuf Mohamed Dadoo,

a calificat executarea drept un act 
inuman care a arătat din 'nou 
lumii într.egi adevărata fată a regi
mului de apartheid. Dadoo și-a ex
primat convingerea că nici un abuz, 
nici un fel de represiuni și asasinate 
nu vor putea salva regimul de apart
heid și nu vor împiedica victoria po
porului din R.S.A.

Executarea patriotului Solomon 
Mahlangu nu constituie o intimidare 
pentru noi și nu vom înceta lupta 
împotriva rasismului, a declarat, la 
Antananarivo, reprezentantul Con
gresului Național African din R.S.A.. 
Tedy Montso. Sintem datori, a sub
liniat el, să intensificăm lupta pen
tru cauza pentru care Solomon 
Mahlangu și-a dat viața.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri chino-soma- 

116116. Hua Guofeng, premier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
l-a primit pe ministrul de externe 
al Somaliei, Abdurahman Jama 
Barre. Cu acest prilej a fost expri
mată satisfacția reciprocă față de 
dezvoltarea relațiilor bilaterale — 
informează agenția China Nouă.

Convorbiri polono—vest-
germane. Edward Gierek, prim-
secretar al C.C. al P.M.U.P.. l-a pri
mit pe Herbert Wehner, președintele 
fracțiunii parlamentare a Partidului 
Social-Democrat in Bundestagul vest- 
german. După cum transmite agenția 
P.A.P., convorbirea s-a referit la 
normalizarea pe mai departe a rela
țiilor dintre R.P.P. si R.F.G.. la evo
luția situației internaționale, in spe
cial în Europa, examinindu-se in 
acest cadru probleme ale întăririi 
destinderii și colaborării pașnice in 
conformitate cu Actul final de la 
Helsinki.

Parlamentul britanic a 
fost dizolvat, simbăfâ> în mod 
oficial, in vederea alegerilor gene
rale care vor avea loc la 3 mai, după 
adoptarea, săptămina trecută, a mo
țiunii de neîncredere in guvernul la
burist. prezentată de partidul con
servator, de opoziție. Noul parlament, 
rezultat in urma alegerilor, se va în
truni la 9 mai.

Sesiunea Comisiei O.N.U. 
pentru așezările umane $i a 
încheiat lucrările în capitala Kenyei. 
Participanții au adoptat programul de 
activitate al comisiei pe perioada 
1980—1981, care stabilește direcțiile 
principale ale activității Ceptrului 
O.N.U. pentru așezările umane în 
domeniul extinderii și modernizării 
orașelor și satelor. Sesiunea a prile
juit un util schimb de păreri asupra 
așezărilor umane, situația acestora pe 
toate continentele. în special in ță
rile în curs de dezvoltare. Dezbate- 
rilp au confirmat că problema așeză
rilor umane trebuie să fie regle
mentată atît la nivel national, cit si 
în cadrul cooperării internaționale.

0 nouă consultare elec
torală în Iran. Citînd 0 decla_ 
rație a ministrului iranian de in
terne. Seyyed Djavadi. ziarul „Ayan- 
degan" din Teheran relatează că ale
gerile pentru Adunarea Constituantă 
iraniană vor avea loc la 1 iunie. 
Viitorul scrutin va constitui cea 
de-a doua etapă a creării unor noi 
instituții, republicane, după referen
dumul de la 30 și 31 martie. Dispo
zițiile privind noua consultare na
țională. candidaturile, numărul de- 
putatilor și participarea partidelor 
politice la campania electorală vor 
fi supuse în curînd spre aprobare 
„Consiliului revoluției" — a precizat 
Seyyed Djavadi.

CONGRESUL NAȚIONAL AL PARTIDULUI SOCIALIST FRANCEZ

Mesajul Comitetului Central al P.C.R.
PARIS 7 (Agerpres). — La Metz 

continuă lucrările Congresului națio
nal al Partidului Socialist Francez. 
Reprezentantul Partidului Comunist 
Român, Ion Iliescu, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv 
al C C. al P.C.R.. a transmis con
gresului mesajul de salut din partea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Cu prilejul deschiderii lucrărilor 
Congresului Național al Partidului 
Socialist Francez — se arată 
în mesaj — dorim să vă adre
săm dumneavoastră, participanților 
la congres, tuturor membrilor parti
dului un cald salut prietenesc din 
partea Partidului Comunist Român, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, din partea oame
nilor muncii din Republica Socialis
tă România.

Ne face plăcere să subliniem, cu 
acest prilej, evoluția pozitivă a hu

melor raporturi de prietenie și co
laborare dintre P.C.R, și P.S.F.. îm
bogățite și stimulate de convorbirile 
dintre conducătorii celor două parti
de, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Franțois Mitterrand, de contactele 
frecvente și dialogul activ ce se dez
voltă între partidele noastre, pe baza 
deplinei egalități, a stimei și respec
tului reciproc. Acește raporturi re
prezintă o contribuție importantă la 
extinderea și aprofundarea relațiilor 
tradiționale, statornicite între Româ
nia și Franța — pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și 
în alte domenii — ceea ce corespun
de intereselor popoarelor celor două 
țări, cauzei generale a progresului 
social, destinderii, securității și pă
cii în Europa și în întreaga lume.

Poporul român — care în prezent 
își consacră plenar energiile crea
toare Înfăptuirii Programului de dez
voltare economico-socială a țării a- 
doptat de Congresul al XI-lea al 
partidului nostru — se pregătește să 
întimpine cu noi realizări, în toate 
domeniile de activitate, cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R. și cea 
de-a XXXV-a aniversare a eliberă
rii patriei — evenimente de o deo
sebită însemnătate care vor avea loc 
în acest an în viața social-politică a 
României.

în deplină concordanță cu obiec
tivele și planurile sale de dezvolta
re in ritm înalt a economiei națio
nale, România socialistă promovează 
o politică externă activă de conlu
crare cu toate țările socialiste, cu ță
rile in curs de dezvoltare, cu cele ne
aliniate, cu toate statele lumii, indi
ferent de orînduirea socială. La baza 
relațiilor externe situăm în mod 
ferm principiile independenței și su
veranității naționale, deplinei egali
tăți în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, ale renunțării la forță șl la 
amenințarea cu folosirea forței, ale 
respectării dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî de sine stătător des
tinele, calea evoluției sale politice și 
sociale.

Ca țară europeană, România socia
listă acționează cu consecvență pen
tru înfăptuirea în viață a securității 
și colaborării in Europa — unde sint 
concentrate cele mai mari forțe mi
litare și armamente — pentru ampli-

★
Reprezentantul P.C.R. a fost pri

mit de primul secretar al Partidului 
Socialist Francez, Francois Mitter
rand, căruia i-a transmis un salut 
cordial din partea secretarului gene
ral al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și urări de succes Con
gresului Partidului Socialist.

Mulțumind. Francois Mitterrand 
și-a exprimat satisfacția pentru bu-

ficarea eforturilor popoarelor, ale tu
turor forțelor politice de pe conti
nent în vederea trecerii la măsuri 
concrete de realizare în viață a pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki, pentru adoptarea de măsuri 
eficiente de dezangajare militară și 
dezarmare, fără de care nu se poate 
vorbi de securitate și pace reală. în 
acest sens, acordăm o importantă 
deosebită bunei pregătiri a viitoarei 
reuniuni de la Madrid, din 1980, ast
fel incit aceasta să marcheze pași 
reali înainte pe calea securității și 
colaborării pe continent.

Acordind o importanță deosebită 
regiunii în care se află. România ac
ționează pentru transformarea Bal
canilor intr-o zonă a bunei vecină
tăți și a colaborării pașnice, lipsită 
de arme nucleare și baze militare 
străine.

Instaurarea și consolidarea unui 
climat de pace și conlucrare liberă 
și nestingherită între toate națiunile 
lumii impune — după convingerea 
noastră — să se treacă la măsuri ho- 
tărite de oprire a cursei înarmări
lor, de dezarmare generală, în pri 
mul rind dezarmarea nucleară, să îi, 
intensificate eforturile îndreptate 
spre soluționarea prin mijloace paș
nice, prin tratative politice, a tuturor 
problemelor litigioase dintre state, 
spre lichidarea fenomenului subdez
voltării, a împărțirii lumii In țări 
bogate și țări sărace.

împreună cu toate forțele Iubitoa
re de progres și pace, România mi
litează activ pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
care să așeze relațiile dintre state 
pe baze democratice și echitabile, să 
deschidă larg accesul țărilor în curs 
de dezvoltare la cuceririle revolu 
tehnico-științifice, permițind dez 
tarea lor mai rapidă, precum și a\ ,- 
gurarea stabilității economiei mon
diale.

în prezent, în lume au loc mari 
schimbări revoluționare, sociale și 
naționale, care impun unirea efor
turilor tuturor popoarelor în afirma
rea tot mai puternică a voinței și 
capacității acestora de a trăi libere, 
de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, 
pe propriile destine, de a edifica o 
lume mai bună și mai dreaptă. Par
tidul Comunist Român atribuie o im
portanță deosebită dezvoltării colabo
rării, pe bază de egalitate și respect 
reciproc, cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu partidele socialiste 
și social-democrate, cu mișcările de 
eliberare națională, cu partidele de 
guvernămînt din noile state indepen
dente, cu toate forțele progresiste, 
pornind de la necesitatea unirii am
ple a eforturilor, pe plan național și 
internațional, in lupta pentru lichi
darea politicii imperialiste de domi
nație și asuprire, de amestec în tre
burile interne ale altor state, pentru 
promovarea idealurilor de progres, 
libertate, democrație, independență 
națională și pace ale tuturor po
poarelor.

Reafirmîndu-ne convingerea că re
lațiile de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările șl popoarele 
noastre se vor dezvolta fructuos și 
în viitor, vă urăm, stimați tovarăși, 
succes deplin în desfășurarea lucră
rilor congresului dumneavoastră — 
se spune în încheierea mesajului.

★

nele relații ce se dezvoltă între 
P.S.F. și P.C.R. și a transmis, 
la rîndul său, urări cordiale condu
cerii P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

De asemenea, reprezentantul 
P.C.R. s-a întilnit, la Longwy, cu 
conducători ai federației locale a 
Partidului Comunist Francez.

In cadrul adunării generale 
anuale a Asociației de prie
tenie Finlanda-România. des
fășurată la Helsinki, a fost 
relevată evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie româ- 
no-finlandeze in domeniile po
litic, economic și cultural, 
la baza cărora sint puse 
încrederea și stima reciprocă, 
respectul pentru eforturile făcu
te de popoarele celor două țări 
în direcția promovării idealuri
lor păcii, securității și cooperă
rii. Adunarea a reales pe ar
tistul Vilho Siivola în funcția de 
președinte al asociației.

Vizită la Moscova. Aleksei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri -al U.R.S.S., l-a primit pe 
ministrul de externe al Algeriei. Mo
hamed Seddik Benyahia. care între
prinde o vizită la Moscova. A avut 
loc un schimb de păreri privind 
perspectivele dezvoltării in continua
re a relațiilor bilaterale. Au fost 
abordate, de asemenea, aspecte ale 
situației internaționale, îndeosebi cele 
referitoare la Orientul Mijlociu, 
ț

Acord iugoslavo—alba- 
H6Z. La tirana a fost semnat un 
acord privind realizarea unei legături 
între liniile de cale ferată din R.P.S. 
Albania și R.S.F. Iugoslavia. Potrivit 
agenției Taniug, linia ferată ce ur
mează să fie construită va face le
gătura dintre orașul albanez Shkodra 
și Titograd, capitala R.S. Muntenegru.

In regiunile inundate din 
Polonia. Primul secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Edward Gierek, și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone. Piotr Jaroszewicz. au 
vizitat regiunile din nord-estul tării, 
unde se desfășoară lupta împotriva 
inundațiilor. informează agenția 
P.A.P. Ei. au luat cunoștință de 
mersul lucrărilor de apărare a orașe
lor și satelor, precum și de măsurile 
de ajutorare a populației.

Atentat la Ankara. Mihri 
Belii, lider al Partidului Muncito
resc din Turcia, a fost grav rănit, 
sîmbătă, într-un atentat, la Ankara, 
informează agenția France Presse. 
Potrivit unui purtător de cuvînt al 
partidului, citat de aceeași agenție, 
Mihri Belii a fost victima unui 
„atac fascist".

„Ziua Olimpică".In Grecia 
a fost sărbătorită „Ziua Olimpică" — 
în amintirea primei ediții a Jocurilor 
Olimpice din epoca modernă, desfă
șurată la Atena in perioada 6—15 
aprilie 1896. Punctul culminant al 
manifestărilor sportive prilejuite de 
acest eveniment l-a constituit cursa 
de maraton, care s-a încheiat pe cel 
mai mare stadion al capitalei elena 
„Panathinaikos". La ediția din 1898 
a Jocurilor Olimpice, atletii greci au 
cucerit 10 medalii de aur, 19 de argint 
și 17 de bronz — peste o treime din 
totalul celor 118 medalii acordate 
învingătorilor diverselor probe atle
tice.-

Comunicat comun
CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager

pres). — La Ciudad de Mexico a fost 
dat publicității comunicatul comun 
privind convorbirile între președin
tele Mexicului, Jose Lopez Portillo, 
și Todor Jivkov, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, care 
a efectuat o vizită oficială în Mexic. 
Părțile au examinat stadiul relațiilor 
bilaterale și posibilitățile dezvoltării 
lor pe multiple planuri.

bulgaio-mexican
Subliniind faptul că punctele 

de vedere coincid in numeroase pro
bleme internaționale, părțile au rele
vat, precizează agenția B.T.A., sprijl- ' 
nul față de asemenea principii cum 
sint neamestecul în treburile interne 
ale altor state, interzicerea totală a 
folosirii forței sau amenințării cu 
forța, soluționarea conflictelor pe 
cale pașnică.

Program al opoziției din
Executarea lui Amir Ho

Nicaragua. Frontul Sandinist de
veyda. Postul de radio iranian

Eliberare Națională din Nicaragua a 
dat publicității un program pentru 
democratizarea și reconstrucția tării, 
în care propune formarea unui gu
vern provizoriu, de largă unitate
națională, menit să salveze tara din
criza socială, economică si politică 
și să asigure exercitarea deplină a 
drepturilor cetățenești. Documentul 
preconizează promovarea de către 
Nicaragua a unei' politici externe 
independente si de nealiniere.

Cutremur de pămînt. Pe 
teritoriul R.S.S. Kirghize s-a înre
gistrat vineri un cutremur de pămînt 
de 6 grade la epicentru, anunță 
agenția T.A.S.S.. mentionînd că seis
mul a fost simțit la Frunze, capitala 
acestei republici sovietice (aproxi
mativ 3 grade), precum și la Alma 
Ata, capitala R.S.S. Kazahe (3—4. 
grade). Agenția precizează că nu sînt 
victime sau distrugeri.

. Accident minier.Trel minerl 
sud-africani și-au pierdut viata sl 
numeroși alții au fost dati dispăruți 
în urma prăbușirii unei galerii în 
minele de aur de la Vaal Reef.

„Vocea Republicii Islamice", reluat 
de agențiile Reuter și France Pres
se, a anunțat că sîmbătă a fost exe
cutat Amir • Abbas Hoveyda, fost 
prim-ministru al Iranului. Amir 
Abbas Hoveyda a fost judecat și con
damnat la moarte de Tribunalul re
voluționar islamic din Teheran.

Furtună și ninsori
S.U.A. O puternică furtună

în
s-a

abătut vineri asupra regiunii marilor 
lacuri din nordul S.U.A.. provocind 
moartea a aproximativ 20 de per
soane și daune materiale evaluate la 
cîteva milioane de dolari. Vîntul. 
care a suflat cu viteze de pînă la 
150 kilometri pe oră. a deteriorat 
liniile de înaltă tensiune. înregistrin- 
du-se întreruperi ale rețelei electrice 
între statele Michigan si Ohio. S-au 
produs, de asemenea, ninsori puter
nice si geruri.

0 uriașă pată de petrol 
avînd o lungime de 32 kilometri și o 
lățime de aproape zece kilometri, 
creată de țițeiul deversat în mare 
după ciocnirea între un portavion 
american și un petrolier sub pavilion 
liberian, se îndreaptă spre coastele 
sudice ale Malayeziei.
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Atlantida și ereditatea
în definitiv, jstoria a mai cunoscut un război de 30 de ani. E drept, 

cam tras de păr, lînced și jilav — pe atunci războaiele nu se clasifi
cau după calorii, în fierbinți și reci — dar cert este că a trenat mult, 
circa trei decenii.

Așa că nu pare nefiresc faptul că în această săptămînă pactul 
N.A.T.O. și-a aniversat 30 de ani de la înființare.

Aniversarea a avut cîteva caracteristici distincte. Ziua respectivă 
n-a fost însemnată pe calendare cu roșu (asta ar mai fi lipsit!) ci 
era marcată cu o culoare potrivită. Adică neagră.

Nu *s-au  Tăcut nici bilanțuri omagiale. E adevărat ar fi fost dificil: 
dacă s-ar fi putut contabiliza cite mii de miliarde au costat în acești 
30 de ani înarmările stimulate prin contribuția sărbătoritului sau cite 
mii de milioane de tone de oțel sau aluminiu, uraniu sau petrol au 
fost irosite din aceeași cauză — numeroase alte aspecte rămîneau 
abstracte. Pentru că animozitatea, neîncrederea, ostilitatea sînt cate
gorii imponderabile, care nu cunosc unități de măsură.

Nu a fost o sărbătorire deosebit de entuziastă, nu s-au văzut 
mulțimi însuflețite, cu flori și copii*  revărsări de culori și exuberanță. 
Dimpotrivă, festivitățile au fost de uz intern, cenușii — seci și reci. 
Așa cum se și cuvenea pentru fructul anormal al dragostei cu păcat 
dintre Marte și Arctica.

.. .Fruct anormal, pentru că sfidează multiple legi. Ale construcțiilor 
-r- pentru că un bloc cu o bază artificială, și deci șubredă, ar fi 
trebuit demult să se dărime. Ale fizicii — pentru că ghețurile pe care 
le simbolizează ar fi trebuit demult să se topească într-o lume pe 
care popoarele o doresc senină, însorită și caldă. Ale biologiei 
pentru că o fosilă vie este un nonsens.

Nemaivorbind de geografie — pentru că orice cartograf știe 
dacă valurile Atlanticului se mal pot ciocni cu ale Mediteranel, 
nici un caz nu ajung să se amestece cu ale mării Tireniene 
Egee.

Dar se pare că tocmai această anomalie geografică l-a inspirat 
pe comandantul suprem al organizației militare să-și exprime regretul 
amarnic că „alianța nu se ocupă suficient de problemele din afara 
limitelor sale geografice" — că valurile Atlanticului nu ajung să 
scalde Cornul Africii ori Bab-el-’Mandeb-ul. Și că „nu se poate realiza 
un consens în adoptarea de poziții coordonate".

Poate că nu valurile reCi aprind imaginațiile. Poate că este vorba 
de tare vechi, ancestrale, transmise ereditar, prin gene ale .istoriei.

încă în antichitate Platon, pe care nimeni nu l-ar putea acuza de 
subiectivism in problema blocurilor, dînd asigurări despre existența 
Atlantide:, îi descria pe Atlanți, ca bogați și civilizați, dar războinici, 
doritori să cucerească Europa și Asia.

.. .Legenda spune că Atlantida s-a scufundat într-o 
și o singură noapte. (Spre deosebire de CENTO, care 
adîncuri în cîteva zile.)

Poate că ereditatea istorică transmite blocurilor și 
Implacabile sentințe genetice ?
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