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După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit la 13 septembrie a.c. pe trimisul special al 
Televiziunii mexicane de stat — „Canalul 13", Abel Enrique Magana 
Campuzano, câruia i-a acordat următorul interviu :

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNA CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU. 
A FĂCUT 0 VIZITĂ IN COMUNA SCURNICESTI 

cu prilejul împlinirii a 411 de aii de atestare documentară a localității
Secretarul general al Partidului Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a participat, sîmbătă, la festivitățile prilejuite de 
împlinirea a 400 de ani de la atestarea documentară a lo
calității Scornicești și a vizitat unități economice și cultu
rale ale comunei.

împreună cu secretarul general al partidului au luat 
parte tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăs- 
călescu, Gheorghe Oprea, llie Radulescu, Vasile Marin, 
Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.

La plecarea din București, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați de 
tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Virgil Cazacu, Janos Fazekas, Ion 
Ioniță, Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Virgil Trofin, Ștefan Voitec, Ion 
Coman, Nicolae Constantin. Mihai 
Dalea, Ludovic Fazekas, Ion Ilies

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea Ordinului „23 August" 
clasa I comunei Scornicești, județul OltPentru contribuția deosebită adusă de locuitorii comunei Scornicești la lupta întregului popor pentru independență și progres social, la creșterea an de an a producției agricole, precum și pentru participarea activă la înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, »

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară de la Scornicești

Dragi tovarăși și prieteni,Doresc să vă adresez dumneavoastră, celor prezenți Ia această mare adunare populară, tuturor locuitorilor comunei Scornicești și tuturor locuitorilor județului Olt un salut călduros în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, împreună cu cele mai bune urări. 
(Urale și aplauze puternice. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Această mare adunare populară este prilejuită de împlinirea a 400 de ani de atestare documentară a existenței comunei Scornicești ; dar, de fapt, această adunare are menirea să sărbătorească și succesele remarcabile ale agriculturii socialiste, ținînd seama că în primăvara anului viitor se împlinesc 30 de ani de la înființarea cooperativei agricole din Scornicești. 

cu. Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Richard Winter. Dumitru Popa.

Pătruns definitiv în conștiința 
națiunii noastre ca loc de naștere 
a primului președinte al tării. 
Scorniceștii au devenit, prin hărni
cia, priceperea și ambiția locuitori
lor lui, un avanpost înaintat al 
țărănimii noastre. Un sat româ-
(Continuare în pag. a II-a)

Cu prilejul împlinirii a 400 de ani de la prima atestare documentară a comunei Scornicești, județul Olt,Președintele Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. — Se conferă Ordinul „23 August" clasa I comunei Scornicești, județul Olt.

Ceea ce s-a realizat astăzi pe aceste meleaguri — ca, de altfel, în întreaga țară — este rezultatul politicii agrare a partidului nostru, al cooperativizării agriculturii. (A- 
plauze și urale. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“).Aș dori, în mod deosebit, să adresez consătenilor mei din Scornicești felicitări pentru rezultatele obținute în activitatea lor, cît și cu prilejul împlinirii a 400 de ani de existență a acestei așezări, precum și pentru primirea Ordinului „23 August" clasa I — expresie a aprecierii pe care partidul și statul nostru o dau activității locuitorilor din Scornicești, pentru dezvoltarea agriculturii, pentru ridicarea bunăstării și fericirii lor, pentru contribuția adusă la progresul general al patriei noastre socialiste. (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Lotuitorii meleagurilor natale l-au mtîmpinat pe secretarul 
general al partidului cu nețărmurită bucurie și dragoste, 

cu sentimente de înaltă stimă și recunoștință ■

Scorniceștiul a fost, este și trebuie să rămînă un puternic centru agricol. în fața consiliului unic agroindustrial trebuie să stea permanent preocuparea pentru dezvoltarea agriculturii, pentru obținerea unor producții .tot mai însemnate atît vegetale, cît și animale. Aceasta constituie — și trebuie să constituie — preocuparea de bază a acestui consiliu, ca de altfel a tuturor consiliilor agroindustriale. (Urale și aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu și poporul!“):Mi-au produs o deosebită satisfacție rezultatele bune pe care le aveți atît în producția de cereale, mai cu seamă la porumb, cît și în zootehnie. De asemenea, mi-au produs satisfacție realizările obținute în organizarea unor activități industriale, de artizanat în cadrul consiliului agroindustrial. Consider că această cale trebuie urmată 

de toate consiliile agroindustriale. Trebuie să împletim munca agricolă cu munca de prelucrare și industrializare, cu folosirea timpului liber în activități industriale, pentru că numai pe • această cale vom ridica comunele și satele patriei, vom asigura bunăstarea țărănimii noastre, creșterea bogăției întregii țări. (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“)Tot astăzi am vizitat și două întreprinderi republicane, una de confecții și alta din domeniul construcțiilor de mașini, care și-a început de fapt astăzi activitatea. Desigur, și ele se adaugă la acest peisaj agroindustrial și vor avea o contribuție importantă atît la dezvoltarea comunei, cît și a județului. Totodată, aceasta demonstrează că este posibil — și trebuie — să mergem cu mai mult curaj 

în amplasarea unor unități industriale în cadrul consiliilor agroindustriale, pentru că numai astfel vom asigura o bună repartizare a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, dezvoltarea materială și spirituală a tuturor localităților patriei noastre. (Urale și aplauze puternice). Iată de ce doresc să adresez felicitări colectivelor de oameni ai muncii din aceste două întreprinderi și să le urez să obțină rezultate cît mai bune din toate punctele de vedere, să realizeze, produse de calitate tot mai bună și, totodată — dacă va fi nevoie — să participe activ, împreună cu cei din sectorul agricol și la dezvoltarea agriculturii, mai cu seamă pentru a asigura strînsul recoltei la timp și fără pierderi. 
(Aplauze și urale puternice. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.

(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎNTREBARE : In cel fel con
siderați, domnule președinte, că 
afectează criza energetică rela
țiile dintre țările lumii ?

RĂSPUNS: Criza economică și, 
desigur, criza energetică și a pe
trolului constituie sursa anumi
tor încordări care au loc în via
ța internațională, ținînd seama de 
contradicțiile tot mai puternice Pe 
se ivesc între diferite țări sau gru
pări de țări, ca urmare a tendinței de 
accentuare a politicii de reîmpărțire 
a zonelor de influență, îndeosebi de 
asigurare a unei influențe mai puter
nice asupra zonelor petrolifere. în ace
lași timp, ținînd seama de această ten
dință spre reîmpărțirea zonelor de 
influență, se intensifică lupta po
poarelor pentru independență, pentru 
a pune cu desăvîrșire capăt politicii 
imperialiste și colonialiste, de domi
nație și dictat.

Toate acestea duc, fără nici o în
doială, la necesitatea unirii eforturi
lor tuturor popoarelor în vederea 
unei politici noi, democratice, care să 
pună capăt cu desăvîrșire forței, po
liticii de forță, să asigure soluționa
rea problemelor, inclusiv a celor e- 
nergetice și îndeosebi a petrolului, pe 
o bază nouă, echitabilă.

ÎNTREBARE : Ce pot face ță
rile in cuts de dezvoltare pentru 
a preintimpina un eventual scurt
circuit la nivel mondial,'ca re
zultat al acestei crize ?

RĂSPUNS : împărțirea lumii în 
țări bogate și sărace, ca rezultat al 
politicii imperialiste și colonialiste, 
constituie una din problemele funda
mentale ale omenirii de astăzi. In 
această direcție, este necesar de a se 
acționa cu toată fermitatea pentru 
realizarea noii ordini economice in
ternaționale, bazată pe echitate, pe 
relații de egalitate în toate dome
niile, care să ajute la progresul mai 
rapid al țărilor slab dezvoltate și, 
totodată, să contribuie la realizarea 
unei. stabilități a dezvoltării eco
nomice în general.

In această privință, noi considerăm 
că țările în curs de dezvoltare înseși 
trebuie să acționeze cu mai multă 
hotărire, să-și întărească solidarita
tea și colaborarea dintre ele, atît in 
vederea dezvoltării lor economico- 
sociale, cît și în tratativele cu țările 
dezvoltate pentru a se putea ajunge 
la soluții juste in problemele com
plexe ale vieții economice interna
ționale. în mod deosebit, consider 
că trebuie acționat, într-o strînsă 
colaborare și solidaritate, în vederea 
pregătirii sesiunii speciale a Orga
nizației Națiunilor Unite din 1980, 
care trebuie să marcheze un moment 
nou in lupta pentru lichidarea sub
dezvoltării, pentru realizarea noii 
ordini economice internaționale, pen
tru un progres mai puternic al țări
lor slab dezvoltate și pentru stabili
tatea economiei mondiale;

ÎNTREBARE : România a tre
cut deja la raționalizarea ener
giei. Considerați că toate țările 
lumii ar trebui să procedeze in 
felul acesta ?

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
a adoptat încă mai de mult.o serie 
de măsuri privind folosirea raționa
lă a energiei și petrolului și, totoda
tă, măsuri în vederea dezvoltării 
bazei energetice pe noi surse. în 
această direcție se poate spune însă 
că toate țările importatoare de petrol 
au adoptat asemenea măsuri în ulti
mii ani, și mai cu seamă în acest 
an — atît de raționalizare, cit și de 
dezvoltare a noi surse energetice.

Pornind de la aceasta și ținînd 
seama de problemele de perspectivă 
ale energiei, mai cu seamă de per
spectiva diminuării resurselor de 
petrol, se impune ca o necesitate 
obiectivă atît economisirea petrolu
lui și energiei, cît și luarea de mă
suri hotărîte în vederea punerii în 
valoare a noi surse de energie.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, care este calea pe care 
omenirea ar putea ieși din aceas
tă criză ?

RĂSPUNS: Desigur, dacă ne-am 
referi la criza economică în ge
neral, aceasta este legată însăși 
de bazele sociale — care ar trebui 
să sufere anumite modificări — 
de relațiile inechitabile existen
te pe plan internațional; deci 
calea ieșirii din această situație 
depinde de realizarea unor relații 
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noi, bazate pe deplină egalitate șt 
echitate, pe prețuri echitabile- atît la 
materiile prime, cît și la produsele 
industriale.

în ce privește energia, în această 
privință, pe lingă realizarea unor 
măsuri generale de democratizare a 
vieții internaționale, de promovare 
a unor relații economice bazate pe 
egalitate, sînt necesare și măsuri ho
tărîte în direcția economisirii petro
lului și a energiei în general, pentru 
eliminarea risipei ; în același timp, 
este necesar să se ajungă la un ra
port de preturi echitabil. Noi con
siderăm că tendința spre creșterea 
excesivă a prețurilor la petrol, spre 
exemplu, este nerațională și poate 
provoca mari greutăți in întreaga 
viață economică.

Desigur, avem în vedere să se ajun
gă la un raport echitabil între pre
țurile la petrol și alte surse de ener
gie, între prețurile produselor ali
mentare și cele ale produselor indus
trializate, și — pe baza unui aseme
nea raport echitabil — să se asigure 
o stabilitate fără de care nu se poate 
asigura progresul general și nici rea
lizarea noii ordini economice inter
naționale.

în același timp, așa cum am men
ționat la întrebarea precedentă, este 
necesară intensificarea colaborării 
dintre state în vederea punerii în va
loare a noi surse de energie. în aceas
tă privință, cercetarea în comun, uni
rea eforturilor constituie, de aseme
nea, o necesitate pentru a se putea 
ajunge la soluții cît mai bune și cit 
mai rapide.

Deci, ieșirea din această criză im
pune ca o necesitate obiectivă întă
rirea colaborării internaționale în 
toate domeniile — inclusiv în dome
niul cercetării — o politică de pace, 
de destindere, trecerea la dezarmare 
și la reducerea cheltuielilor militare, 
alocînd o parte însemnată din fondu
rile economisite pe această cale pen
tru soluționarea problemelor com
plexe ale subdezvoltării, ale energiei, 
ale asigurării progresului economic 
și social.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, relațiile dintre Mexic și 
România cunosc un curs ascen
dent. Cum s-ar putea realiza o 
și mai mare apropiere a celor 
două țări, in vederea întăririi în
țelegerii și colaborării pe plan 
bilateral și in forurile internațio
nale 1

RĂSPUNS: într-adevăr. relațiile 
dintre România și Mexic au cu
noscut o dezvoltare continuă in 
ultimii ani, atît în domeniul schim
burilor economice — care din 1975 
pină în prezent au crescut de 
aproape 5 ori — cit și în ce 
privește participarea la soluțio
narea diferitelor probleme ale vieții 
internaționale.

Pe baza relațiilor bune existente 
între țările noastre, a acordurilor 
care au fost realizate în ultimii ani, 
mai cu seamă ca urmare a vizitei 
pe care am efectuat-o în Mexic, con
sider că sînt create condiții pentru 
extinderea colaborării economice, în
deosebi a cooperării în producție în 
diferite domenii — inclusiv al pe
trolului — cit și. eventual, a colabo
rării pe terțe piețe.

în același timp, pornind de la 
identitatea sau de la pozițiile foarte 
apropiate ale României și Mexicu
lui în problemele internaționale, se 
impune să întărim colaborarea și 
solidaritatea atît între țările noastre, 
cît și cu alte state, pentru a con
tribui mai activ la soluționarea pro
blemelor complexe care preocupă 
astăzi omenirea, îndeosebi a celor 
legate de noua ordine economică in
ternațională, de dezarmare, de pro
movare a unei ■ politici democratice, 
bazate pe deplină egalitate și res
pect al independenței și suverani
tății, pe neamestec în treburile in
terne, pe renunțarea la forță și la 
amenințarea cu forța în relațiile 
dintre state.

Țările noastre sînt vital Interesate 
într-o politică de destindere, de in
dependență națională și de pace, 
deoarece numai astfel își pot con
centra eforturile — atît ele, qîț și 
alte popoare — în direcția dezvol
tării economico-sociale, a bunăstării 
și progresului.

Apreciem că avem perspective 
bune și că relațiile dintre România 
și Mexic vor cunoaște un progres 
continuu. în această privință, sper 
că vizita în România a președintelui 
Mexicului va constitui, de asemenea, 
un moment important în dezvoltarea 
colaborării viitoare.

Aș dori ca, prin intermediul tele
viziunii dumneavoastră, să adresez- 
poporului mexican prieten urări de 
bunăstare, de prosperitate și fericire.

în pagina a V-a
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA SCORNICEȘTI
(Urmare din pag. I)
nesc, ca oricare altul. Scorni
cești, plasat pe șoseaua ce leagă 
Argeșul de Olt. cu locuitorii lui la 
fel de harnici pe ogoare ca si în In
dustrie. merge cu fruntea sus spre 
viitor, adăugind frumuseți si bucurii 
intr-o veche vatră de pîine si istorie, 
în această zi aniversară. Întreaga 
populație a celor 14 așezări ce com
pun acum comuna Scornicesti a ieșit 
cu steaguri si flori, cu întreaga căl
dură a sufletului în întîmpinarea 
oaspeților dragi. Pe fetele tuturor se 
citesc mîndria și bucuria de a fi 
consătean cu cel care conduce astăzi 
destinele națiunii noastre si care s-a 
ridicat dintre ei ca un strălucit re
prezentant a tot ceea ce are mai bun 
și mai valoros poporul nostru.

La ora 10,30, coloana oficială so
sește la intrarea in Scornicesti. Tova
rășul Nicolae Ceausescu, tovarășa 
Elena Ceausescu, ceilalți tovarăși sint 
salutat! cu căldură si respect de to
varășii Ion Albuletu, prim-secretar al 
Comitetului , iudetean Olt al P.C.R.. 
președintele consiliului popular ju
dețean. Vasile Bărbulescu. președin
tele cooperativei agricole de produc
ție Scornicesti, Victor Popescu, 
secretarul comitetului comunal de 
partid, primarul cdmunei. de alti re
prezentanți ai organelor locale de 
partid si de stat.

Locuitorii Scornicestiului. venit! In 
întîmpinare. au făcut secretarului ge
neral al partidului, președintele tă
rii. o primire emoționantă. Din mii 
de piepturi au izbucnit urale si ovații 
care nu contenesc. Se scandează pu
ternic. neîntrerupt : ..Ceausescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — reales la al XII-lea 
Congres !“. ..Stima noastră si mîndria 
— Ceaușescu — România !“.

Fanfara militară intonează Imnul 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. O gardă de onoare, alcătuită din 
ostași ai forțelor noastre armate si 
membri ai formațiunilor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea patriei, 
prezintă raportul.

Tovarășul Dumitru Ene. pensionar 
C.A.P.. în vîrstă de 83 de ani. des
cendent dintr-o familie cu rădăcini 
adinei în glia acestei localități încăr
cate de profunde semnificații istori
ce. se apropie de tovarășul Nicolae 
Ceausescu. de tovarășa Elena 
Ceaușescu și-i roagă să guste din Pli
nea si vinul meleagurilor natale. ..Să 
ne trălți în veci și să fiți fericiți 1“ — 
le urează din toată inima acest re
prezentant al celor care de veacuri 
dau tării pîine.

Un grup de pionieri oferă florile 
recunoștinței celei mai fierbinți pen
tru copilăria lor fericită si lipsită de 
griji, diametral opusă celei trăite de 
cel pe care acum il îmbrățișează cu 
toată căldura sufletului, ca pe un 
adevărat părinte.

După ceremonia primirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați să viziteze 
cîteva dintre cele mai semnificative 
obiective agricole si industriale înăl
țate prin munca plină de dăruire a 
locuitorilor Scornicestiului. obiective 
care semnifică procesul accelerat de 
urbanizare a multor localități ale 
României ! socialiste. între care si 
Scomicestiul.

Primul popas a fost făcut la 
COMPLEXUL AVICOL “ 
tate ridicată In anul 1969.

Prezentînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu dezvoltarea pe care a 
luat-o în această comună sectorul a- 
vicol, Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul a- 
griculturli șl industriei alimentare, și 
Vasile Bărbulescu, președintele coo
perativei agricole de producție, au 
înfățișat, totodată, modul în care, a- 
plicînd îndrumările și indicațiile se
cretarului general al partidului, s-au 
adoptat procedee dintre cele mai mo
derne de creștere a păsărilor pentru 
carne și ouă, permițînd o dublare și 
chiar triplare a . producției cooperati
vei în domeniul avicol.

Secretarul general al partidului a 
apreciat eforturile conjugate ale spe
cialiștilor și cooperatorilor pentru 
dezvoltarea sectorului avicol, arătînd 
că este necesar să se folosească toate 
posibilitățile care mai există pentru 
creșterea în continuare a producției 
de carne și ouă pe actualele capaci
tăți. fapt care se va reflecta în mod 
pozitiv asupra veniturilor cooperato
rilor. S-a indicat să se folosească mal 
rațional spațiile existente, în special 
pe verticală, unde există posibilita
tea montării unui nou rînd de bate
rii, ceea ce va însemna o sporire co
respunzătoare a producției și, impli
cit. o sporire a eficienței economice. 
Legat de problema eficienței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut spe
cialiștilor din Ministerul Agriculturii 
și localnicilor să studieze posibilita
tea trecerii la un sistem mai ieftin de 
aerisire a halelor, recomandînd în 
acest sens concentrarea eforturilor în 
direcția adoptării unui sistem natu
ral. fără consum de energie.

în fața unor machete și hărți, to
varășul Nicolae Ceaușescu a analizat 
programul de dezvoltare a zootehniei 
pe raza consiliului intercooperatist 
Scomicești. care prevede, in funcție 
de condițiile specifice ale fiecărei u- 
nități, creșterea unor rase de ani

male productive. Programul, care a 
început să fie pus în aplicare, va per
mite consiliului intercooperatist să 
furnizeze, in 1980, fondului de stat 
peste 12 000 tone de carne, precum și 
importante cantități de lapte și lină.

în continuare s-a vizitat comple
xul de sere, creat pentru a asigura 
pieței cantități suplimentare de le
gume și zarzavaturi. întins pe 16 
hectare, complexul realizează o pro
ducție anuală în valoare de 14 mi
lioane lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au examinat 
cu atenție. modul în care sint pro
gramate și dezvoltate diferitele cul
turi. felul în care se folosesc îngră- 
șămintele și rezultatele ce se obțin. 
Apreciind strădaniile cooperatorilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că. deși s-au făcut progrese evidente 
în folosirea rațională a spatiilor de 
producție, există încă posibilitatea 
sporirii capacităților de cultivare a 
diferitelor legume. în acest cadru s-a 
indicat ca intre straturile, cu roșii să 
fie cultivate culturi intercalate, iar 
aleile de acces să fie, la rîndul lor, 
folosite pentru diferite culturi, in 
special de legume ajutătoare (castra
veți. fasole etc).

Vizita in SECTORUL AGRICOL 
AL COOPERATIVEI din Scorni- 
cești a inclus, de asemenea, o trecere 
în revistă a rezultatelor obținute la 
principalele două culturi locale — griul 
și porumbul — precum și analiza căi
lor de sporire a producției acestora, 
în acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat un Ian de porumb care a 
oferit o imagine elocventă a eforturi
lor depuse de cooperatori de a spori 
permanent rodnicia pămîntului. Ast
fel, deși dispun de soluri de catego
ria a IV-a de fertilitate, producțiile 
la grîu și porumb au înregistrat un 
adevărat salt, situîndu-se la 5 000 — 
6 000 kg la grîu și respectiv 10 000 — 
12 000 la porumb. De un real folos in 
această activitate s-au dovedit a fi 
organizarea unor loturi de cercetare, 
care au permis stabilirea celor mai 
buni hibrizi pentru condițiile pedo
climatice de aici, precum și experi
mentarea diferitelor tehnologii de lu
crare a solului.

Apreciind aceste rezultate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
cooperatorilor și specialiștilor din 
Scomicești să se preocupe în conti
nuare de creșterea eficienței produc
ției agricole și, în același timp, să 
împărtășească din experiența lor și 
celorlalte cooperative agricole de 
producție din cadrul consiliului unic 
agroindustrial, astfel incit și acestea 
să fie ridicate la nivelul atins de coo
perativa din Scomicești.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu la 
Scomicești a inclus, totodată, com
plexul industrial local și două unități 
industriale de importanță republi
cană.

Element profund novator, cu adinei 
rezonante și implicații în ridicarea 
standardului de viață. în impetuoasa 
evoluție a Scorniceștiului la dimen
siunile unei adevărate localități ur
bane, industria a devenit, în ultimii 
ani, o trăsătură distinctă, o prezentă 
activă în viața economică a acestei 
localități.

Primul obiectiv cu caracter Indus
trial vizitat l-a constituit ȚNȚRE- 
PRINDEREA DE PRODUCȚIE 
Șl PRESTĂRI, cu ° vastă «i di
versificată activitate industrială, care 
realizează anual o producție de peste 
80 milioane lei. întreprinderea cu
prinde ateliere artizanale, unde se 
realizează o gamă largă de produse 
meșteșugărești — minunate ii, fuste, 
basmale, bluze, fețe de masă, covoa
re oltenești, precum și stofe, nasturi 
metalici etc. — ateliere unde se pro
duc repere pentru industria de auto
mobile șl tractoare, o secție de îm
pletituri și o secție de băuturi răco
ritoare.

Vizitind atelierul artizanal, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au admirat frumu
sețea produselor realizate și au sub
liniat că unele din aceste produse, 
cu minunate motive tradiționale, să 
fie livrate și la export, fapt care va 
spori substanțial veniturile coopera
tivei. S-a arătat In același sens că 
producția de nasturi metalici este 
foarte mult solicitată de beneficiari 
din S.U.A., Italia, R.F.G. și Franța.

în secția de împletituri, care pro
duce scaune, mese, coșuri, s-a rele
vat necesitatea ca această activitate 
să devină permanentă, iar împletitu
rile să fie împodobite cu diferite mo
tive tradiționale, pentru a fi mai 
atractive și, in același timp, pentru 
a le spori valoarea de desfacere.

în secția de băuturi răcoritoare s-a 
indicat să fie folosite, pentru produ
cerea acestora, fructele locale, pre
cum și diferite fructe de pădure' și 
plante medicinale, subliniindu-se că 
prin valorificarea lor vor crește și 
posibilitățile de sporire a veniturilor.

în continuare se vizitează ÎN
TREPRINDEREA DE CONFEC
ȚII, dată
anului 1977.

in funcțiune în toamna

tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
salutați de tovarășa 
ministrul industriei

colectiv entuziast 
vîrstă medie nu 
ani, a primit pe 

Ceaușescu, pe

La ' sosire, 
Ceaușescu 
Ceaușescu sint 
Lina Ciobanu, 
ușoare, de membri ai conducerii cen
tralei de resort și întreprinderii.

Tînără este unitatea, tineri sint 
cei ce muncesc aici, în cea mai mare 
parte femei. Acest 
și harnic, a cărui 
depășește 21 de 
tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena Ceaușescu cu toată 
căldura inimii.

Directorul unității, Constantin Tă- 
nase, a prezentat sintetic experiența 
acumulată, preocupările și rezulta
tele înregistrate. Din cele relatate, 
reiese că întreprinderea va da anul 
acesta o producție în valoare de 123 
milioane lei, realizînd confecții pen
tru bărbați, femei și copii, în peste 
130 de modele.

Apreciind eforturile și succesele 
obținute, secretarul general al parti
dului a recomandat conducerii în
treprinderii, întregului colectiv să-și 
concentreze atenția în direcția di
versificării producției 
calității ei. îmbogățirii 
ristice a confecțiilor, astfel 
produsele unității să fie tot mai larg 
solicitate de beneficiari interni și 
externi.

Urmează un moment ce vine să în

și ridicării 
gamei colo- 

încit

tregească atmosfera sărbătorească a 
acestei zile deosebite, el ilustrind 
pregnant dezvoltarea susținută pe 
care o cunoaște Scorniceștiul: To
varășul Nicolae Ceaușescu este in
vitat să taie panglica inaugurală a 
noii unități industriale, ridicate pe 
cuprinsul comunei, ÎNTREPRIN
DEREA DE PIESE Șl SUB- 
ANSAMBLE AUTO.

Sint de față ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Ion Avram, 
membri ai conducerii întreprinderii.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii, 
prezenti ‘aplaudă și aclamă îndelung.

Așa cum subliniară directorul în
treprinderii, Gabriel Gugiu, aici se 
vor produce pompe de benzină, apă 
si ulei, pentru toate tipurile de auto
vehicule fabricate în tară. Prima ca
pacitate. intrată astăzi în funcțiune, 
va realiza pompe de benzină pentru 
autobuze, autobasculante, autoturisme 
de oraș si teren, tractoare. în final, 
întreprinderea va furniza anual in
dustriei constructoare de mașini 3 
milioane de pompe, de 22 de tipuri, 
si în 55 de variante constructive.

Secretarul general al partidului fe
licită colectivul noii întreprinderi 
și iși exprimă convingerea că el va 
realiza produse de bună calitate.

După vizitarea celor două o- 
biective industriale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au parcurs într-o mașină 
deschisă N0UL CARTIER DE 
LOCUINȚE al Scorniceștiului, care 
prefigurează alături de unitățile in
dustriei, de edificiile social-culturale, 
chipul unuia dintre orașele de miine 
ale patriei.

Cartierul, care a luat ființă ca ur
mare firească a dezvoltării economi
ce a localității, numără aproape 200 
de apartamente proprietate de stat si 
58 proprietate personală, un spital cu 
190 de paturi si o policlinică moder
nă. la care se vor adăuga în curînd 
un cămin de nefamiliști. un bloc de 
garsoniere și încă 600 de apartamen
te. Concepute după indicațiile secre
tarului general al partidului, noile 
locuințe au fost ridicate îmbinînd 
frumusețea specifică a arhitecturii 
traditionale locale cu cerințele con
fortului modern. Alături de acest 
cartier au mai fost construite maga
zine universale, brutării, dispensare, 
un liceu agroindustrial, școli ge
nerale, grădinițe, 4 cămine cultu
rale. cinematografe, ceea ce dă mă
sura ritmurilor în care Scorniceștiul, 
își înscrie în istoria sa seculară pri
ma filă a citadinului. Hrisovul de că- 
pătîi al cetății de mîine.

Un scurt popas la casa părintească, 
acea casă modestă, țărănească, intra
tă în istorie, mărturie a anilor copi
lăriei zbuciumate, de unde avea să 
se ridice omul, revoluționarul, con
ducătorul iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care reprezintă tn conști
ința tării un pilduitor exemplu de 
slujire, cu abnegație si nestrămutată 
credință comunistă, a partidului, pa
triei șl poporului, a cauzei socialis
mului și păcii. Este un adevăr 
profund pe care fiii Scornicestiului. 
toti cetățenii patriei îl știu si _oe 
care-1 reafirmă, cu bucurie si min- 
drie, că de numele și personalitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. de ac
tivitatea sa strălucită. în fruntea 
partidului și statului, se leagă indes
tructibil cea mai rodnică perioadă 
din istoria tării, tot ceea ce este mai 
frumos șl cutezător în grandioasa 
operă ce o înfăptuim, afirmarea ple
nară a României socialiste în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu _ și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
dreptat apoi spre cimitirul comunei, 
unde au depus cite o coroană de flori 
la mormintele lui Andruță și Alexan
dra Ceaușescu. cei care au dat viată 
marelui fiu al națiunii noastre, cres- 
cindu-1 incâ din fragedă copilărie in 
spiritul dreptății, cinstei si adevăru
lui. al devotamentului nețărmurit 
fată dc cauza libertății si fericirii po
porului său.

O mărturie a roadelor hărniciei și 
priceperii țăranilor cooperatori din 
comună a constituit-o EXPOZIȚIA 
AGROALIMENTARĂ, organizată 
cu acest prilej jubiliar la intrarea pe 
stadionul comunei, unde s-a desfășu
rat impresionanta adunare populară. 
Grafice și panouri sugestive înfăți
șează drumul belșugului pe care 
l-au parcurs, cu trudă, dar și cu 
multă hotărîre și ambiție, coo
perativa agricolă de producție, ce
lelalte unități componente ale Consi
liului unic agroindustrial Scomicești. 
An de an, producția agricolă a cres
cut, ajungind anul trecut la 6 345 kg 
gnu și 10 360 kg porumb boabe la 
hectar, iar valoarea producției agri
cole, de la 340 000 lei, cit era în 1950, 
la peste 160 milioane lei anul trecut. 
Pentru aceste bune rezultate, partidul 
și statul au conferit unității agricole 
din Scornicești numeroase ordine și 
medalii, încununate de înaltul titlv 
de „Erou al Muncii Socialiste". Anul 
acesta, Consiliul unic agroindustrial 
Scomicești a lansat chemarea la în
trecere către toate celelalte unități 
agricole din țară pentru ca, prin va
lorificarea mai deplină a pămîntului. 
a celorlalte mijloace de producție și 
a forței de muncă, să sporească pro
ducția vegetală și animală, să ridice 
eficiența economică a întregii acti
vități.

Coloana oficială s-a oprit apof în 
fa*a MUZEULUI DE ISTORIE 
AL COMUNEI, dșschis în clădirea 
Vechii școli a satului.

Muzeul înmănunchează dovezi ■ ma
teriale ale unei străvechi civilizații 
pe aceste meleaguri începînd din 
epoca paleolitică și continuînd pînă 
în perioada geto-dacică. Impresionan
te sînt, de asemenea, numeroasele do
cumente care vorbesc generațiilor 
prezente și viitoare de participarea 
locuitorilor Scorniceștiului la marile 
evenimente din istoria neamului — 
unirea Țărilor Române sub Mihai 
Viteazul, revoluția lui Tudor Vladi- 
mirescu, revoluția de la 1848, răz
boiul de independență, răscoalele ță
rănești din 1907.

Marea adunare populară de la Scornicești
Vizita s-a încheiat printr-o mare 

adunare populară, organizată pe sta
dionul comunal. Alături de locuitorii 
celor 14 sate care intră acum în com
ponența comunei Scornicești, la adu
nare au participat alte mii de țărani — 
tineri și virstnici, femei și bărbați — 
veniți din localitățile învecinate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au fost întimpi- 
nați, la intrarea pe stadion, cu nesfîr- 
șite urale și ovații. Miile de partici- 
panți scandau neîntrerupt „Ceaușescu 
— Scornicești, fiu ales al țării ești !“, 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu re
ales la al XII-lea Congres I", 
„Ceaușescu și poporul !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au răspuns cu 
multă prietenie acestor emoționante 
dovezi de dragoste și respect,, pe care 
întregul nostru popor Ie poartă celui 
mai iubit fiu al Scornicestiului si al 
tării întregi, care, la cirma tării, 
asigură dezvoltarea economică si so
cială neîntreruptă a patriei, presti
giul ei crescînd pe arena internațio
nală.Deschizînd adunarea, tovarășul Ion 
Albulețu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Olt al P.C.R., a spus : 
îngăduiți-mi ca acum, cînd marcăm 
cele patru secole de la atestarea do
cumentară a Scorniceștilor, în nume
le locuitorilor acestei străvechi loca
lități, al comuniștilor și tuturor oa
menilor muncii din județul Olt, să 
vă exprimăm bucuria nemărginită de 
a avea din nou în mijlocul nostru pe 
cel mai iubit și stimat fiu al poporu
lui român, stegar înflăcărat al liber
tății, demnității și independenței na
ționale, secretarul general al Partidu
lui Comunist 'Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Fericiți și onorați de a fi alături de 
noi la această mare sărbătoare, pe 
meleagurile unde v-ați născut și ați 
copilărit, vă adresăm din adîncul 
inimii, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, strămoșeasca urare „Bine 
ați venit pe meleagurile natale!"

Cu aleasă stimă și prețuire salu
tăm prezența la această mare săr
bătoare a tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, perso
nalitate distinsă a vieții so.cial-politi- 
ce și științifice, savant de renume 
mondial. >

Salutăm, de asemenea, prezența 
celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și a statului.

în acest moment de rememorare a 
istoriei Acestei vetre strămoșești, 
împlinirile de azi dau păminturllor și 
oamenilor de aici dimensiunile mă
rețe ale timpului pe care îl trăim. 
Aceste meleaguri sînt astăzi adevăra
te izvoare de civilizație și progres.

Pe aici au fost purtați pașii Basa- 
rabilor. ai lui Mihai Viteazul și Tu
dor Vladimirescu și tot de aici s-a 
ridicat cel mai de seamă bărbat al 
tuturor timpurilor, iubitul, stimatul,

La Complexul avicol este examinata posibilitatea folosirii mai bune a spațiilor existente
Numeroase reproduceri după docu

mentele vremii evocă, de asemenea, 
pagini glorioase din lupta clasei mun
citoare, a partidului comunist împo
triva exploatării, pentru libertate și 
dreptate socială. Multe dintre ele îl 
înfățișează pe cel pornit din Scor
nicești, din fragedă tinerețe, pe tînă- 
rul comunist Nicolae Ceaușescu, pre
zent în marile bătălii de clasă, pre

vrednicul și demnul ales al istoriei și 
al poporului, fiul Scorniceștilor și al 
întregii Românii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Comuniștii, toti oamenii muncii de 
ne aceste străvechi meleaguri româ
nești. la unison cu întregul nostru 
popor, dau o înaltă prețuire activi
tății neobosite pe care o desfășurati, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in fruntea partidului și statului, de 
înflăcărat patriot și gînditor revolu
ționar. de arhitect strălucit al poli
ticii interne și externe a României 
socialiste, de eminentă personalitate 
a vieții politice internaționale, mili
tant neobosit pentru binele si ferici
rea oamenilor.

Si cu acest prilej ne exprimăm a- 
deziunea deplină și atașamentul nos
tru total la politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru, la 
elaborarea și înfăptuirea căreia dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, ati adus șl aduceți 
contribuții hotărîtoare. pentru puter
nica dezvoltare a tării, pentru creș
terea prestigiului ei Pe toate meri
dianele globului.

După ce a înfățișat o seamă de 
realizări obținute de oamenii muncii 
din iudet în sporirea producției in
dustriale și agricole, vorbitorul a 
spus :

Indicațiile pe care ni le-ati dat as
tăzi în unitățile vizitate din comuna 
Scornicești. vastul program de per
fecționare a întregii activități, cu
prins în magistrala cuvîntare rostită 
de dumneavoastră la recenta Consfă
tuire de la Comitetul Central, con
stituie pentru organizația județeană 
de partid, pentru comuniști și 
toti oamenii muncii din județ 
un îndrumar concret de acțiune 
și vă asigurării că vom face toiul 
pentru înfăptuirea lor.

îngăduiți-mi, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să dau 
glas simtămintelor comuniștilor, ale 
celor peste o jumătate de milion de 
locuitori ai județului Olt. sustinînd 
din inimă propunerea ca dumnea
voastră să fiți reales la cel de-al 
XII-lea Congres în funcția de secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, pentru binele și fericirea în
tregului nostru ponor, pentru ca pa
tria noastră să urce cu pași siguri pe 
culmile comunismului, așa cum o do
rim cu totii. așa cum o simțiți dum
neavoastră prin tot ceea ce ginditi și 
faceți in fruntea partidului și tării.

în numele tuturor celor care tră
iesc și muncesc in județul Olt. 
avindu-i in frunte pe comuniști, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că vom face 
totul pentru îndeplinirea integrală si 
depășirea sarcinilor de plan pe acest 
an. că ne vom pune întreaga capaci
tate de muncă si creație, dăruirea si 
pasiunea în înfăptuirea hotărîrilor ce 
vor fi adoptate de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român. 

cum și in toate marile Înfăptuiri ale 
poporului nostru in anii luminoși ai 
socialismului.

Muzeul oferă, de asemenea, o ima
gine sugestivă a realizărilor comunei, 
onorate de numeroase ordine și me
dalii primite.

Cei prezenți asistă la un moment 
emoționant : fostul dascăl al copilului 
Nicolae Ceaușescu — Grosu Constan

Cu aceste gînduri si convingeri, 
mulțumindu-vă încă o dată pentru 
grija acordată județului nostru, vă 
exprimăm aleasa noastră prețuire si 
considerație, vă dorim multă sănăta
te, putere de muncă, ani multi si fe
liciți în fruntea partidului si statului, 
spre binele și fericirea poporului 
român !

în continuare, secretarul preziden
țial și al Consiliului de Stat, Silviu 
Curticeanu, a dat citire Decretului 
prezidențial prin care comunei Scor
nicești i se conferă „Ordinul 23 Au
gust" clasa I. pentru contribuția de
osebită adusă la lupta întregului po
por pentru independentă și progres 
social, la creșterea, an de an, a pro
ducției agricole, precum și pentru 
participarea activă la înfăptuirea po
liticii partidului și statului de făurire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, cu prilejul 
împlinirii a 400 de ani de la prima 
atestare documentară a comunei.

Din nou, din mii de piepturi ră
sună urale și ovații, în semn de mul
țumire pentru răsplata cu care parti
dul și statul nostru cinstesc munca 
lor, contribuție la efortul general al 
poporului pentru o viață mai bună 
și mai fericită.

După ce a mulțumit pentru înalta 
distincție acordată comunei, Victor 
Popescu, primarul comunei Seorni- 
cești, a spus :

Nu există o cinstire mat mare pen
tru fiecare dintre noi decit participa
rea dumneavoastră, conducătorul în
țelept al partidului și statului, cel 
mai iubit fiu al întregii națiuni, a 
mult stimatei tovarășe academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, la 
această sărbătoare deopotrivă a tre
cutului și a prezentului, pentru 
care comuniștii, toți locuitorii din 
Scornicești vă roagă din adîncul fiin
ței lor, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să primiți sentimentele 
lor de fierbinte și statornică recu
noștință.

Peisajul industrial, construcțiile de 
locuințe, edificiile social-culturale — 
magazine universale și sătești, bru
tării, numeroase secții de prestări de 
servicii, modernul spital cu 190 pa
turi, policlinică și maternitate, dis
pensarele umane, liceul agroindus
trial, cele 13 școli generale și 14 gră
dinițe, căminele culturale — prefigu
rează unul dintre cele mai tinere 
orașe ale patriei. Obiectivelor edilitar- 
gospodărești și social-culturale exis
tente li se vor adăuga in anii urmă
tori și altele : sediul politico-admi- 
nistrativ, casa de cultură, teatrul de 
vară, complexul sportiv, localul unui 
liceu de mecanică, complexul comer
cial cu secții de prestări de servicii, 
o cantină cu 1 000 locuri, autobaza, 
autogara.

Exprimîndu-ne încă o dată cele mai 
adinei mulțumiri pentru cinstea ce 
ne-ați făcut-o de a participa la săr
bătorirea a 400 de ani de atestare do
cumentară a comunei noastre, pentru 

tin — iese în întîmpinarea secretaru
lui general al partidului, urindu-i 
viață lungă și multă putere de muncă.

La intrarea in muzeu, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-a fost înminată, cu pri.- 

’lejul împlinirii a 400 de ani de 1" 
prima atestare documentară a corni 
nei Scomicești, o medalie jubiliari 
împreună cu o plachetă.

înalta distincție acordată, vă asigu
răm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — a spus vorbi
torul în încheiere — că organele și 
organizațiile de partid, comuniștii, 
toți oamenii muncii își vor consacra 
întreaga energie creatoare, hărnicia 
și priceperea înfăptuirii neabătute a 
politicii partidului, a indicațiilor și 
orientărilor prețioase date de dum
neavoastră, în așa fel îneît să fim la 
înălțimea grijii permanente pe care 
o purtați prosperității localităților 
patriei noastre, întregului popor, că 
întotdeauna vom fi alături de faptele 
și gîndurile dumneavoastră, dedicate 
binelui și fericirii națiunii române.

îmi revine deosebita cinste să fiu 
mesagerul celui mai tînăr colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de la 
întreprinderea de piese și suban- 
sam’ble auto și să vă urez dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu un călduros bun venit în 
mijlocul nostru, a spus în cuvintul 
său Ion Duhai, secretarul oomitetu- 
lui de partid de la întreprinderea de 
piese și subansamble auto.

Vă exprimăm profunda recunoș
tință pentru onoarea ce ne-ati făcut-o 
de a inaugura întreprinderea noastră.

Colaborînd în permanentă cu con
structorii și participînd direct la ac
tivitatea de construcții-montaje, co
lectivul de oameni de aici a reușit 
punerea în funcțiune a întreprinderii 
cu 9 luni mai devreme, fată de ter
menul stabilit. Ne angajăm să depu
nem toate eforturile pentru mobiliza
rea tuturor forțelor materiale și uma
ne în vederea realizării parametrilor 
proiectați cu 3 luni mai devreme, să 
obținem produse de calitate superioa
ră. reducînd în același timp cheltuie
lile de producție.

Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral, că avem asigurate cadrele ne
cesare pentru capacitățile de produc
ție existente.

Vă rugăm să primiți, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu 
expresia bucuriei noastre depline 
adeziunea totală la propunerea ca 
dumneavoastră să fiți • reales la cel 
de-al XII-lea Congres al partidului 
în cea mai înaltă funcție, aceea de 
secretar general al partidului, alege
re în care noi vedem garanția sigură 
a înaintării ferme a României pe ca
lea-socialismului. spre comunism.

Aniversarea a 4 secole de la ates
tarea documentară a localității Scor
nicești, a spus Maria Stoian, repre
zentanta tineretului din comună, pri
lejuiește tineretului din comuna și 
județul nostru un cadru strălucit de 
a se întîlni cu dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului, și de a vă 
aduce din inimile noastre tinere un 
vibrant și profund omagiu de recu
noștință, dragoste și admirație pen
tru consecventa revoluționară, spiri-
(Continuare în pag. a IlI-a)

La casa pârlnteascâ La muzeul de istorie al comunei Flori pentru cinstirea memoriei pârlnțllor
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).în general, aș dori să adresez felicitări întregii țărănimi, tuturor oamenilor muncii din județul Olt, pentru rezultatele obținute și să le urez să obțină recolte tot mai bune în agricultură, precum și producții tot mai mari în industrie, mai cu seamă în creșterea nivelului calitativ și tehnic al întregii activități. (Aplauze și urale puternice. 
Se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).Scorniceștii fac parte din cele 300 localități agrare care, în următorii 10 ani, trebuie să se transforme în orașe agroindustriale. Aveți un început bun din punct de vedere al producției, al dezvoltării activității industriale ; de asemenea, este un început bun și în ce privește urbanizarea localității, construcția de case noi, moderne. Trebuie, desigur ca, într-o perioadă scurtă, să puteți realiza pe deplin această sarcină de a transforma întregul consiliu agroindustrial, întreaga comună într-o localitate orășenească-agrară, într-un orășel agroindustrial. Dar pentru aceasta trebuie să depuneți încă eforturi serioase, să modernizați atît activitatea, cît și întreaga localitate, caxe să poată astfel reprezenta realmente un model de localitate nouă, de orășel socialist agroindustrial. 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate).Trebuie, dragi tovarăși, să facem totul pentru a asigura o creștere ma puternică a forțelor de pro- dui, e, dezvoltarea pe baze moderne . întregii activități, atît industriale, cît și agricole. Trebuie să avem în vedere că realizarea unei noi calități, în toate domeniile, presupune să acționăm în spirit revoluționar, să facem totul pentru a înlătura vechiul, mentalitățile învechite, pentru a însuși concepția revoluționară despre lume, astfel ca această calitate nouă, această concepție revoluționară să se simtă în întreaga activitate, in toate domeniile — în industrie, agricultură. învățămînt și în activitatea politico-educativă. Să facem în așa fel încît fiecare cetățean al patriei noastre să devină un constructor conștient al orînduirii socialiste, un militant al înălțării României pe noi culmi de progres și civilizație ! (Aplauze și urale puternice ;

Marea adunare populară de la Scornicești
(Urmare din pag. a II-a)
tul de sacrificiu, eroismul și clarvi
ziunea cu care, plecînd din Scorni
cești, ați militat in vremuri de res
triște pentru triumful idealurilor co
munismului în patria noastră. Activi
tatea dumneavoastră și a mult stima
tei tovarășe Elena Ceaușescu în rîn
dul organizației revoluționare a tine
retului este o pildă vie pentru fiecare 
dintre noi și un ideal spre care tin
dem in efortul de autoperfectionare.

Tineretul revoluționar din Scor
nicești, din județul Olt va răspunde 
totdeauna „prezent" la toate acțiu
nile organizate de partid, dînd sens 
celui mai generos sentiment uman, 
acela al iubirii de țară, pe care cu 
strălucire îl reprezentați.

Dimensiunea acestui înălțător eve
niment, a acestei adunări — a spus 
tovarășul Dumitru Popescu, pensio
nar — o dă participarea celui mai 
iubit fiu al satului Tătărăi din co
muna noastră și al întregii noastre 
ță tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sr «tarul general al partidului, pre- 
f, tele Republicii Socialiste Româ
nia. care, pornind în viață din aceas
tă vatră de sat românesc, pe care nu 
l-a uitat niciodată, a ajuns pe cele 
mai înalte culmi ale ei, conducînd 
astăzi cu înțelepciune, fermitate, de
votament și dăruire pașii și destinul 
spre viitor ale poporului român, pe 
drumul prosperității și al creșterii 
prestigiului și rolului României în 
lume.

Ca pensionar militar, fiu al aces
tei comune, reflectez adesea cît de 
mare se cuvine să fie stima și res
pectul pentru satul și țăranul român, 
care, de-a lungul secolelor istoriei 
neamului nostru, a fost și este făuri
torul tuturor produselor alimentare 
necesare vieții omului, precum și 
păstrătorul obiceiurilor populare. 
Noi, fiii satului, care ne-am adunat 
aici, să nu uităm niciodată locul nos
tru natal, comuna noastră, Scorni
cești. Ea este leagănul unde am gus
tat cele mai dulci momente și am 
grăit pentru prima oară cuvîntul 
dulce de mamă. Ea este căsuța în 
care ne-am petrecut cei mai frumoși 
ani ai copilăriei, ea este pădurea cu 
cimpul unde am pășunat vitele și 
am fluierat doinele, este satul și în

ae scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R. 1").

Dragi tovarăși,Poporul nostru are, într-adevăr, un trecut milenar. Și Oltul are, de asemenea, un trecut milenar — de milenii pe aceste meleaguri au existat așezări omenești. Locuitorii Oltului, ai Scorhiceștilor sînt urmașii dacilor, ai acelora care au luptat cu cel mai mare imperiu al epocii, mai bine de 200 de ani,, pentru a-și apăra independența. Ei au știut că aici s-au născut și aici trebuie să trăiască liberi și independenți 1 (Aplauze și 
urale puternice. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul!“). După cum știți, atunci și-a spus cuvîntul forța, romanii cîștigînd războiul. Din conviețuirea dacilor cu romanii s-a născut un popor nou, mal falnic, mai mîndru — poporul român ! 
(Aplauze și urale puternice. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul!“).într-adevăr, nu există momente mai importante din istoria României în care locuitorii Oltului și ai Scorniceștiului să nu fi fost pre- zenți în lupta pentru apărarea demnității și independenței patriei, pentru a fi liberi în țara lor. Ei au participat activ la realizarea Unirii, la războiul de independență, au luptat pentru realizarea statului național unitar. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“). De asemenea, locuitorii Oltului au fost prezenți și în răscoalele împotriva moșierilor, în 1907, au fost prezenți în mișcarea socialistă, apoi în rîndurile Partidului Comunist Român, acționînd pentru a-și aduce contribuția la cauza dreaptă a eliberării sociale și naționale.Cunosc bine județul Olt — nu numai Scorniceștiul. Desigur, m-am născut pe aceste meleaguri ; am plecat de aici la vîrsta de 11 ani, am revenit cu cătușe la mîini, ca membru al Partidului Comunist Român. Știu că unii din consătenii mei de atunci mă priveau cu admirație, alții nu înțelegeau ; dar știu că mai tîrziu au înțeles că locul lor este alături de comuniști, în Partidul Comunist Român. Și s-au găsit în comuna Scornicești și în județul Olt mulți comuniști-destoinici, cetățeni hotărîți care au sprijinit activ politica Partidului Comunist
treaga noastră țară, în care am găsit 
bucuria muncii și satisfacția vieții.

Și acum. încheind cuvîntul meu, 
se cuvine, dragii mei,, ca în cinstea 
acestei mărețe sărbători a comunei 
noastre, desfășurată în prezența ce
lui mai iubit fiu al ei și al țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în cin
stea apropiatului Congres al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, senti
mentul de patriotism, sentimentul 
de dragoste și devotament pentru 
locul nostru natal să fie manifestat 
ferm, convingător, numai prin fapte, 
prin muncă fără preget, prin mobili
zarea tuturor energiilor de care dis
pune comuna noastră pentru ca să 
răspundem la îndemnul partidului 
și, în interesul economiei naționale, 
să strîngem la timp și fără pierderi 
bogata recoltă a plaiurilor noastre. 
Să fim demni locuitori ai comunei 
Scornicești, căreia să-i dorim prospe
ritate și înflorire, un mers tot înain
te, cu fruntea sus, cu realizări tot 
mai mărețe pentru străvechea noas
tră vatră strămoșească.

Să ne trăiți întru mulți ani, iubite 
fiu al satului nostru, iubite conducă
tor al partidului și statului I

Exprimînd marea bucurie a locui
torilor din Scornicești și din împre
jurimi și adresînd strămoșeasca urare 
„bun venit" tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, a luat cuvîntul tova
rășul Vasile Bqfbulescu, președintele 
C.A.P. Scornicești. care a spus :

Distincția- pe care ne-ati acordat-o. 
stimate tovarășe secretar general, 
acum, cînd comuna noastră sărbăto
rește trecutul de luptă si demnitate, 
precum și prezentul cu bogatele sale 
realizări, va constitui pentru noț un 
imbold de a munci cu toată dăruirea, 
de a îndeplini exemplar mărețele 
sarcini ce ni le-ati trasat.

Rememorînd acum istoria de patru 
secole, si cîte or mai fi fost înainte, 
a acestei localități în prezenta dum
neavoastră, cunoscătorul profund al 
istoriei neamului, ctitorul istoriei 
contemporane a României socialiste, 
gindurile noastre se îndreaptă spre 
acele începuturi ale existentei umane 
atestate pe Valea Dîrjovului, a Plan- 
cei sau a Șuicăi. spre acele momente 
de participare a moșilor și Strămoși
lor noștri la înăltătoarea luptă pen
tru existentă a poporului român.

Român de dezvoltare socialistă, de asigurare a progresului patriei noastre, de asigurare a unei vieți noi pentru toți locuitorii României. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu — Scornicești, 
fiu ales al țării eștiEste bine, într-adevăr, ca niciodată să nu uiți localitatea în care te-ai născut și să faci cîte ceva pentru ca să contribui la dezvoltarea ei. Dar, în același timp, ca fiu al unei comune sau al unui oraș, contribuind la dezvoltarea localității respective, fiind mereu alături de cei în rîndul cărora ai cunoscut pentru prima oară viața și ai făcut primii pași, să nu uiți niciodată că ești fiu al poporului român, că ai răspunderea de a face totul pentru ca poporul nostru să trăiască liber, în societatea socialistă și comunistă. (Aplauze și urale. Se scan
dează „Ceaușescu și poporul!“).Cunoașteți, dragi tovarăși, realizările pe care le avem în îndeplinirea planului cincinal 1976—1980. Cunoașteți realizările însemnate obținute atît în industrie și în a- gricultură, cît și în celelalte sectoare. în industrie am obținut. pe trei ani și jumătate ai acestui cincinal o producție suplimentară de circa 70 miliarde lei. în general, înfăptuim neabătut programul de dezvoltare economică a țării, și, totodată, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a poporului. Toate acestea sînt rezultatul politicii revoluționare — bazate pe materialismul istoric și pe socialismul științific' — dusă de partidul nostru, care aplică creator învățămintele și adevărurile generale la condițiile concrete din România. (Aplauze și urale puter
nice, prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Aceste realizări sînt o dovadă a forței creatoare a clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a întregului nostru popor, care, sub conducerea Partidului Comunist Român, dau viață Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România și de înaintare spre comunism. 
(Aplauze și urale puternice. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“)Ne pregătim acum pentru Congresul al XII-lea al partidului. Au fost publicate o serie de documente importante, începînd cu Directivele pentru dezvoltarea economico-so- cială în următorul cincinal. Aceste documente, ce sînt supuse dezbaterii largi a întregului nostru popor,

Din_ Scornicești. sat de dîrzl plugari 
șl apărători de glie, de moșneni în
totdeauna liberi, s-au ridicat luptă
tori neinfricati si căpitani de oaste 
pentru împlinirea năzuințelor de 
unitate si independentă sub ..Basarab 
Si Mircea, sub Mihai Vodă cel Viteaz 
și Tudor.

De numele Scorniceștiului se leagă 
și activitatea unor cercuri socialiste 
la sate, puternice nuclee de luptă re
voluționară împotriva nedreptății și 
asupririi sociale.

Ați cunoscut din fragedă copilărie 
nedreptățile sociale ale orînduirii 
burghezo-mosierești. cu curai și 
eroism, ati înfruntat prigoana forțe
lor de opresiune ale vechiului stat, 
oțelindu-vă în luptă și formîndu-vă 
un puternic revoluționar afirmat în 
întreaga dumneavoastră viață și ac
tivitate.

Noi, cei de aici, alături de întregul 
popor, urmîndu-vă exemplul, învă- 
tînd și aplicînd înțeleptele dumnea
voastră sfaturi, pe care ni le-ati dat 
și ni le dati continuu, am transfor
mat aceste plaiuri ale copilăriei dum
neavoastră în izvor de belșug si 
bunăstare. Deși am obtinut unele re
zultate, ne dăm seama că avem foar
te mult de făcut, iar indicațiile ne 
care dumneavoastră ni le dati astăzi, 
ne vom strădui să facem tot ce de
pinde de noi pentru a le realiza în 
viată. ,

Ne angajăm în fata dumneavoas
tră. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu că nu vom 
precupeți nimic pentru a răspunde cu 
cît mai multe fapte chemării dum
neavoastră, de inimă și suflet, ca lo
cuitorii. acestor meleaguri să nu fie 
printre ultimii, ci printre fruntașii în 
muncă, și vom face totul pentru a în
deplini această dorință.

Exprimînd dorința unanimă a parti- 
cipanților la adunarea populară, to
varășul Ion Albulețu a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a lua cuvîntul.

în aplauzele puternice ale celor 
prezenți. a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU,secrt 
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. 

prefigurează viitorul tot mai măreț al României socialiste. Trebuie să transformăm perioada de pînă la Congres într-o perioadă de largă dezbatere democratică a politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Să dezbatem atît programele generale de dezvoltare, cît, și programele de dezvoltare a fiecărui județ, a fiecărei comune, a fiecărui oraș, a fiecărui consiliu agroindustrial. Trebuie să așezăm întreaga noastră activitate pe o bază nouă, să realizăm un plan de dezvoltare armonioasă, care să asigure ridicarea generală a țării la un nivel de viață superior, pe care nu l-a cunoscut niciodată, nivel pe care nu-1 poate asigura decît societatea socialistă și comunistă. (Urale 
și aplauze puternice, îndelungate),

Dragi tovarăși,Acționînd neabătut pentru dezvoltarea în ritm rapid a patriei noastre, desfășurăm, totodată, pe plan internațional, o politică activă de pace și colaborare cu toate națiunile lumii, punînd la baza acestei colaborări deplina egalitate în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc. Vom face totul pentru a dezvolta această colaborare internațională 1 (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).în încheiere, aș dori să urez încă o dată locuitorilor comunei Scornicești, consiliului agroindustrial succese tot mai mari în activitatea viitoare, astfel ca, într-o perioadă de doi-trei ani de zile, această localitate să se transforme într-un oraș modern, agroindustrial, care să demonstreze forța socialismului, forța oamenilor muncii, constructori ai socialismului. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate).Vă urez tuturor celor prezenți la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor județului Olt succese tot mai mari în întreaga activitate, multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze și urale puter
nice, îndelungate. Se scandează mi
nute în șir : „Ceaușescu—P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — Scornicești, fiu ales 
al țării ești !“. Cei prezenți la ma
rea adunare populară aclamă pu
ternic, într-o atmosferă de mare 
entuziasm, pentru Partidul Comu
nist Român, pentru secretarul ge
neral al partidului și președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Moment Inaugural la întreprinderea de piese șl subansamble auto

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bită atenție și subliniată de cei pre
zenți cu ovații și urale, expresie a 
atașamentului lor fierbinte fată de 
partid și secretarul său general, a 
hotărîrii de a munci cu toată dăruirea 
și priceperea pentru înflorirea con
tinuă a comunei, care-și sărbătorește 
astăzi patru secole de existență, a 
patriei socialiste.

în încheiere, primul secretar al 
Comitetului județean Olt al P.C.R. a 
mulțumit din inimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru cuvîn
tarea rostită, pentru indicațiile pe 
care Ie-a dat în timpul vizitei făcute 
în comuna natală, angajindu-se, în 
numele comuniștilor, al tuturor oame
nilor munciljdin acest județ, să nu 
precupețească nici un efort pentru a 
înfăptui în mod exemplar sarcinile 
ce le revin în acest cincinal. Vă 
urăm din toată ființa noastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, dum
neavoastră și tovarășei Elena 
Ceaușescu — a spus vorbitorul — ani 
mulți cu sănătate și bucurie, spre 
binele și fericirea întregului nostru 
popor, pentru, a ne conduce cu înțe
lepciune pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație.

Adunarea populară s-a încheiat 
printr-un spectacol artistic susținut 
de formații din județul Olt, laureate 
ale celei de-a doua ediții a Festiva
lului național „Cîntarea României".

La plecarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu de pe stadion, miile de 
participanți și-au manifestat încă o 
dată, cu putere, prin îndelungi 
aplauze și urale, atașamentul lor 
fierbinte față de partidul nostru co
munist și secretarul său general.

La înapoierea în Capitală, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpinați 
de tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Virgil Cazacu, Ion Dincă, 
Janos Fazekas, Ion Ioniță, Paul 
Niculescu, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Radulescu, Leon- 
te Răutu. Virgil Trofin, Ștefan Voi- 
tec, Ion Coman, Nicolae Constantin, 
Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas, Ion 
Iliescu, Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Richard Winter, Dumitru Popa.

Reintîlnire cu chipul nou al Scorniceștilor

Flori ale dragostei din partea copiilor Scorniceștiului, la întreprinderea de conlecții

Vizitîrid modernele sere ale cooperativei cgricole

Aprecieri pentru bunele rezultate în cultura porumbului
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I

Compania de balet 
„Alvin Ailey"-S.U.A

După compania „Alvin 
Nikolais", după „New York 
City Ballet", ansamblul 
lui Murray Louis, „Ame
rican Ballet 
compania lui 
ley (pentru a doua oară 
la noi în tară) vine să 
ne informeze, să ne dea 
date asupra confruntărilor 
estetice, preocupărilor sti
listice. influențelor, tendin
țelor care înfloresc în mo
mentul de fată pe târimul 
artei . coregrafice moderne 
americane. O școală de dans 
care iși are izvoarele in 
arta Marthei Graham. Mer- 
ce Cunningham (corifei ai 
artei moderne americane), o 
mișcare artistică de o ad
mirabilă receptivitate fată 
de nou. Baletul — cum re
marca nu o dată critica de 
artă americană, dlsputîn- 
du-și. cu arta teatrală, cea 
mal de sus treaptă pe scara 
popularității!

Oaspete in Festivalul in
ternational „George Enes
cu" — compania condusă de 
Alvin Ailey. De fapt, o cu
noștință mai veche pentru 
publicul nostru (au avut si 
în urmă cu cîțiva ani cîteva 
reprezentații bucuresterie). 
față de acea primă intilni
re — cu o -echipă aproape 
nouă. Alvin Ailey — core
graf și conducător — se do
vedește însă consecvent sti
lului pe care i-a propus din- 
totdeauna. Anume: pe rit
murile africane, suprapu
nerea elementelor de balet 
modern american. Izvor: 
seva dansului african — 
dans ritual, de ceremonie, 
dans născut dirs dorința ex-

Theater" — 
Alvin Ai-

dern. Alege calea parente- 
rării cu elemente de dans 
modern american. Nici 
nu-și propune compunerea 
unui spectacol de idei. Din 
fragmentele pe care le-a 
prezentat pe scena Sălii 
Palatului, din ceea ce a do
rit să ofere publicului ro
mânesc. s-a văzut că iși 
antrenează trupa pentru 
momente coregrafice de vir
tuozitate (dansuri afro- 
americane). deosebite unele 
de altele în primul rînd 
prin suportul muzical. As
cultăm blues-uri. negro- 
spirituals, il ascultăm pe 
Duke Ellington — 
noaștem atmosfera 
a orchestrațiilor lui. 
ul cîteodată aspru, 
vizațiile armonice
calde, cind In sonorități 
dure — și vedem cum mu
zica 11 inspiră pe dansatori. 
Astfel s-a realizat „Ființa 
nocturnă", astfel a prins 
viață suita „Otls". Dansato-

recu- 
exotică 
swing- 
impro- 

cînd

rii trupei lui Ailey sint. 
trebuie să recunoaștem. în
zestrat! cu excepționale date 
tehnice: mobilitate, flexi
bilitatea trupului, simt rit
mic, reușesc ^ă divizeze 
unitatea de timp — 
acea zvîcnire care 
observă. Un tablou 
zbor continuu, pornit din 
impulsul interior al fiecărui 
participant. Vedem un 
grup compact, peste o clipă 
se desprinde 
apoi altul, se 
doi-trei, nici 
este ■ statică, 
desfășurare filmică. Piesa 
de greutate rămîne însă 
„Revelation", din 1960. suc
cesul lui Ailey, salt specta
culos fată de celelalte mo
mente: ritualuri intr-o bo
găție de senzații, de stări, 
intr-o varietate da limbaj, 
deși, curios, aceeași tehnică, 
același stil.

pină la 
abia se 
pare un

un dansator, 
alătură alții 
o clipă nu 
totul pare o

Smaranda OȚEANU

-

■

primării spontane al celui 
mai delicat sentiment, dans 
fantastic, ritmuri în flux 
continuu, variațiuni de rit
muri, ) amețitor spectacol în 
care totul pare așternut ca 
o lungă și covîrșitoare im
provizație. Dansul african 
— evocînd un fapt obișnuit: 
să spunem o intilnire de 
dragoste, o zi pe o plantație 
de cafea sau pe catarame 
in mijloc de ocean, sau 
șoapte in mijloc de pădure 
neumblata de piciorul omu
lui. oficierea unei căsăto
rii... Dans și jazz. Alvin 
Ailey nu merge insă pe 
stilizarea acestor datehnu le 
cultivă, nu le îmbogățește, 
nu le oferă un cadru mo-

Artiști și ansambluri românești
Participante, două an

sambluri coregrafice : „Fan
tasio" din Constanta și O- 
pera Română din Bucu
rești. Primul — la porțile 
consacrării, înființat de mai 
puțin de un an, timp în 
care a repurtat succese pe 
plan national și internațio
nal (turnee în Siria și I- 
talia) — a prezentat piese 
diferite în conținut, de- 
monstrînd o gamă deosebită 
de posibilități. Astfel. „Cho- 
piniana" (coregrafia Mihail 
Fokin, in redacția lui Oleg 
Danovski) — un balet de 
atmosferă, de o factură cla
sică, scenele 
foarte îngrijit

de ansamblu, 
realizate, so-

lo-urile, bina puse la punct, 
dar poate ar fi trebuit ceva 
mai dinamice. „Omul și 
marea" pe un colaj muzical 
din Poemul simfonic „Vox 
Maris" de George Enescu, 
(coregrafia Oleg Danovski), 
evocă de fapt, prin mijloa
cele dansului contemporan, 
tema înfruntării omului cu 
forțele oarbe ale naturii. 
Ultima piesă din progra
mul ansamblului „Fantasio" 
— „Rapsodia I" pe 
că de George Enescu, 
cepția coregrafică. 
Danovski), originală 
nare. între aspectul 
și folclorul stilizat.

muzi- 
(con- 
Oleg 

Imbi- 
clasic

Partea a Il-a a spectaco
lului a fost susținută de ba
letul Operei Române, an
samblu care în prezent 
dezvăluie o excelentă formă. 
Prima lucrare „Poem bi
zantin", după compoziția lui 
Doru Popovici (vechi im
nuri bizantine transfigurate 
în eterofonii, în isoane, re- 
liefind încă o dată deose
bitele calități de melodist 
ale compozitorului), a că
pătat viziunea coregrafică 
a Alexei Mezincescu. Muzi
ca, de o frumusețe pură și 
austeră, se desfășoară oda
tă cu gestul scenic, co'nto- 
pindu-se parcă în același 
timp cu el. Un tablou in 
permanentă mișcare și 
transformare, simbioză fe
ricită Intre cele două com
ponente : mjșcarea scenică 
și fluxul sonor. Este o mu
zică statuară, impresionan
tă prin naturalețea și puri
tatea ei și care a primit cel 
mai frumos și adecvat veș- 
minț coregrafic din partea 
coregrafei, suplețe, stil, 
autenticitate.

în final — „Carmen" de 
Bizet-Scedrin, o deosebită 
realizare a baletului Ope
rei Române, magistrală 
creație a soliștilor Magda
lena Popa și Ion Tugearu, 
întreg spectacolul contu- 
rind o deosebită reușită ar
tistică.

Irina ODAGESCU- 
TUȚUIANU

Devenită tradițională, „Săptămîna 
Crucii Roșii" (23—29 septembrie) se 
desfășoară anul acesta in atmosfera 
de muncă însuflețită cu care întregul 
nostru popor se pregătește să întim- 
pine cu noi și remarcabile realizări 
cel de-al XII-lea Congres al parti
dului, eveniment de însemnătate is
torică în viața partidului, a întregii 
noastre națiuni socialiste.

înființată cu peste 100 de ani In 
urmă, Societatea de Cruce Roșie din 
România este astăzi o organizație de 
masă puternică, numărînd in rindu- 
rile sale peste '6.3 milioane de mem
bri. La baza întregii noastre activi
tăți se află hotărîrile de partid și de 
stat, orientările și indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului, in Mesajul 
adresat Congresului Crucii Roșii din 
anul trecut, potrivit cărora Societatea 
de Cruce Roșie, alături de personalul 
sanitar, trebuie să-și aducă o contri
buție și mai importantă Ia înfăptui
rea politicii sanitare a partidului și 
statului nostru, la educarea sanitară 
a populației.

Beneficiind 
șl îndrumare 
organizațiilor _  ._
colaborarea cu Ministerul Sănătății 
și unitățile sale teritoriale, cu cele
lalte instituții șl organizații de masă 
și obștești, precum și prin atragerea 
unui larg activ de cetățeni la înde
plinirea sarcinilor de răspundere ce 
revin organizației noastre, Crucea 
Roșie a reușit ca In ultimul timp să 
organizeze un număr mal mare de ac
țiuni educativ-sanitare de masă, cum 
sînt : cursurile de pregătire a popu
lației pentru acordarea primului 
ajutor, conferințe, simpozioane, mese 
rotunde și colocvii, să realizeze si să 
difuzeze broșuri, pliante, afișe, filme 
si diapozitive educativ-sanitare. de 
formare a unor temeinice cunoș
tințe și deprinderi în acordarea 
primului ajutor, sarcină de mare 
răspundere ce revine Crucii Roșii din 
Legea privind asigurarea 
tătii populației.

In realizarea nobilei sale 
siuni.' Crucea Roșie dispune de 
10Q000 formațiuni sanitare 
tare — grupe sanitare și posturi de 
prim-ajutor — ai căror membri își 
aduc o contribuție meritorie la des
fășurarea activităților profilactice 
la locul • de muncă. Bunele rezultate 
obținute in aceste domenii s-au

de sprijin permanent 
din partea organelor și 

de partid, dezvoltînd

sănă-
ml- 

peste 
volun-

și 
și

cinema
• Acolo unde nu zboară pescăru
șii: CAPITOL — 9.30; 11,30; 13,30;. 
15,45; 18; 20,15
• In numele Papei Rege: PATRIA 
— 9: 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
FAVORIT — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15
• Omul-păianjen : 
SPORTURILOR ȘI

LUCEAFĂRUL
12.45:

la

PALATUL 
CULTURII

14.30: 
grădină — 
9: 11.15:
gradina

16.30;
19.45. 
13.30:

CA-

— 15; 18,
8,45; 10.45;
18.30; 20.39
BUCUREȘTI
15,45; 18: 20.15, 
PITOL — 19.15
O Capcana pentru rață: VICTO
RIA — 10; 12: 14: 16; 18: 20. GR1- 
VIȚA — 9; 11.15;
18: 20
O Ultima frontieră a morții: CEN
TRAL — 16: 18; 20. -------
11.15: 13,30; 15.45: 18: 20
• Plntea: CENTRAL — 10:. 12; 14
• Hoțul din Bagdad: SCALA —
9; 11.15: 13,30; 15.45; 18:
FESTIVAL — 9: 11,15; 13.30: 
18.15; 20.30. MELODIA — 9; 
13.30; 15,45; 18; 20.15
• Lebedele sălbatice — 9,15: 
12,15: Alarmă în deltă — 14
Sonată pe malul lacului — 18 
DOINA
• Accident: TIMPURI NOI — 15; 
17,15; 19.30
• Lumea Atlantidei: CINEMA
STUDIO — 10; 12: 14: 16: 18: 20, 
FEROVIAR — 9; 11.15; 13.30: 15,45; 
18: 20,15, MODERN — 9; 11.15;
13.30; 16: 18.15; 20,30. la grădină
— 19,45
• Nea Mărin, miliardar: BUZEȘTI
— 15.30: 17,30; 19,15, la grădină — 
20. FLACĂRA - 15.30; 17.45 : 20, 
la grădină — 20.30
• Moartea unui ghid: EXCELSIOR
— 9; 11,15: 13.30; 15,45: 18; 20,15,
VOLGA — 9: 11,15; 13.30:
18; 20,15, PARC HOTEL —
• Ghinioniștii: DACIA — 9; 11.15; 
13,30: 15.45: 18; 20.15
• Alibi pentru un prieten: BU- 
CEGI — 15; 17,30; 20. la grădină
— 19.30
• Mihail, ciine de. circ: GLORIA
— 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18; 20.15, 
AURORA — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 
18; 20, la grădină — 19,45. TOMTS
— 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18.15: 20,30, 
la grădină — 19,45
• Ulzana, căpetenia apașilor : 
LIRA — 16; 18; 20. la grădină — 
20.15
O Lovitură pe ia spate: DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20

13.30: 13.45:

ARTA

Atlantidei:
10: 12: 14

9;

20,15, 
15,45: 
11,15:

10.45
.16
20

20.15.
15.45;
20

• Frați de cruce: FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30
• La cinci zile de casă: GIULEȘTI
— 11: 13,15; 15,30: 17.45: 20. FLA
MURA — 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18; 
20,15, GRADINA TITAN — 20
• Mama: COTROCENI — 15.30; 
17,45: 20
• Iphigenia: FLOREASCA — 9;
11.30; 14; 16,45; 19,30
• Columna: PACEA — 15: 18,30
• Olga și poetul: VIITORUL — 
15,30: 17,45 : 20
• Aventurile lui Mark Twain:
MIORIȚA — 9; 11,30; 14: 16,45;
19,30
a Satul cu arțari: POPULAR — 
15.30; 17.45; 20
• Elefantul alb: MUNCA — 15.30; 
17.45; 20
• Nick Carter, superdetectiv: COS
MOS — 14.30: 17; 19.30
• Severino: PROGRESUL — 16; 
18; 20
e Școal:
ARTA I
• Umbra
FESTIVAL ___
e Matinee pentru copii: TIMPURI 
NOI — 0; 11.15. FLACĂRA — 9.30: 
11.30: 13,30, LIRA — 10, GIULEȘTI
— 9.

la curajului: GRADINA 
P 20

lui Casey: GRADINA
— 19.30

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică): Moartea ultimului golan — 
10,30; Comedie de modă veche — 
19,30, (sala Atelier): Fata din An
dros — 19
• Opera Română (la Sala Palatu
lui) : Tosca — 19
« Teatrul de operetă: Violete do 
Parma — 19.30
• Teatrul Mic: Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 
10,30; Se ridică ceața — 19,30
• Teatrul de comedie: Pețitoare.-» 
— 19-M• Teatrul „Nottara- (sala Ma- 
gheru): Mița in sac — 19,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Serenadă tirzie — 19,30
•_Teatrul evreiesc de stat: Iubiri 
_  19,30
a Teatrul satiric-rtiuzieal .,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Revista în 
luna de miere — 19,30: (sala , Vic
toria) : Costică,
— 19,30
• Teatrul ..Ion
din Bd. Schitu 
radis de ocazie -----
• Teatrul ,,Ion Creangă": Albă ca 
zăpada și cei 7 pitici — 10,30
• Teatrul ..Țăndărică": Elefănțe- 
]ul curios — 11: Don Quijote — 17

ne vede lumea t

Vasilescu" (sala 
Măgureanu): Pa- 
— 19.30

Dacă inima vă îndeamnă...
stați de vorbă cu medicul

Prof. dr. docent ION NEGOIȚA, șeful clinicii I medicale a Spitalului 
nr. 1 din Iași, studiază de mai mulți arii bolile cardiovasculare, iar în 
prezent elaborează. împreună cu colaboratorii din Iași și cu specialiști 
de la Spitalul clinic Fundeni din București, o amplă monografie despre 
angina de piept, una din bolile cardiovasculare tot mai răspindite. 
Am solicitat citeva date asupra acestei probleme.

— De la început vreau să subli
niez că, in tratamentul bolnavilor 
cu infarct de miocard, s-au înre
gistrat unele progrese, îndeosebi în 
ceea ce privește inlăturarea unor 
grave tulburări de ritm ale inimii. 
Totuși, datele statistice continuă să 
scoată în evidență două constatări. 
Prima : un număr însemnat de bol
navi cu infarct de miocard se pierd 
in primele ore, înainte de a ajunge 
la spital. A doua constatare : un pro
cent deloc neglijabil de suferinzi ma
nifestă cu zile, uneori cu săptămini 
mai înainte, o serie de tulburări din
tre care unele corespund simptomelor 
anginei pectorale.

— Cum se manifestă aceste 
tulburări premergătoare ?

— Este vorba de o perioadă în 
care domină durerea cardiacă. Aces
te prime semnale trebuie să fie sesi
zate de bolnavi, căci indică eventua
litatea unor tulburări care nu ar 
putea fi altceva decît o angină de 
piept obișnuită, sau o fază premer
gătoare infarctului de miocard. 
Uneori, durerile ce caracterizează an
gina pectorală pot fi ele însele un 
indicator pentru evoluția ulterioară 
a bolii. Fie că acestea apar la o per
soană care pînă atunci nu se plîn- 
gea de inima sa, fie că un vechi 
bolnav cu angină constată o schim
bare a intensității, frecvenței și du
ratei crizelor dureroase, însoțite de 
o pierdere a efectelor medicației îm
potriva durerii — medicație care fu
sese folosită pină atunci cu bune 
rezultate — durerea reprezintă un 
semnal că pacientul trebuie să se 
adreseze medicului. Apelul la spri
jinul medicului, încă de la

«mele simptome, permite luarea unor 
măsuri urgente extrem de importan
te și care pot salva viața bolnavilor. 
Internarea imediată in spital sub 
strictă supraveghere și repausul la 
pat cu posibilitatea înregistrării, 
continue sau repetate, a electrocar
diogramei constituie măsuri esen
țiale. La acestea se adaugă condi-

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

aplicare a unui tratament 
Uneori este exprimată pă- 
transportul la spital al unor

țiile de 
adecvat, 
rerea că , 
astfel de bolnavi ar fi riscant, dar, 
in realitate, in condițiile actuale de 
asigurare' a transportului, o aseme
nea opinie nu se justifică.

— .Este inevitabilă trecerea 
spre țnfarctul de miocard a bol
navilor cu angină pectorală ?

— Nu, nu este, iar aceasta consti
tuie o schimbare de optică, bazată 
pe cele mai recente cuceriri ale 
științelor medicale. De aceea, anu
mite denumiri mai vechi ale bolii si 
care insistau asupra trecerii constante 
a anginei spre infarctul de miocard 
au fost părăsite. Actualmente, ex- 
perții Organizației Mondiale a Sănă
tății propun termenul de „angină pec
torală instabilă". Nesatisfăcătdr din 
unele puncte de vedere, termenul are 
totuși calitatea de a arăta că situația 
este variabilă, iar evoluția nesigură, 
dar nu subînțelege evoluția obliga
torie spre infarctul de miocard. De 
altfel, orice medic cu experiență cu-

noaște evoluția — aș spune caprici
oasă uneori — a anginei pectorale, 
inclusiv manifestarea unor remisiuni 
spontane și de lungă durată.

— Ce ați avea de adăugat re
feritor la bolile inimii, din care 
face parte și angina pectorală 
și de care v-ați ocupat in 
special 1

— Subliniam Ia Început unele 
grese in tratamentul infarctului 
miocard, progrese care îndreptățesc 
o atitudine optimistă. Desigur, a de
pista boala mai devreme — în 
cazul de față într-o etapă anterioa
ră instalării infarctului de miocard 
— este un vechi deziderat al medici- 
nei de care depinde mult scăderea 
frecvenței bolilor inimii și a compli
cațiilor acestora. Or, in ultimul timp, 
există rezultate pozitive în acest sens. 
De pildă, în unele zone din S.U.A., 
unde populația a acceptat de bună 
voie un program riguros închegat de 
investigații și măsuri preventive, s-a 
înregistrat, intre anii 1970—1977, o 
scădere o mortalității prin cardiopatie 
ischemică (infarctul de miocard în 
primul rînd) cu 15,7 la sută. Este 
vorba, In principal, de combaterea 
celor trei factori de risc coronarian și 
anume a hipertensiunii arteriale (prin 
aplicarea corectă a medicației anti- 
hipertensivd). a tutunului (prin în
lăturarea fumatului), a creșterii coles
terolului din singe (prin regim ali
mentar rațional și, acolo unde este 
cazul, prin medicație).

Asemenea rezultate sînt de natură 
să stimuleze omul sănătos pentru a 
lua din timp măsurile necesare de 
prevenire a îmbolnăvirii. Iar în ori
care din cazuri un contact sistematic 
cu medicul este necesar : el clarifică 
temerile nejustificate sau ajută să se 
prevină din timp eventualele com
plicații.

mod

pro- 
de

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

concretizat in intervenții prompte 
competente în cazuri de accidente 
reducerea numărului îmbolnăviri-' 
lor. De asemenea, membrii organi
zației noastre își aduc o contribuție 
importantă Ia acțiunile de protejare 
a mediului înconjurător. Anual, 
printr-o colaborare rodnică a Socie
tății de Cruce Roșie cu Ministerul 
Sănătății sint pregătite mii de su
rori voluntare de Cruce Roșie.

In viitor, obiectivul principal al 
Societății de Cruce Roșie il va con
stitui participarea tot mai activă la 
educarea igienico-sanitară a popu
lației, la prevenirea îmbolnăvirilor, 
la desfășurarea unei susținute acti
vități organizatorice pentru înfăp
tuirea prevederilor Legii privind 
asigurarea sănătății populației, con
form cărora toti cetățenii tării vor 
trebui să-și însușească cunoștințele 
necesare acordării primului ajutor, 
sarcină de mare răspundere care 
revine Crucii Roșii, împreună cu 
Ministerul Sănătății și Ministerul 
Educației și Invățămîntului.

„Săptămîna Crucii Roșii' 
acest an constituie un prilej de mo
bilizare a Întregului nostru activ 
obștesc pentru îndeplinirea exem
plară a tuturor sarcinilor ce ne revin. 
Printre acțiunile mal importante 
care vor avea loc In această peri
oadă se numără desfășurarea celei 
de-a doua ediții a „Festivalului fil
mului de amatori cu tematică de să
nătate si de Cruce Roșie" si a sim
pozionului „Ocrotirea sănătății copii
lor și tineretului In România". în a- 
celași timp, în toate județele țării 
vor avea Ioc fazele județene ale con
cursului grupelor sanitare, acțiune, 
care a antrenat în fazele anterioare 
zeci de mii de participante.

A crescut simțitor ponderea tine
retului în rîndurile organizației 
noastre, ceea ce subliniază interesul 
lui pentru însușirea de cunoș
tințe sanitare și deprinderi să
nătoase de viată. Acțiunile organi
zate in tara noastră în cadrul 
„Anului Internațional al Copilului" 
constituie încă o dovadă grăitoare 
a grijii constante și profund uma
nitare a partidului și statului nos
tru, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru destinele 
rei generații, pentru crearea 
condiții tot mai bune de viață și în
vățătură tuturor copiilor tării. Prac
tic, nu există unitate școlară în 
care să nu se fi organizat simpozi
oane. mese rotunde, expuneri, gale 
de filme și alte acțiuni educative, 
concomitent cu participarea largă 
a tineretului școlar la concursurile 
naționale ale Crucii Roșii : „Sani
tarii pricepuți", „Pentru sănătate și 
umanitate". „Muncă și sănătate".

în contextul deosebit de favorabil 
al creșterii continue a prestigiului 
României socialiste pe arena inter
națională, al dezvoltării relațiilor 
sale de colaborare cu toate sta
tele, pe baza respectării neabătute 
a principiilor politicii externe a 
partidului si statului nostru. Socie
tatea de Cruce Roșie întreține în 
prezent relații de colaborare cu 
peste 120 de organizații similare din 
diferite țări și cu organismele miș
cării internaționale de Cruce Roșie, 
participînd activ la rezolvarea in 
comun a unor probleme de ordin 
umanitar, la intensificarea și unirea 
tuturor eforturilor pentru apărarea 
păcii in lume.

Conștienți de marile responsabi
lități care Ie revin din documentele 
de partid și de stat, membrii Socie
tății de Cruce Roșie vor munci fără 
preget pentru a fi la înălțimea spri
jinului permanent și a încrederii cu 
care conducerea partidului și sta
tului Înconjoară organizația noastră.

din

tine- 
unor

General-maior
Constantin BURADA președintele Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 septembrie. în țară: Vremea 
va ti schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea plot locale, mai ales 
în vestul țării. Vintul va sufla mode
rat. cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura va scădea ușor si treptat. 
Minimele vor fi cuprinse intre 8 și 18 
grade, iar maximele între 18 șl 28 de 
grade, local mai coborite în nordul 
țării, spre sfîrșitul intervalului. Pe a- 
locuri. dimineața, se va produce ceață, 
în București: Vremea va fi schimbă
toare, ‘cu cerul temporar noros. va 
ploua. Vîntul va sufla moderat. Tem
peratura în scădere, in a doua parte 
a intervalului.
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Marin Dumitru din Ploiești, str. Rifov 
nr. 55. familist și proprietar — de casă, au
tomobil și... cintar — este ceea ce se cheamă 
un om descurcăreț și serviabil. îndatoritor 
chiar. Afacerea care J-a consacrat și din 
punct de vedere jurisdictional — prin sen
tința penală nr. 278/1979 a Judecătoriei din 
Ploiești — a fost comerțul cu pește. Mai 
exact, specula cu pește.

Probe materiale (citiți „pește proaspăt") 
n-au existat la dosar — peștii fuseseră co
mercializați în totalitate în comuna Ciorani 
— Prahova. în schimb, pentru această 
consacrare, rămasă definitivă după' res
pingerea recursului, instanța a reținut 
declarațiile a numeroși martori : colegi de 
serviciu sau prieteni care l-au însoțit cind 
transporta peștele, săteni care i-au găzduit 
micul comerț în propria lor curte, alti cum
părători.

Printre aceștia a fost și Ilarie Petrescu — 
mare amator de pește, coleg de serviciu și 
colaborator de ocazie al lui Marin Dumitru 
în perioada lui de glorie comercială. Pe 
scurt, episodul, relatat de respectivul mar
tor, s-a petrecut cam așa. Prin luna august, 
anul trecut, M.D. aranjase un „pescuit" în 
crescătoria din comuna . 2 ‘ '
Ilfov. Mai marele peste paznicii de aici ii 
era prieten. Firește, era vorba de un pes
cuit cu... portbagajul, nu cu undița. De astă 
dată a preferat cu portbagajul de la ma
șina lui Petrescu, pe care, la rugămintea lui 
M.D.. șeful de instalație Paul Nicolae de la 
secția de oxigen a combinatului „Progresul" 
l-a învoit de la serviciu, cît al zice... pește. 
Și uite așa. In timp ce colegii rămîneau la 
serviciu să facă și treaba lor. cel doi pleacă 
Ia Fundata. Marin Dumitru cumpără 250 kg 
de pește — cu 5 lei kilogramul. La întoar
cere se oprește la Alexandru Geantă, din 
Ciorani, In curtea căruia pune pestele in

Fundata, județul

DIVERS
A înflorit 
cireșul>

„Floarea pe care v-o trimit e 
o floare de cireș. Ghiciți ghi
citoarea mea : . cind am cu
les-o?".

Cu aceste rinduri își începe 
scrisoarea Tudorel Dima, din 
Filiași — Dolj, care continuă : 
„Am in grădină un cireș care 

. mi-a dăruit anul acesta o recol
tă peste așteptări. Dar imediat 
după ce am cules cireșele, au 
început “ '
pe la 
cireșul 
rească
Apoi i-au dat frunzele, iar de 
citeva zile a înflorit. V-am tri
mis o floare ca să-mi dați cre
zare. Știu că n-am să, mai mă- 
ninc a doua oară anul ăsta 
cireșe coapte, dar adresez o în
trebare specialiștilor: cum 
explică acest fenomen ?

Cățeii... 
motiv 
de demisie

să cadă frunzele. Dar, 
sfîrșitul lunii august, 

a început să inmugu- 
taman ca primăvara.

se

„Subsemnatul Epariu Nico
lae, care fac paza de noapte la 
coloana nr. 4 Rovinari, cind 
mi-arn luat serviciul in primi
re, nu am mai găsit una cușcă 
pe care am făcut-o eu cu mina 
mea, pentru niște căței de ți.-e 
mai mare dragul, cușcă pe tre, 
mi-a luat-o revizorul 
Combei. Vă rog a lua 
iar dacă nu, îmi găsesc 
de muncă".

Scrisoarea paznicului, 
tă și înregistrată in toată regula, 
a ajuns la șeful șantierului. 
Acesta a fost nevoit, mai in 
glumă, mai in serios, să dea ur
mătoarea rezoluție : „In atenția 
revizorului tehnic Combei: 
tnapoiați imediat cușca sau in

ia urmă, 
conform

flați cățeii...". Pină 
problema s-a rezolvat 
cererii omului.

Se putea altfel, la o 
mare supărare ?
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parafa-

așa de

Lovitură 
de pedeapsă

Meci 
narele .......
C.F.R. Cluj-Napoca. Ceferiștii au 
înscris 4 goluri cu concursul larg 
al portarului advers, Săcui. La 
unul din goluri, portarul avea 
ceva de „împărțit" cu spectato
rii, la altul plecase din poartă 
și umbla brambura pe teren... 
Și, culmea, după fiecare gol, 
adresa injurii și insulte coechi
pierilor din apărare. La reacția 
publicului, a... reacționat tot eu 
injurii și insulte. Ba. colac 
peste pupăză, după terminarea 
meciului, și-a vărsat năduful 
și pe pașnicul portar advers, 
incit te miri că nu i-a reproșat 
de ce nu-i apărase poarta in 
locul lui. Nu i-ar strica o lo
vitură de pedeapsă. Cine-o 
execută ?

de fotbal intre divizio- 
B Minerul Anina și

Scrisoare 
de la Tache 
Vasilache

Doi frați — Vasile și Ghera- 
sim — din comuna Cindești, ju
dețul Neamț, certați cu munca 
și cu legea, i-au aținut calea 
unui om pașnic din satul vecțp 
care tocmai cumpărase o vift^t 
nouă, solicitindu-l să le c'tr 
„una de of și inimă albasfi 
Degeaba le-a spus omul că j. 
Știe să cinte. că pentru altcineva 
cumpărase vioara. Cei doi au 
tăbărit asupra lui, l-au bătut... 
Judecați in fața obștii sa
tului, cei doi frați huligani au 
fost condamnați la închisoare.

Poate că n-am fi inserat aici 
acest caz, dacă el nu ne-ar fi 
fost relatat de Tache Vasilache, 
unul din cei mai vechi cores
pondenți voluntari ai 
nostru. Nici acum, la 84 de ani 
(multi înainte !), n-a lăsat con
deiul din mină.

ziarului
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vînzare. Direct din portbagaj. Prețul era 
după om. Cînd 7. cînd 8 lei kilogramul.

După cum spuneam, acesta n-a fost decit 
un singur episod dintr-o afacere bănoasă, 
desfășurată pe parcursul a cîteva luni de 
zile, de regulă in timpul orelor de program.

La proces, „descurcărețul" a încercat să 
iasă basma curată din nou apelînd la o ex
plicație care, credea el, o să meargă și la 
sufletul judecătorilor : „peștele pe care l-am 
vîndut. onorată instanță, era plusul care-mi 
rămăsese de la parastasul mamei". N-a ți
nut. Prea pescărbască ! Drept urmare, a 
fost condamnat să execute o pedeapsă de 6 
luni muncă corectională, la același loc de 
muncă și in aceeași unitate: combinatul 
„Progresul". Timp suficient pentru a șe a- 
naliza tot ceea ce n-a făcut obiectul jude
cății, dar s-a amintit la proces. Cum ar fi, 
de pildă, faptul că de prea multe ori Marin 
Dumitru a beneficiat de certificate medicale 
eliberate de policlinica întreprinderii „1 
Mai“... Sau ușurința cu care obținea învoiri 
de la serviciu...

Argumentele" 
din portofel

Luare de mită. Așa se cheamă In lim
bajul, mai puțin plastic, al legii penale 
ciubucul. Adică banii pretinși de la cineva
— pentru un serviciu la care are dreptul
— de către altcineva — care are datoria 
să execute acel serviciu. Simplu de în
țeles. cum se întîmplă. Mai greu eșțe de 
explicat: de ce. De ce acceptă unii, de 
bunăvoie, să fie jecmăniți? De ce cred 
alții că este dreptul lor să-și cumpere un 
loc mai în față la orice rînd?

...Dorel Dumitrele avariase un autovehicul 
al S.M.A. Obîrșia. Imediat după accident, 
grăbit peste măsură — campania de re
coltare era în toi — se prezintă la I.R.A. 
Craiova. Aici. Iulian Stănescu. mai marele 
„primitor de autovehicule pentru reparații", 
l-a ascultat cu atenție, l-a înțeles per
fect și l-a refuzat. Categoric.

— Dacă al insă destule „argumente" și 
ești in stare să găsești amatori de, să le 
zicem „urgențe", eu unul nu mă opun.

După care l-a poftit cu amabilitate în 
întreprindere. Să-i caute singur. Și cine 
caută, găsește. Amatorii de ciubuc au fost 
șeful de echipă Ion Tulea și tinichigiii 
Traian Fieraru și Marin Bildea. 600 le-a 
dat pe loc. Restul de 1 000 urma să-1 plă
tească peste 4 zile, atunci cînd trebuia să 
fie gata și mașina. N-a fost. Dar nici D.D. 
nu venise cu mia. Avea doar 500. Ciubu- 
carii însă, ințelegători ca toți ciubucarii, 
au acceptat și atit. Ce-i costa!

Fără nici un ban în buzunar, sau mai 
bine zis golit de „argumente", grăbitul se 
adresează miliției. De la bun început cei 
trei aveau să-și recunoască faptele. Nu și 
vinovăția.

După opinia lor. procedaseră corect': în 
fond, nu făcuseră decit să perceapă un fel 
de taxă de 
mai pripit, 
timele lui 
exercitind 
teas că 1

Pe bună 
n-a împărtășit nici unul din aceste puncte . 
de vedere — toți trei au fost condamnați.

Că intr-un anume fel cei trei au fost to
tuși și victime, este perfect adevărat. Dar 
nu ale lui Dumitrele, ci mai degrabă ale 
stilului de muncă de la I.R.A. Craiova. în
treprindere unde cetățeanul era invitat — 
sperăm să nu greșim cînd folosim un timp 
trecut — să intre și să caute amatori de 
„urgențe". Deci obligat să ofere, să se toc
mească, să...

Ca la piață.

urgență. (? !) La recurs nu s-au 
Au jucat rolul victimelor. Vic- 
Dumitrele ..care a oferit bani, 
o adevărată instigare". Avocă-

dreptate, instanța de judecată

alcoolului
— Ne-am îmbătat toți trei de bucurie că 

fratele nostru, Buzdugan Ion. a ieșit din 
penitenciar — avea să-și amintească Doru

Stanciu cînd s-a trezit, ia propriu și la fi
gurat. in arestul miliției.

Cum sînt oamenii, așa și bucuria. Iar 
urmările, pe măsură !

...De băut, cei trei frați — adică Ion Buz
dugan, Ștefan Buzdugan și Doru Stanciu — 
au băut la restaurantul „Stejarul" din Cra
iova. In drum spre casă li s-a făcut cald. 
Atit de cald încît n-au mai suportat nici 
hainele pe ei. Dacă au vrut să se răcorească, 
ori pur și simplu au căzut în vreo baltă, 
nimeni nu știe. Cert este că șoferul Ion 
Dobre s-a trezit cu ei — aproape goi și mîn- 
jiți cu noroi din creștet pinâ-n tălpi — lun
giți in mijlocul bulevardului. A apăsat pe 
frina autobuzului pînă la refuz. Accidentul 
a fost evitat. Belelele — nu.

Cu un an înainte, după o beție la fel de 
„sănătoasă", s-au speriat că Stanciu Doru o 
să moară. Așa că, ce s-au gindtt ? N-ar fi 
deloc rău să-și petreacă restul nopții sub 
supraveghere medicală... Medicală și gra
tuită. Deci nu întimplător pîndiseră in 
mijlocul drumului. Hotăriseră să nu meargă 
la Spitalul nr. 1 decît cu mașina. Dar cum 
trecuse de ora zece seara și autobuzul era 
plin cu pasageri — care se întorceau de la 
treabă, nu de la circiumă — le-a fost des
tul de greu, cu vorba lor tmpleticită, să-1 
convingă pe șofer să-și schimbe traseul.

Pînă la urmă au apelat la un argument 
concret, convingător și care are avantajul 
de a nu trebui rostit, ci numai arătat : cuți
tul. Cu „argumentul" în coaste, șoferul le-a 
făcut voia. La spital, scandalul la proporții. 
De la portar la medicul de gardă n-a scăpat 
nimeni nebatjocorit. Iar cînd asistentul 
Andrei Rona a pus mina pe telefon să 
cheme miliția, l-au amenințat că-l „taie na
sul și o ureche". De astă dată nu le-a mai 
mers. Numai că a fost nevoie de două echi
paje ale miliției ca să poată fi imobilizați 
și scoși din spital.

Urmarea urmărilor a fost tot pe măsură : 
prin sentința penală pronunțată de Judecă
toria din Craiova, Buzdugan Ion și Buzdu
gan Ștefan au fost condamnați la cite 1 an 
închisoare. ’

își vor sărbători ispășirea pedepsei, 
rămîne de văzut. Probabil că, in sfirșit, le-a 
fost învățătură de minte. ,

Din caietul 
grefierului

„Părțile se certau din motive fără im
portanță, in sensul că reclamanta nu este de 
acord să spele rufele, pentru că nu spăla nici 
la mama dinșii, motiv cu care piritul nu 
era de acord și atunci reclamanta încerca 
să-l injurieze pe pirit spunind că nu are 
concepții moderne despre viață"■

(Din declarația martorului Ș. A., 
Tribunalul județean Prahova, do
sar 1718).

„Am stat de vorbă cu el in stația 
reni, l-am văzut că era băut și i-am 
să-mi dea mie banii, pentru a nu fi 
sedat de altcineva".

(Din declarația Inculpatului 
Duminică, dosar 7515/1979. 
ria sectorului 6, București).

Bujo- 
cerut 

depo-

Nelu 
Judecăto-

„...pe Ia ora 21, m-a chemat de o parte 
și întrebtndu-mă ce daruri aș fi primit 
la Ploiești (unde locuiau) de la musafirii 
invitați din partea familiei mele, am avut 
surpriza să mă bată atunci cind am insis
tat să spun că cele 18 familii invitate de 
noi au venit pregătite, cu daruri pentru 
nuntă, la Albești (unde avusese loc nunta 
cu dar).

(Din motivația cererii de divorț 
formulată de G.A. din Ploiești 
pentru care 8-a pronunțat sen

tința 3 398. De reținut: „surpriza" a 
•vut loc chiar in noaptea nunții).

Florin CIOBANESCU
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Cîteva 
secunde...

S-a intimplat in cartierul Cri- 
șan II din Slatina. Șoferul 
Gheorghț Cioc a oprit autobas
culanta 21-VL-1047, după care a 
plecat să-și rezolve niște treburi. 
In cabină se aflau trei copii mi
nori. Din joacă, unul dintre ei, 
in virstă. de 8 ani, a deblocat 
frina de mină și a scos maneta 
din viteză. Cum era în pantă, au
tobasculanta a început s-o ia la 
vale. A fost accidentată o fetiță 
de 7 ani și erau in pericol alți 
copii. Ofițerul de miliție Nicolae 
Tufeanu — aflat in apropiere — 
a făcut un salt acrobatic, s-a ur
cat în cabină și a reușit să 
oprească autobasculanta. Cu ci
teva secunde înainte de a face 
noi victime...

De ce sînteti»

curios ?
De mai multi ani. aproape că 

nu e zi în care Marin Mihăiles- 
cu și Tudor Panaitescu din Cra
iova să nu se ducă la centrul de 
colectare pentru a preda o anu
me cantitate de hirtte. De unde'’ 
Din propria gospodărie, de prin 
vecini, de pe stradă, din qhe- 
motoacele aruncate alandala 
de cei care au petrecut o zi la 
iarbă verde sau au zăbovit pe 
băncile din parcuri, fără să bage 
de seamă coșurile de-alături.

— De cind faceți acest lucru ?
— De cițiva ani, de cind am 

ieșit la pensie — ne-a spus pri
mul pensionar. Dar de ce sinteți 
așa de curios? Ce, vi se pare o 
treabă măruntă ?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IRubrică realizată de 

Petre POPA șl corespondenții „Scînteil^j
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Tovarășului JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola ,

LUANDA
Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte ai M.P.L.A. — Partidul 

Muncii, președinte al Republicii Populare Angola, vă transmit un salut tovă
rășesc. calde felicitări și cele mai bune urări de succes.

Așa cum am subliniat în luna aprilie anul acesta pe pămîntul Angolei 
libere, cu prilejul vizitei pe care am efectuat-o în tara dumneavoastră, acor
dăm o înaltă prețuire actualelor raporturi de prietenie și solidaritate româ- 
no-angoleze. statornicite din perioada luptei poporului afigolez pentru scutu
rarea dominației colonialiste și cîștigarea independentei naționale.

Exorim convingerea că relațiile politice, economice, tehnico-știintifice. in 
domeniul învătămîntului, conlucrarea dintre țările noastre în sfera vieții In
ternationale se vor extinde și aprofunda tot mai mult spre binele ambelor 
noastre țări și popoare, în folosul cauzei păcii și securității în întreaga lume, 
al luptei împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului și ra
sismului. pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace PRAGA
Stimate tovarășe Gustav Husak, _
Tn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con

siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al întregului 
popor român și al meu personal, vă exprim profunde condoleanțe în 'e- 
gătură cu încetarea din viată a tovarășului Ludvik Svoboda, fost membru 
al Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia 
și președinte al Republicii Socialiste Cehoslovace.

Vă rog, totodată, să transmiteți sincera noastră compasiune familiei 
îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

• SPORT • SPORT « SPORT • SPORT

FOTBAL Azi, în divizia A
La București : Steaua — F.C. Baia Mare; la Craiova: 

Universitatea — Dinamo
După ce miercurea trecută amato

rii de fotbal au fost satisfăcut! de 
calitr‘șa jocului echipei F. C. Ar
geș a și de rezultatele celorlalte 
rep. jentante ale noastre în cupele 
eur -ne, iată că astăzi, în etapa a 
VI’ a a campionatului național, li 
se oferă noi meciuri deosebit de in
teresante. La stadionul Steaua din 
București se întîlnesc, de la ora 17, 
primele echipe din clasamentul ge
neral — Steaua (locul I) și F.C. Baia 
Mare (locul al II-lea). echipe cu 
același număr de puncte (10) și de 
goluri marcate (15). departajate doar 
prin aceea că băimărenii au primit 
două goluri mai mult decît bucureș- 
tenii. Un meci la fel de interesant 
are loc la Craiova, între Universita
tea (locul aT treilea — 10 puncte) și 
Dinamo (locul al cincilea — 9 punc
te). Această partidă va începe la ora 
15 șl va fi televizată direct. Să adău
găm încă un meci între echipe din 
partea de sus a clasamentului. C. S.

În cîteva
• Echipa de rugbi a României 

și-a început turneul în Tara Galilor 
jucînd șimbătă la Ebbw Vale cu for
mația locală, pe care a întrecut-o cu 
scorul de 12—0 (9—0). Punctele echi
pei române au fost realizate de Ion 
Constantin (2 lovituri de pedeapsă), 
Bucoș (lovitură de pedeapsă) și 
Alexandru (drop-gol). Rugbiștii ro
mâni urmează să mai susțină alte 
4 meciuri cu formații din Țara 
Galilor.
• Disputată pe traseul Brașov — 

Tg. Secuiesc și retur (115 km), etapa a 
5-a a competiției cicliste „Cupa Cibo“ 
a fost cîștigată de polonezul Tipert 
în 2 h 52’ 27”, cu același timp fiind 
cronometrați Herzog (R.D.G.), T. 
Drăgan (Olimpia) și Tr. Sîrbu (Dina
mo). în clasamentul general se men
ține lider Frank Boden (R.D.G.), As
tăzi se desfășoară ultima etapă. Bra
șov — Rucăr — Brașov (114 km).
• După 12 runde. în turneul inter

zonal de șah de la Riga conduce Tal 
(U.R.S.S.) cu 9.5 puncte, urmat de 
Polugaevskl (U.R.S.S.) — 9 puncte, 
Ribli (Ungaria) — 8 puncte. Larsen 
(Danemarca) — 7,5 puncte, Gheorghiu 
(România) 7 puncte (1). Romanișin

’.R.S.S.) — 6.5 puncte etc.
torin Gheorghiu a pierdut partida 
ieruptă cu Ribli și mai are de dis- 

partida întreruptă cu Adorian. 
lă la sfîrșitul turneului au mal 

ru Jfe de jucat 5 runde.
• în optimile de finală ale tur

neului de tenis de la Palermo, suede
zul Bjorn Borg l-a eliminat cu 6—0, 
4—6, 6—1 pe spaniolul Angel Gime- 
nez, iar Adriano Panatta (Italia) a 

Tîrgoviște (locul al șaptelea — 8 
puncte) și S.C. Bacău (locul al șa
selea — 9 puncte). Jocul de la Tîrgo
viște începe la ora 17. ca și celelalte 
aie etapei a VIII-a : Politehnica, Ti
mișoara — Viitorul Scornicești. Jiul-— 
Universitatea -Cluj-Napoca, F.C.M. 
Galați — A.S.A.. F. C. Argeș — 
Olimpia. F.C. Chimia — Politehnica 
lași. Gloria — Sportul studențesc.

★

tn divizia B. în seriile I și a Il-a, 
astăzi va fi o etapă a derbiurilor lo
cale. Astfel. în seria I, printre me
ciurile etapei se află : F.C.M. Bra
șov — Tractorul. F.C. Constanta — 
Portul și F.C. Brăila — Progresul 
Brăila. în seria secundă, de aseme
nea. o nouă serie de meciuri interbucu- 
reștene: Progresul — Metalul (sta
dionul Progresul, ora 11), Mecanică 
Fină — Autobuzul (terenul Mecani
că Fină, ora 11) și Luceafărul — 
Rapid (terenul T.M.B., ora 11).

rînduri
dispus cu 7—5, 7—5 de John Feaver 
(Anglia).
• La Split au continuat întrecerile 

celei de-a opta ediții a Jocurilor 
sportive mediteraneene.

în competiția de tir. proba de pis
tol viteză a fost cîștigată de Moha
med Sabry (Republica Arabă Egipt), 
cu 590 puncte, iar proba de skeet a 
revenit tintașului italian Andrea Be
nell! — 198 puncte.

în competiția de tenis de masă, 
proba feminină pe echipe a fost cîș- 
.tigată de selecționata Franței, care' 
a întrecut în finală cu 3—1 formația 
Iugoslaviei.
• Concursul preolimpic de patinaj 

artistic de la Lake Placid a conti
nuat cu proba feminină individuală, 
în care, după executarea figurilor 
impuse, conduce Lise-Marie Allen 
(S.U.A.) — 42.56 puncte, urmată de 
Kristina Wagelius (Finlanda) — 39,64 
puncte și Susan Driano (Italia) —■ 
38.36 nuncte.

• în turneul de tenis de la Los
Angeles, tînărul jucător american 
Hank Pfister a reușit să-.l elimine cu 
4—0, 6—1. 6—4 pe Victor Pecci (Pa
raguay), cotat printre favoriții con
cursului. ............ . ,• Etana a 7-a a Turului ciclist al 
Bulgariei, Ruse — Gabrovo (154 km), 
a revenit lui Goetze (R.D.G.) în 4h 
05’10”. Cu primul pluton, la 29’. a 
sosit si ciclistul român Mircea Ro- 
mascanu, care ocupă locul 10 în cla
samentul general individual. Tricoul 
galben este purtat în continuare de 
Barinov (U.R.S.S.). urmat de Bart 
(R.D.G.) la 56” și Skoda (Cehoslova
cia) la 1’08”.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări 

a Zilei Armatei populare bulgare, 
general-colonel Ion Coman. ministrul 
aoărării naționale al Republicii So
cialiste România, a trimis o tele
gramă de felicitare generalului de 
armată Dobri Djurov. ministrul 
apărării populare al Republicii Popu
lare «Bulgaria.

★

în perioada 18—22 septembrie. Ia 
Timișu de Sus. județul Brașov, a avut 
loc cea de-a XII-a ședință a Grupei 
pentru siguranța circulației rutiere 
din cadrul Comisiei Permanente 
C.A.E.R. pentru transporturi, la care 
au luat parte delegați din Bulgaria. 
Cehoslovacia. Cuba. R. D. Germană, 
Polonia. România. Ungaria si Uniunea 
Sovietică.

(Agerpres) 
_______________ *

A apărut
„Era socialistă"

nr. 18/1979

tv
PROGRAMUL 1

8,45 Gimnastica Ia domiciliu. Program 
pentru pionieri și șoimii patriei 

9,00 Tot Înainte!
9,25 Șoimii patriei
9.35 Film serial pentru copil: Săgeata 

neagră. Episodul 19
10,00 Viața satului
11.45 Festivalul internațional „George

Enescu" .
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13.05 Album duminical
15,00 Fotbal: Universitatea Craiova — 

Dinamo București (divizia A). 
Transmisiune directă de la Craio
va. In pauză: Șah

16.50 Toamnă de aur. Program muzical 
folcloric

17,05 Caleidoscop muzical-distractlv
17.40 Anotimpul copilăriei
18,00 Film serial: Calvarul. Episodul 14
18.45 Cei patru M. Episodul 10
19,00 Telejurnal
19.15 Permanenta redescoperire a Româ

niei (XIV). Fereastră spre județul 
Dolj

20,05 Film artistic: Judecătorul și Jack 
Wyler. Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor americane. Cu: 
Bette Davis. Doug McChure, Erie 
Braeden, Joan van Ark, Gary 
Conway, Lou Jacobi. John Ran
dolph. Regia: David Lowell Rich

21.35 Telejurnal e Sport
22,00 închiderea programului

programul a
- 8,45 Cîntecul florilor — melodii popu

lare
9,00 Poezie și muzică
9.20 Mai aveți o întrebare!

10.00 Matineu enescian
11.40 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.15 Telerama.
19.45 Hai să creștem oameni. Produc

ție a Studiourilor „Al. Sabia"
20,00 Festivalul internațional ..George 

Enescu". Transmisiune directă a 
primei părți a concertului

20.55 Clubul tineretului
21.35 Telejurnal • Sport 
22.00 închiderea programului

Luni 24 septembrie
PROGRAMUL 1

16.00 Emisiune In limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Priorități în agricultură
19.35 Revista economică TV. Emisiune 

de comentarii, interviuri, anchete 
din actualitatea economică

19.55 Cadran mondial
20.15 Orizont tehnico-știintlfic
20.45 Roman foileton. „Cei din Moga- 

dor". Episodul 2
21.40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
16,00 Cenacluri ale tineretului — „Pa

sărea măiastră"
16.30 Itinerar francez la „Turnul Mag

num" și intre „Saone și Loire"
16.55 Program de cîntece românești
17.30 Drumuri europene. Episodul X — 

„Odă bucuriei"
18,00 Conexiuni. Serial științific. Relua

rea episodului 1
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 De la A la... Infinit — selecțluni
20,10 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
20.30 Festivalul internațional „George 

Enescu" — selecțiuni din opera 
„Tosca" de Puccini

21,40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

COMUNICAT
cu privire la vizita oficiala de prietenie în Republica 

Socialistă România a premierului Consiliului Administrativ 
al Republicii Populare Democrate Coreene

La Invitația tovarășului Ilie Ver- 
det. prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România.i tova
rășul Li Giong Ok. premierul Consi
liului Administrativ al Republicii 
Populare Democrate Coreene, a efec
tuat o vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România în pe
rioada 19—22 septembrie 1979.

Tovarășul Li Giong Ok a fost 
primit de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Cu prileiul pri
mirii a fost transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
din partea tovarășului Kim Ir Sen. 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R. P. D. Coreene. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a exprimat 
mulțumiri pentru salutul primit si a 
adresat la rîndul său un salut căl
duros tovarășului Kim Ir Sen.

între tovarășul Ilie Verdet. prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, si tovarășul Li 
Giong Ok. premier al Consiliului Ad
ministrativ al Republicii Populare 
Democrate Coreene, au avut Ioc con
vorbiri. care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie. încre
dere și înțelegere reciprocă. Au par
ticipat Hă Dam. vicepremier al Con
siliului Administrativ, ministrul afa
cerilor externe al R. P. D. Coreene. 
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe ăl Republicii Socialiste 
România, și alte persoane oficiale.

în cadrul convorbirilor, părțile s-au 
informat reciproc asupra desfășurării 
construcției socialiste in țările lor. au 
examinat problemele privind ampli
ficarea și întărirea continuă a rela
țiilor de prietenie, solidaritate si co
laborare dintre cele două țări și au 
efectuat un schimb de vederi asupra 
unor probleme internaționale de in
teres comun. Părțile au constatat 
identitatea de păreri asupra proble
melor discutate.

Cele două părți au evocat cu deo
sebită satisfacție relațiile de strînsă 
și rodnică colaborare care s-au sta
tornicit trainic și se extind continuu 
între Republica Socialistă România 
și Republică Populară Democrată Co
reeană. A fost evidențiată importan
ța hotărîtoare pe care o au întîlni- 
rile și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene. înțelegerile realizate 
și acțiunile convenite cu aceste pri
lejuri, pentru dezvoltarea continuă, 
pe multiple planuri, a relațiilor fră
țești dintre partidele și popoarele ce
lor două țări. în acest cadru s-a sub
liniat că Tratatul de prietenie și co
laborare și Declarația comună, sem
nate de șefii celor două state, la 
București, în luna mai 1975 și, res
pectiv. la Phenian, In luna mai 1978, 
sînt documente de o excepțională im
portantă, care au ridicat pe o treaptă 
nouă, superioară, relațiile de priete
nie, solidaritate și colaborare româ- 
no-coreene, au dat o nouă șl puter

arad i Preocupări pentru modernizarea comerțului
în ultima vreme, datorită diversi

ficării unităților comerciale și dă
rii în folosință a magazinelor „Zi- 
ridava" și „Sanitas", cel de tip „Ca- 
lorex" și „1091 de articole” din 
Arad sau a magazinelor specializa
te pentru desfacerea confecțiilor șl 
Încălțămintei pentru femei, copii și 
bărbați realizările obținute au fost 
superioare în medie cu 3 la sută 
fată de sarcinile de plan, consem- 
nîndu-se la capitolul vînzărl o creș
tere de peste 12 la sută fată de 
aceeași perioadă a anului trecut. Ca 
un numitor comun pentru aceste 
unități este extinderea formelor 

nică expresie voinței comune de a 
consolida'tot mai mult legăturile re
ciproce in toate domeniile vieții poli
tice, economice, tehnico-știintifice și 
culturale, de a intensifica conlucra
rea dintre cele două partide și țări 
pe plan international. S-a apreciat 
că o asemenea evoluție a relațiilor 
româno-coreene corespunde în cel 
mai înalt grad intereselor fundamen
tale ale poporului român și poporu
lui coreean, cauzei socialismului, a 
păcii și democrației, a dezvoltării de 
sine stătătoare a tuturor popoarelor.

Părțile au acordat o atenție deo
sebită examinării colaborării și coo
perării economice, constatînd că re
lațiile în aceste domenii s-au dezvol
tat continuu, în interesul reciproc al 
celor două țări si popoare. în acest 
context, s-a apreciat pozitiv activi
tatea Comisiei interguvernamentale 
consultative de colaborare și coope
rare economică și tehnico-'știintifică.

în conformitate cu înțelegerile 
convenite între șefii celor două state, 
pe baza rezultatelor bune obținute 
pină acum și a analizei posibilităților 
existente, părțile au stabilit măsurile 
necesare pentru finalizarea acțiunilor 
de colaborare și cooperare economică 
în domeniile industriei extractive, 
construcțiilor de mașini, chimiei, ma
terialelor de construcții și în alte do
menii de interes comun. Organele de 
comerț exterior și celelalte instituții 
economice vor acționa pentru ca în 
perioada 1981—1985 să se realizeze o 
creștere considerabilă a volumului 
schimburilor de mărfuri și a colabo
rării economice față de realizările 
din anii 1976—1980.

Cele două părți au apreciat pozitiv 
•rezultatele obținute in dezvoltarea 
colaborării în domeniile științei și 
tehnicii, culturii. învătămîntului.’ să
nătății, mijloacelor de informare în

*
La București s-au încheiat, sîmbătă 

dimineața, convorbirile dintre tova
rășul Ilie Verdet. Drim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Li Giong Ok. 
premierul Consiliului Administrativ 
el Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Convorbirile, desfășurate într-o at
mosferă de lucru, prietenească, au 
pus în evidentă dorința comună de a 
se acționa. în spiritul înțelegerilor si 
hotărîrilor stabilite de conducătorii 
de partid si de stat ai României si 
R. P. D. Coreene, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen. pentru 
dezvoltarea in continuare pe multiple 
planuri a relațiilor româno-coreene. 
în folosul tarilor si popoarelor noas
tre, al cauzei păcii și socialismului.

In același timp, a avut Ioc o între-
★

Sîmbătă după-amiază, tovarășul LI 
Giong Ok, premierul Consiliului Ad
ministrativ al Republicii Populare 
Democrate Coreene, care, la invitația 
tovarășului Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socialis
te România, a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră, a 
părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
Împodobit cu drapelele de stat ale 
celor două țări, tovarășul LI Giong 

modeme de prezentare a produse
lor, precum și a modalităților noi și 
rapide de comerț, cum sint autoser
virea și expunerea deschisă, servi
rea clasică rămînînd doar la acele 
produse unde intervenția vînzăto- 
rilor pentru prezentare este absolut 
necesară. Pe baza unui program de 
perspectivă se are în vedere crește
rea numărului de unități in care se 
vor introduce aceste forme noi. 
moderne de comerț. Este vorba, 
printre altele, de o serie de raioa
ne din cadrul marelui magazin uni
versal „Ziridava" ; fostul magazin 
universal „Aradul" se va moderni

masă, sportului și au convenit să ac
ționeze pentru intensificarea în con
tinuare a acestei colaborări, In con
formitate cu înțelegerile existente 
intre cele două țări.

în- timpul întîlnirilor, prim-minls- 
trul guvernului român a reafirmat 
întregul sprijin al Republicii Socialis
te România față de politica Republi
cii Populare Democrate Coreene con
sacrată înfăptuirii aspirației națio
nale a poporului coreean — reunifi- 
carea pașnică, democratică și inde
pendentă a patriei, fără nici un a- 
mestec din afară. Premierul Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. Coreene 
a exprimat gratitudinea sa pentru 
sprijinul acordat cauzei poporului 
coreean.

Rezultatele convorbirilor au fost 
consemnate într-un protocol semnat 
de prim-miniștrii celor două țări.

Premierul Consiliului Administra
tiv al R.P.D. Coreene și persoanele 
care l-au însoțit au depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism și au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale în București șl județul Bacău.

Părțile au subliniat cu satisfacție 
că vizita In Republica Socialistă 
România a premierului Consiliului 
Administrativ al R.P.D. Coreene a 
contribuit la dezvoltarea pe mai de
parte, în conformitate cu prevederile 
Tratatului de prietenie și colaborare 
încheiat între cele două țări, a rela
țiilor româno-coreene.

Tovarășul LI Giong Ok, premierul 
Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, a invitat pe tovarășul Ilie 
Verdeț. prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, să e- 
fectueze o vizită oficială de priete
nie în R.P.D. Coreeană. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

★

vedere Intre miniștrii de externe ai 
celor două țări.

La încheierea convorbirilor, tova
rășii Ilie Verdet si Li Giong Ok au 
semnat un protocol, în care sînt pre
văzute măsuri vizînd lărgirea si di
versificarea colaborării si cooperării 
economice, tehnico-știintifice si în 
alte domenii de interes reciproc.

La semnare au fost prezent! tova
rășii Paul Niculescu. viceorim-minis- 
tru al guvernului, ministrul finanțe
lor. Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe. Neculai Agachi. minis
trul industriei metalurgice, alte per
soane oficiale.

Au fost de fată tovarășul Hă Dam, 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ. ministrul afacerilor externe, 
celelalte persoane oficiale coreene, 
precum și Sin In Ha. ambasadorul 
R. P. D. Coreene la București.

★
Ok a fost salutat de primul ministru 
Ilie Verdeț, de tovarășii Paul Nicu
lescu, Neculai Agachi, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului aface
rilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București și 
membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

(Agerpres)

za șl transforma intr-o unitate cu 
articole pentru copii. încălțăminte 
cu un raion de tip „Materna" ; uni
tățile comerciale din preajma maga
zinului „Ziridava" se vor reprofila 
în vederea folosirii raționale a spa
țiului prin valorificarea unor măr
furi care nu sînt expuse in acest 
mare magazin. De asemenea, o se
rie de alte magazine, ca mercerii, 
galanterii, tricotaje, confecții, vor 
fi deschise îndeosebi în cartierele 
municipiului pentru a asigura o 
mai operativă servire a populației 
cu astfel de țtroduse. (Constantin 
Simion).

DE PRETUTINDENI
• ORIZONT - ANUL 

2 000. Astfel sa intitulează co
locviul organizat în localitatea 
franceză Arc-et-Senans, la ini
țiativa „Asociației viitorului", in 
colaborare cu Comisia Pieței co
mune. Această reuniune, numă- 
rînd 180 de participant! — sa- 
vanti. cercetători, persoane ofi
ciale dlntr-o serie de țări occi
dentale — are drept obiect schi
țarea, în perspectiva anului 2 000, 
a unor scenarii privind posibile
le evoluții în viitorul apro
piat a unor probleme de 
mare actualitate cum sînt ener
gia, demografia, economia, ocu
parea forței de muncă. Este aș
teptată cu interes, între altele, 
comunicarea lui Aurellio Peccel, 
președintele „Clubului de la 
Roma", care se ocupă cu previ
ziuni asupra viitorului omenirii.

• AUTOBUZUL CI
NETIC, în S.U.A. este in curs 
de realizare un original autove
hicul pentru transportul urban. 
Silențios și nepoluant, acest au
tobuz va beneficia de propulsie 
electrică, fiind scutit, pe de altă 
parte, de recurgerea la bateriile 
electrice, de obicei grele. Piesa 
de bază o constituie un masiv 
volant din oțel. Acesta acumu
lează energie mecanică datorită 
curentului electric dobindit prin 
branșarea elementului său motor 
la o sursă de electricitate. în 
fiecare dimineață, înainte de 
plecare, volantul va fi pus astfel 
în mișcare pină la a atinge 
10 000 de turații pe minut. înma- 
gazinînd ca atare energie. Prin 
folosirea accelerației de către 
șofer, această energie va antre
na funcționarea motorului elec
tric al mașinii, asigurînd depla
sarea ei. La fiecare frinare. vo
lantul se va reîncărca prin fre
care. ceea ce suplimentează raza 
de acțiune a autobuzului. După 
un anumit număr de opriri și 
porniri însă, autobuzul va tre
bui realimentat cu energia elec
trică necesară păstrării Ia o a- 
ceeașl turație ridicată a volan
tului ; e prevăzut ca el să mear
gă cam 5.5 km pină la o nouă 
reîncărcare cu electricitate in 
puncte special amenajate de pe 
traseu.

• „SALONUL IN
FORMATICII". La Paris și-a 
deschis porțile tradiționala ma
nifestare de prezentare a nou
tăților tehnico-știintifice denu
mită „Salonul informaticii". Pre
zența președintelui Valery Gis- 
card d’Estăing la inaugurare 
subliniază importanta ce se a- 
cordă în Franța informaticii. în- 
tr-adevăr, cerințele crescîndeale 
introducerii automatizării în e- 
conomia contemporană au de
terminat In această tară un pro
gres însemnat al industriei In
formaticii. La ora actuală. Fran
ța ocupă locul al doilea, după 
S.U.A., în exporturile la capito
lul respectiv.

• PĂIANJENI ÎMPO
TRIVA DĂUNĂTORILOR. 
Folosirea păianjenilor pentru 
combaterea unor dăunători al 
culturilor de orez se răspindește 
tot mai mult în zonele mari cul
tivatoare de orez din R.P. Chi
neză. Observațiile desfășurate 
timp de cițiva ani au permis să 
se constate că zece specii de pă
ianjeni reprezintă un inamic na
tural deosebit de eficace în lup
ta împotriva dăunătorilor orezu
lui și. implicit, a bolilor provo
cate de ei. Rezultatele unei a- 
semenea metode sînt cu atît mai 
valoroase, cu cit conduc la re
ducerea folosirii pesticidelor ob
ținute pe cale chimică, la scăde
rea reziduurilor chimice in boa
bele de orez si, totodată,la creș
terea producției agricole.

• CU ELEFANȚII 
PESTE ALPI. Expediția ple
cată din Franța, pe urmele lui 
Hannibal. încercînd să reedite
ze faimoasa traversare a Alpi- 
lor in antichitate de către ma
rele general cartaginez, a fost 
încununată de succes. Depășind 
etapa cea mai dificilă — trece
rea pasului Clapier. la altitudi
nea de 2 500 metri, membrii gru
pului, împreună cu cei doi ele

CRONICA SĂPTĂMlNIh

Puternice îndemnuri 
spre continuă 
autodepășire

Actualitatea politică internă a fost 
marcată în săptâmîna pe care o în
cheiem de puternicul ecou al vizi
telor de lucru întreprinse de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în mai multe ju
dețe din vestul țării —_ Timiș. Bihor 
și Maramureș. De-a lungul mai 
multor zile la rind, au fost dezbă
tute, cu activul de partid, cu co
muniștii, cu numeroși oameni ai 
muncii din sectoarele de bază ale 
vieții economico-sociale. modul în 
care se îndeplinesc prevederile ac
tualului cincinal, precum și preocu
pările care animă în această perioa
dă premergătoare Congresului al 
XII-lea al partidului, colectivele de 
muncă din județele vizitate.

Concluzia majoră, tonifiantă, sub
liniată de secretarul general al parti
dului in cuvîntările rostite la adu
nările populare este aceea că oa
menii muncii acționează cu hotărîre 
pentru îndeplinirea planului și an
gajamentelor asumate, răspund cu 
însuflețire chemării partidului de a 
pune un tot mai mare accent pe la
turile calitative ale activității eco
nomico-sociale.

Este bine cunoscut faptul că In ju
dețele vizitate. alături de români, 
trăiesc si muncesc de secole oameni 
ai muncii de alte naționalități — 
maghiari, germani, sirbi etc. Tn 
vibrantele manifestări ale simță- 
mintelor de dragoste, stimă si recu
noștință pe care locuitorii acestor 
județe le-au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și-au găsit o expresie con
cludentă unitatea monolitică a în
tregului popor, coeziunea societății 
noastre, încrederea tuturor celor ce

muncesc în politica științifică, clar
văzătoare a partidului. După cum șe 
știe, pe întreg traseul vizitei, din 
zeci de mii de piepturi s-a scandat : 
„Pentru al patriei progres, Ceaușescu 
— reales, Ia al XII-lea Congres". Oa
menii muncii au dat astfel glas do
rinței lor fierbinți ca și de data a- 
ceasta cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, care și-a consacrat întreaga 
viată cauzei înfloririi patriei, asigu
rării bunăstării poporului, creșterii 
rblului si prestigiului României so
cialiste în lume, să fie reales în înal
ta funcție de secretar general al 
partidului. .

Ca întotdeauna în spiritul înaltei 
exigențe revoluționare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras atenția că 
succesele, oricît de mari ar fi, nu 
trebuie să ducă la automulțumire. ci, 
dimpotrivă, printr-o adincă analiză, 
critică și autocritică, sâ se tragă în
vățăminte atît din ceea ce este bun, 
cit și din ceea ce nu dă satisfacție, 
să se acționeze sistematic pentru 
obținerea unor rezultate cît mai 
bune. în acest sens, secretarul ge
neral al partidului a trasat un șir de-, 
orientări — cu valabilitate nu numai 
pentru județele respective, ci pe 
plan național.

Direcții prioritare 
de acțiune 

în etapa actuală
Acestea se referă înainte de toate 

la necesitatea ca în toate întreprin
derile din industrie să se acorde 
o atenție deosebită organizării pe 
baze științifice a producției și 
muncii, extinderii mecanizării și 
automatizării în vederea creșterii 
mai rapide a productivității mun
cii, utilizării cu randamente ma
xime a mașinilor și instalațiilor, 

îmbunătățirii nivelului calitativ și 
tehnic al produselor, reducerii chel
tuielilor materiale, cu deosebire a 
consumului de energie și combusti
bil. valorificării superioare a resur
selor de materii prime. aplicării 
consecvente a noului mecanism eco
nomic.

în ce privește agricultura, secreta
rul general a subliniat că prioritară 
trebuie să fie în continuare preocu
parea pentru creșterea producției ve
getale si animale, ameliorarea soiu
rilor de cereale si raselor de anima
le. crearea unei pomiculturi intensi
ve. generalizarea rapidă în produc
ție a rezultatelor cercetării științifi
ce. astfel incit producția agricolă 
înaltă să devină o certitudine.

Relevînd succesele, ca și direcțiile 
In care trebuie acționat mai, depar
te. secretarul general al partidului a 
relevat directa legătură dintre dez
voltarea rapidă a economiei și nece
sitatea formării conștiinței noi socia
liste : tocmai în această perspectivă 
a fost subliniată necesitatea desfă
șurării unei și mai intense munci 
politico-educative pentru ca fiecare 
om al muncii, fiecare cetățean să fie 
conștient. de rolul său în făurirea 
socialismului.

Problemele complexe ale formării 
omului nou. ale pregătirii lui in con
formitate cu cerințele progresului 
multilateral al tării au fost Pe larg 
înfățișate în cuvîntarea rostită de 
secretarul general al partidului la 
adunarea populară de Ia Timișoara, 
cu prilejul deschiderii noului an de 
învătămînt. Apreciind eforturile și 
rezultatele obținute de cadrele di
dactice și studenti. în strînsă cola
borare cu specialiștii din unităti pro
ductive si de cercetare din Timișoa
ra și din alte centre ale tării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a adresat 
un, cald îndemn pentru perfecționa
rea în continuare a procesului de 
instruire, pentru ridicarea calității 

'și îmbogățirea învătămîntului. prin 
legarea lui mai puternică cu cerce
tarea și producția, pentru pregătirea 
forței de muncă la un înalt nivel de 
calificare, pentru formarea și edu
carea tinerei generații în spiritul 
idealurilor înalte ale, societății noas
tre socialiste.

Remarcabil este deopotrivă faptul 
că orientările secretarului general 
spre obținerea de noi succese în 
dezvoltarea economiei au fost tra

sate în perspectiva preocupărilor 
neabătute ale partidului nostru pen
tru creșterea nivelului de trai al în
tregului popor. De altfel, legătura 
indisolubilă dintre dezvoltarea în 
ritm rapid a economiei naționale și 
creșterea bunăstării poporului a fost 
grăitor reliefată, în săptămîna pe 
care o încheiem, și prin publicarea 
Programului-directivă de creștere a 
nivelului de trai în perioada 1981— 
1985 și de ridicare continuă a calității 
vieții.

Prietenie și colaborare 
multilaterală

în cuvîntările rostite la adunările 
populare de la Oradea si Baia Mare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafir
mat. totodată^ orientările funda-" 
mentale ale politicii externe a Româ
niei privind extinderea relațiilor 
cu toate tarile lumii, indiferent 
de orînduire socială. în acest spirit, 
săptămîna care se încheie aduce noi 
confirmări ale consecventei cu care 
partidul și statul nostru acționează 
pentru dezvoltarea prieteniei și colabo
rării multilaterale cu toate țările so
cialiste. Schimbul de mesaje priete
nești dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen. prilejuit de 
primirea de către șeful statului ro
mân a premierului Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene, tova
rășul Li Giong Ok. convorbirea care 
a avut loc au pus în evidentă voin
ța comună de a diversifica în conti
nuare colaborarea strinsâ și rodnică 
statornicită între țările și popoarele 
noastre, de a extinde conlucrarea pe 
plan economic, -tehnico-știintific și 
cultural. Vizita oaspetelui coreean a 
prilejuit, totodată, reafirmarea solida
rității active a țării noastre în aspi
rațiile legitime de refacere a unită
ții naționale, în inițiativele construc
tive avansate în acest sens de R.P.D. 
Coreeană.

în același timp, măsurile stabilite 
in cadrul convorbirilor româno-ceho- 
slovace de la Praga reprezintă un 
nou pas înainte pe calea materiali
zării Înțelegerilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak 
privind amplificarea schimburilor e

conomice, a cooperării tehnice și in
dustriale dintre cele două țări. Tot 
în această săptămînă a avut loc o 
serie de manifestări prietenești la 
București și Sofia, prilejuite de cen
tenarul stabilirii relațiilor la nivel 
diplomatic între România și Bulga
ria. manifestări ce au dat expresie 
voinței de a dezvolta în continuare, 
pe multiple planuri, relațiile de co
laborare româno-bulgare.

În consens cu cerințele 
păcii și securității 

internaționale
Caracterul de stringentă actualitate 

al problemelor ce stau în centrul ac
tivității internaționale a tării noastre 
a fost reliefat cu putere și de sesiu
nea Adunării Generale a O.N.U.. care 
și-a deschis lucrările la începutul 
săptămînii. Considerînd că O.N.U. 
reprezintă forul cel mai adec
vat pentru solutionarea marilor pro
bleme re confruntă omenirea. Româ
nia se prezintă la actuala sesiune cu 
noi initiative în vederea realizării a- 
cestor nobile teluri. Astfel. înscriind 
pe ordinea de zi punctul „Reglemen
tarea prin mijloace pașnice a dife
rendelor dintre state". România adu
ce în dezbatere o problemă de însem
nătate esențială pentru însănătoși
rea climatului politic internatio
nal. pentru eliminarea practicilor 
politicii de forță, pentru evitarea 
riscurilor unor noi conflagrații. Este 
convingerea României că Națiunile 
Unite ar trebui să-și asume respon
sabilități mai mari, un rol mai efi
cient. în solutionarea problemelor in
ternaționale de care depind pacea, 
dezvoltarea colaborării internaționale, 
progresul tuturor popoarelor. în în
făptuirea unor măsuri eficiente de 
dezarmare. în edificarea noii ordini 
economice. în intensificarea cooperă
rii internaționale pentru contraca
rarea fenomenelor negative din e- 
conomia mondială. Rolul pozitiv al 
tării noastre in promovarea acestor 
obiective îsi găsește reflectare și în 
alegerea reprezentantului României 
in funcția de președinte al Comitetu
lui pentru problemele economice șl 
financiare, unul din cele mal impor

tante organisme ale O.N.U.. și. im
plicit, în aceea de membru al Birou
lui de conducere al actualei sesiuni.

Solidaritate deplină 
cu lupta împotriva 

apartheidului 
și rasismului

Evenimentele din Africa australă 
au evidențiat din nou nocivitatea re
gimurilor rasiste, care, pe lîngă fap
tul că încalcă brutal voința de li
bertate a popoarelor din țările res
pective. constituie un periculos focar 
de încordare in zonă. Cramponîndu-se 
de odioasa politică de apartheid, re- 
fuzînd populației majoritare dreptul 
de a-si hotărî singură destinele, re
gimul de la Pretoria a proclamat un 
nou bantustan. Venda — simulacru 
de ..independents" în cadrul actualu
lui regim rasist, manevră care a de
terminat țările africane să sesizeze 
Consiliul de Securitate. Concomitent, 
forțele militare sud-africane au bom
bardat mai multe localități ale An
golei independente, iar forte militare 
rhodesiene au atacat un centru auto
mat de telecomunicații din Mo- 
zambic.

România, condamnind cu hotărîre 
acțiunile agresive ale regimurilor ra
siste, și-a exprimat din nou deplina 
solidaritate cu lupta Angolei. a Mo- 
zambicului, a tuturor celorlalte țări 
africane victime ale agresiunii, pen
tru apărarea independentei si suve
ranității lor naționale. Țara noastră 
consideră că a sosit de mult timpul 
înlăturării regimurilor rasiste, astfel 
ca popoarele din Africa de Sud. Na
mibia și Zimbabwe să-și poată făuri 
destinele potrivit propriei voințe. în 
acest spirit privește tara noastră și 
convorbirile ce au loc în prezent la 
Londra în problema rhodesiană. pro
punerile constructive avansate în ca
drul conferinței respective de Fron
tul Patriotic Zimbabwe.

Ioan ERHAN 
Al. CAMPEANV

fanți ce-i însoțeau (în imagine), 
au coborît fără dificultăți spre 
localitatea Susa. destinația fi
nală a expediției, aflată pe teri
toriul italian. La impresionan
tul marș transalpin cu elefanți al 
lui Hannibal, de-acum aproape 
2 200 de ani. pornit, in al doilea 
război punic, să Cucerească 
Roma, armata cartagineză nu
măra 20 000 soldați pedeștri și 
6 000 oameni călare.

• LA DISPARIȚIA LUI 
LAN LAN. Zilele trecute s-a 
anunțat, la grădina zoologică din 
Tokio, moartea lui Lan Lan, pe
rechea lui Kan Kan — singurii 
ursuleți panda din Japonia. Ori
ginar din regiunea munților Hi
malaia. micul urs panda, cu bla
na în alb și negru, a fost oferit, 
împreună cu companionul său, 
tn dar. în anul 1972, din partea 
Chinei populare. Lan Lan a fost 
extrem de îndrăgit de japonezi. 
Moartea ursulețului. ce-avea 
acum aproape 11 ani, s-a datorat 
complicațiilor intervenite pe 
cînd urma să dea naștere unui 
pui, primul panda ce-ar fi văzut 
lumina zilei în Japonia. în ma
rea lor prețuire fată de viețui
toarele naturii, japonezii au ho- 
tărît. cu acest prilej, să organi
zeze o săptămînă pentru încu
rajarea protecției animalelor pe 
plan national.
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• Aprobarea ordinii de zi •

Generale a O.N.U.
• Aprobarea ordinii de zi • Noua inițiativă a României pri
vind „Reglementarea prin mijloace pașnice a diferendelor dintre 

state" primită cu deosebit interes

guvernului roman
NAȚIUNILE UNITE 22. — Tri

misul Agerpres transmite : întrunită 
în ședință plenară, Adunarea Gene
rală a O.N.U. a examinat și aprobat, 
pe baza recomandărilor Biroului său, 
ordinea de zi a celei de-a 34-a se
siuni, care include un număr de 125 
de puncte.

Dintre problemele politice majore 
înscrise pe agenda sesiunii în curs 
se evidențiază, prin marea sa însem
nătate și actualitate, punctul distinct, 
înscris la cererea țării noastre,_ inti
tulat „Reglementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor dintre state" 
care a fost repartizat spre exami
narea Comitetului pentru probleme 
politice și de securitate al Adunării 
Generale ce examinează problematic:! 
importantă a dezarmării și întăririi 
păcii și securității internaționale.

Primită cu mult interes, noua ini
țiativă românească, după cum se re
marcă în cercurile diplomatice și de 
presă de Ia Națiunile Unite, se inte
grează armonios în ansamblul poli
ticii externe de pace, cooperare și 
înțelegere, a României socialiste, în 
concepția profund științifică, nova
toare, umanistă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu asftpra probleme
lor vieții internaționale și a căilor 
de soluționare a acestora.

înscrierea definitivă pe agenda se
siunii în curs a acestui punct a fost

aprobată în unanimitate de Adu
narea Generală.

In același timp, pe ordinea de zi 
figurează puncte referitoare la alte 
probleme majore care preocupă ome
nirea contemporană, cum ar fi : 
asigurarea păcii, înfăptuirea dezar
mării, lichidarea subdezvoltării și 
edificarea noii ordini economice in
ternaționale, abolirea definitivă a 
colonialismului și rasismului.

★
în cadrul aceleiași ședințe plenare, 

Adunarea Generală a examinat, de 
asemenea, raportul Comitetului pen
tru verificarea deplinelor puteri. 
Adunarea Generală a aprobat prin 
vot recomandarea acestui organism 
privind recunoașterea deplinelor pu
teri ale reprezentanților Kampuchiei 
Democrate la Organizația Națiunilor 
Unite.

★ »
Consiliul se Securitate al Organi

zației Națiunilor Unite a condamnat 
proclamarea de către regimul rasist 
de la Pretoria a așa-zisei indepen
dențe a bantustanului Venda, consi- 
derînd acest act total ilegal și avînd 
drept scop perpetuarea sistemului de 
apartheid.

Consiliul de Securitate a adresat 
un apel tuturor guvernelor de a nu 
recunoaște bantustane „independen
te".

ALGER 22 (Agerpres). — Tovară
șul Cornel Burtică, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale al Republicii Socialiste 
România, a fost primit de Chadli 
Bendjedid, președintele Republicii 
Algeriene Democratice și Populare.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise 
președintelui Chadli Bendjedid 
salut prietenesc și cele mai 
urări de sănătate și fericire, 
poporului algerian — urări de i 
peritate.

La rîndul său, șeful statului 
rian a transmis președintelui român 
un cald mesaj de salut, urări de 
sănătate și fericire personală, de noi 
succese în activitatea pe care o des
fășoară pentru dezvoltarea multila
terală a României și prosperitatea 
poporului român.

în timpul convorbirii a fost ex
primată voința celor două țări de a 
intensifica pe un plan superior rela
țiile lor economice, precum și in

l un 
bune 

iar 
pros-
alge-

toate celelalte domenii de activitate, 
spre binele popoarelor român și al
gerian, in folosul cauzei colaborării 
și păcii în întreaga lume.

Au fost examinate, de asemenea, 
unele probleme 
ționale.

La convorbiri 
delghani Akbi, ........ .....
comerțului, și loan LăzăresCu, 
sadorul României la Alger.

★
în cadrul vizitei pe care o 

prinde în Algeria, tovarășul ____
Burtică a avut convorbiri cu Kasdi 
Merbah, membru al Biroului Politic 
al Frontului de Eliberare Națională, 
Said Ait Messaoudene, ministrul in
dustriei ușoare. Said Ahmed Ghozali, 
ministrul hidraulicii. Cu acest prilej, 
au fost convenite măsuri concrete 
pentru amplificarea schimburilor co
merciale, a cooperării economice și 
tehnice dintre cele două țări, cores
punzător potențialului economiilor 
noastre și programelor de dezvoltare 
in perspectivă.

Rolul UNESCO în promovarea 
științei și tehnologiei 
în folosul dezvoltării

LUANDA

Instalarea președintelui R. P. Angola,
Jose Eduardo dos Santos

ale situației interna-

au fost prezenti Ab- 
ministrul algerian al- 

, amba-

între- 
Cornel

Intervenția reprezentantului României
PARIS 22 (Agerpres). — Directorul 

general al 
Unite
Cultură (UNESCO). Amadou-Mahtar 
M’Bow, a prezentat plenarei Consi
liului Executiv al UNESCO un ra
port cu privire la activitatea organi
zației in ultimele patru- luni.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rii, reprezentantul țării noastre, am
basadorul Valentin Lipatti. a subli
niat însemnătatea rezultatelor Con
ferinței O.N.U. pentru, știință și teh
nologie în folosul dezvoltării, desfă
șurată, în luna august, la Viena. Evi
dențiind importanța pe care România 
o acordă științei și tehnologiei >ca di
mensiune fundamentală a noii ordini 
economice internaționale, vorbitorul 
a prezentat ideile cuprinse în mesa
jul pe care președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a a- 
dresat Conferinței de la Viena și a 
subliniat rolul care revine UNESCO 
în ■ aplicarea Programului de acțiu
ne aprobat în capitala Austriei.

Organizației Națiunilor 
pentru Educație, Știință și

LUANDA 22 (Agerpres). — La Lu
anda a avut loc ceremonia depunerii 
jurămîntului de către Jose Eduardo 
dos Santos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele Repu
blicii Populare Angola și comandant- 

' șef al Forțelor Armate de Eliberarea
Angolei. într-o alocuțiune rostită cu 
acest prilej, el a arătat că „va fi ur
mată linia politică trasată de C.C. al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, sub con
ducerea fostului președinte. Antonio 
Agostinho Neto, fondatorul partidu
lui și națiunii angoleze. Continuita
tea revoluției noastre — a precizat 
Jose Eduardo dos Santos — constă în

apărarea suveranității teritoriale și în 
rezolvarea problemelor poporului".

El a anunțat totodată că va conti
nua să acționeze pentru întărirea u- 
nității naționale, chezășuită de alian
ța dintre muncitori și țărani, pentru 
asigurarea securității tuturor cetățe
nilor. După ce a reafirmat politica 
tării sale de sprijinire morală și ma
terială a mișcărilor de eliberare na
țională, In lupta împotriva colonia
lismului și dominației străine, șeful 
statului angolez a afirmat că toate 
acordurile și protocoalele semnate pe 
baza neingeritnței în problemele 
interne ale altor state vor fi respec
tate.

La Moscova a apărut monografia :

„Relațiile economice externe 
ale Republicii Socialiste România"

Pentru participarea tot mai activă 
a parlamentelor la soluționarea problemelor 

păcii și securității mondiale
UniuniiRezoluțiile Conferinței

CARACAS 22 (Agerpres). — în ca
pitala Venezuelei s-au încheiat, sîm- 
bătă. lucrările Conferinței de toam
nă a Uniunii Interparlamentare. în 
documentele finale adoptate se sub
liniază necesitatea participării acti
ve a parlamentarilor și parlamente
lor, a Uniunii Interparlamentare la 
solutionarea problemelor vizînd rea
lizarea păcii și securității mondiale.

în Rezoluția pe problemele dezar
mării. care a stat în centrul dezba
terilor generale, 
consecințele grave 
cursei înarmărilor. în mod deosebit 
a celei nucleare. Conferința cere tu
turor parlamentelor și guvernelor să 
contribuie efectiv la punerea în a- 
plicare a hotărîrilor adoptate la se
siunea specială a O.N.U. consacrată 
dezarmării. Totodată, se relevă im
portanța soluționării exclusiv pe 
cale politică a conflictelor si stărilor 
de tensiune. S-a hotărit ca cea de-a 
4-a conferință parlamentară pe pro
blemele securității și cooperării în 
Europa să aibă loc. în luna mai 
1980. la Bruxelles.

Rezoluția privind Orientul Mijlo
ciu și problema palestiniană reafir-

sint evidențiate 
ale accelerării

Interparlamentare de la Caracas 
mă caracterul inadmisibil al ocupă
rii de teritorii prin forță și sublinia
ză necesitatea realizării unei păci 
globale, juste și durabile cu partici
parea tuturor părților, inclusiv a 
O.E.P., singurul reprezentant legitim 
al poporului palestinian, retragerea 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate, recunoașterea drepturilor 
legitime ale poporului palestinian, 
dreptul său la autodeterminare, in
clusiv crearea unui stat independent 
și garantarea securității și integrită
ții teritoriale a tuturor statelor din 
regiune.

Conferința a reafirmat 
deplin față de lupta justă 
relor aflate sub dominație 
și asuprire rasială, pentru
rea dreptului la autodeterminare, și 
a condamnat actele represive ale re
gimurilor rasiste din Africa Austra
lă împotriva statelor africane inde
pendente.

în funcția de președinte al Consi
liului Interparlamentar a fost ales, 
în unanimitate, senatorul Rafael Cal
dera. fost președinte al Republicii 
Venezuela.

Conferința de la londra
LONDRA 22 (Agerpres). — în ca

drul conferinței de la Londra în pro
blema rhodesiană, ministrul britanic 
de externe, lordul Carrington, care 
prezidează lucrările, a continuat se
ria întîlnirilor separate cu reprezen
tanții Frontului Patriotifc Zimbabwe 
și cu cei ai regimului de la Salisbury.

Potrivit agențiilor Reuter, A.P. și 
France Presse, șeful delegației re
gimului de la Salisbury, Abel Muzo- 
rewa, a declarat, în cadrul unei con
ferințe 
gației ...... 
Smith, fostul șef al regimului rasist de ~ • -- ., .
principiu propunerile constituționale 
britanice. Muzorewa a condiționat, 
însă, acceptarea propunerii engleze 
de ridicarea de către Marea Brita- 
nie a sancțiunilor economice impuse 
Rhodesiei.

Purtătorii de cuvînt ai Frontului 
Patriotic Zimbabwe au declarat că 
„la această conferință nu s-a realizat

de presă, că membrii dele- 
sale, cu excepția lui Ian

ta Salisbury, au acceptat în

un acord asupra tuturor problemelor, 
care să fie acceptat de toate părțile". 
Reprezentanții celor doi copreședinți 
ai Frontului Patriotic, au reafirmat, 
de asemenea, poziția Frontului Pa
triotic în legătură cu încercările de 
a se elabora O constituție, care ar 
conferi privilegii speciale minorității 
albe din Rhodesia.

în cadrul unei conferințe de pre
să, ținută la Bruxelles, unde se afla, 
vineri, Joshua Nkomo, a anunțat că 
Frontul Patriotic va prezenta, luni, 
propuneri privind statutul minorită
ții albe în viitorul stat Zimbabwe in
dependent.

Pe de altă parte, purtătorul de cu- 
vînt al lordului Carrington a reafir
mat poziția britanică potrivit căreia 
nu se pune problema ridicării sanc
țiunilor economice împotriva Rhode- 
siei, atît timp cit nu va fi realizat un 
acord deplin, acceptat de toate păr
țile, atît asupra Constituției viitoru
lui stat independent Zimbabwe, cit 
și a perioadei de tranziție.

Opțiunile 
de politică externă 

aie Republicii 
Centrafricane

BANGUI 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Centrafricane, 
David Dacko. a declarat întt-un dis
curs pronunțat în fata ambasadorilor 
acreditați la Bangui că tara sa „în
țelege să promoveze în continuare 
relații bune cu statele cu care între
ține deja raporturi de prietenie si 
cooperare". El a adăugat că Republi
ca Centrafricană va rămîne un factor 
al păcii și al prieteniei. „Guvernul de 
salvare națională, care va fi format 
— a spus, totodată, noul șef al statu
lui — va avea ca sarcină primordială 
elaborarea unui program coerent de 
dezvoltare economică si socială".

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Co
respondentul Agerpres, M. Coruț, 
transmite : în editura „Nauka" din 
Moscova a apărut monografia 
„RELAȚIILE ECONOMICE EXTER
NE ALE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA", de N. V. Feit. în cu
prinsul a peste 130 de pagini sint 
înfățișate aspecte ale evoluției rela
țiilor economice ale- țării noastre cu 
diferite state ale lumii, in anii 
construcției socialiste, stadiul actual 
și perspectivele acestor relații, pre
ocupări și rezultate în ridicarea efi
cienței comerțului exterior româ
nesc, în contextul rezolvării sarcini
lor complexe ale dezvoltării econo
miei naționale.

„Dezvoltarea relațiilor economice 
ale țării — se arată în monografie — 
se întemeiază pe principiile egalității 
în drepturi și avantajului reciproc", 
în lucrare se evidențiază interde
pendența dintre dezvoltarea econo
mică a țării și participarea ei activă 
la diviziunea internațională a mun-

cii, la schimburile mondiale de va
lori materiale. „Relevînd rolul 
determinant al eforturilor interne 
pentru dezvoltarea țării, scrie au
toarea, Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român a subli
niat influența creseîndă a relațiilor 
economice externe asupra acestui 
proces". în monografie se arată că 
„Un loc important în aceste procese 
îl ocupă dezvoltarea relațiilor de 
cooperare în producție".

în politica sa externă — mențio
nează monografia — România acordă 
o însemnătate deosebită relațiilor de 
prietenie și colaborare cu țările 
socialiste. Uniunea Sovietică a deve
nit cel mai important partener eco
nomic al României încă din primii 
ani ai construcției socialiste. în ul
timii ani — se subliniază în lucrare 
— între cele două țări se dez roită 
amplu colaborarea pe baza speciali
zării și cooperării în producție a 
extind și adîncesc legăturile tehr. 
științifice.

■ ■ ■ ■ ■ u

Un nou act agresiv împotriva Mozambicuiui agențiile de presă transmit:
sprijinul 

a popoa- 
colonială 
exercita-

MAPUTO 22 (Agerpres). — Forțe 
heliopurtate rhodesiene au săvirșit 
un atac de comando împotriva unui 
centru automat de telecomunicații 
din provincia mozambicană Monica* 
situată în apropiere de frontiera din
tre cele două țări — se arată într-un 
comunicat al Ministerului mozambi
can al Apărării. Forțele armate ale 
F.R.E.L.I.M.O. au respins agresiunea, 
împiedicînd producerea de daune ma
teriale.

încercarea de a distruge centrul

era menită să slăbească economia 
Mozambicului.

Luind cuvintul în cadrul sesiunii 
de la Maputo a Biroului regional al 
Organizației Mondiale a Sănătății, 
Samora Moises Machel. președintele 
Republicii Populare Mozambic. a re
afirmat sprijinul 
lupta popoarelor din Namibia. Zim
babwe și Africa de Sud pentru in
dependență. în același timp, el a 
condamnat acțiunile agresive ale ra
siștilor sud-africani împotriva terito
riului mozambican.

tării sale pentru

Manifestare a prieteniei 
româno—ungare. In ora?ul 
Hodmezovasarhely din Ungaria a fost 
organizată Ziua prieteniei româno- 
ungare. Cu acest prilej, a avut loc o 
adunare. în cadrul căreia au fost evo
cate însemnătatea revoluției de eli
berare socială si națională, antifas
cistă și antiimperialistă si realizările 
obținute de poporul român. în anii 
construcției socialiste, precum și re-

lațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală existente între Repu
blica Socialistă România si Republica 
Populară Ungară.

Reuniune în probleme 
economice la Beijing. La 
Beijing s-a desfășurat, cu participa
rea președintelui C.C. al P.C. Chinez, 
Hua Guofeng, o reuniune a membri
lor partidelor democratice și a per
sonalităților fără partid din R. P. Chi-

materiilor prime și combustibilului 
în toate domeniile economiei.

Hdunare festivă la Sofia, 
în capitala R. P. Bulgaria, a avut 
loc o adunare festivă consacrată celei 
de-a 35-a aniversări â Zilei Armatei 
populare bulgare, A fost prezent To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R.P.B.

fost

Un zguduitor paradox: I Proliferarea sectelor, veritabile

neză, în cadrul căreia au 
dezbătute principalele linii ale poli
ticii economice a P. C. Chinez și a 
guvernului — transmite agenția 
China Nouă. între problemele discu
tate s-au aflat cele referitoare la 
reajustarea prețurilor de achiziție și 
vînzare a unor produse agricole și 
din sectoare de prelucrare, majora-' 
rea retribuției unor categorii de mun
citori și intensificarea dezvoltării 
agriculturii.

Răspunzind. interesului larg al 
opiniei publice portugheze față 
de istoria României, la Lisabona 
au apărut două lucrări consa
crate acestei teme. „Imprimeria 
statului din Lisabona — Casa da 
Moeda" a tipărit lucrarea „Is
toria poporului român", di Con-' 
stantin C. Giurescu și Dinu C. 
Giurescu. In prefață sint sub
liniate bunele raporturi existen
te între România și Portugalia, 
țări aparținind ariei de civiliza
ție latină. Este relevată impor
tanța diferitelor documente sem
nate de reprezentanții României 
și Portugaliei pentru evoluția 
acestor raporturi, in special a 
Tratatului de prietenie și co
laborare semnat la București la 
14 iunie 1975. In editura „Arca
dia" a apărut lucrarea „Forma
rea statului național unitar 
român", de Ștefan Pascu.

Consiliul de Miniștri al 
R. D. Germane a adoptat o 
hOtărîre Privind folosirea rațională 
a energiei, materiilor prime și com
bustibilului. Țelul măsurii este for
marea unei atitudini pline de grijă, 
gospodărească față de resursele 
energetice și de combustibil din 
țară. Hotărlrea prevede, între altele, 
perfecționarea și intensificarea con
trolului asupra utilizării energiei,

/

concerne ale înșelătoriei
„Meditația

transcendentală”
de activitatea sectelor 
dau la iveală adevă- 
de a abate oamenii de

Periodic, atenția opiniei publice este atrasă 
pseudoreligioase care, prin fapte zguduitoare, 
râtul lor rol — acela de a perverti conștiințele, 
la lupta pentru adevăratele lor interese. S-a scris mult in presă in 
legătură cu cumplitul masacru din jungla guyaneză, căruia i-au căzut 
victimă aproape 1000 de membri ai „Templului poporului" — una 
din sectele care reușiseră să inducă in eroare mii de oameni naivi. 
Cu același prilej, s-a văzut bine și că, sub vălul „carității" și al „re
mediilor spirituale" la problemele acute ale lumii de azi, aceste secte 
sint de fapt veritabile concerne multinaționale ale șarlataniei. Tot
odată, ele sint focare ale tendințelor retrograde in serviciul politicii 
reacțiunii internaționale. Moon, căpetenia sectei ce-i poartă numele 
și ale cărui legături cu serviciul de spionaj sud-coreean nu mai con
stituie de mult un secret, se declară pe față „dușman al comunismu
lui" — pe care ar vrea, nici mai mult, nici mai puțin, decit să-l „lichi
deze" cu ajutorul „religiei" întemeiate de el.

Cu toate că se demască prin însăși activitatea lor 
după altul, aceste secte se înmulțesc, in condițiile 
recrutindu-și victimele dintre naivii aduși în pragul

și suferă un eșec 
crizei economice, 
disperării.

I

Olimpul „zeilor” ••• 
certați cu legea

variante „Biserica 
„Fe-

în urmă, un procesCu cîteva luni 
desfășurat la Lausanne făcea mare 
vilvă in presa occidentală. „Swa- 
mi Omkarananda", cum îi place 
să fie numit, era căpetenia „Centru
lui luminii divine" — una din nenu
măratele secte ce proliferează 
în lumea occidentală. Dezba
terile procesului l-au demascat 
pe „cuviosul" Swami drept „șarlatan 
înrăit și lipsit de scțupule" care, 
tiranizindu-și adepții, anihilind_ la 
aceștia ultima fărimă de voință și 
personalitate. îi împingea la fărăde
legi menite doar a-i consolida pute
rea și avutul. Pentru repetate tenta
tive de omucidere și atentate cu 
bombe, pentru jaf și încercare de 
otrăvire — toate urmărind înlătura
rea unor adversari ai sectei — Swami 
a fost condamnat la 15 ani inchi-, 
soare.

Swami Omkarananda nu este un 
caz izolat în acest Olimp populat de 
monștri care se pretind „zei", 
purtători ai „luminii divine" — in 
realitate indivizi corupți, avizi de 
bani, șarlatani fără scrupule certați 
cu legea. Iată cițiva dintre ei:

— David Berg, supranumit MO. 
patronul celor 70 000 de „Copii ai 
domnului", este urmărit de către jus
tiția gmericapă pentru delicte foarte 
profane, precum șantaj, viol, corupe
re de minori. Din această cauză, el 
s-a făcut pur și simplu „nevăzut", 
schimbîndu-și în permanentă domi
ciliul. ca un borfaș de rînd. Legătura 
cu adepții are loc pe două canale 
paralele : el îi alimentează ca regu
laritate cu. epistole conținînd mesaje 
„sacre", iar aceștia îi remit — tot cu 
regularitate — bani.

— Lafayette Ronald Hubbard, divi
nizat de membrii „Bisericii sciento- 
logice" de el înființate (20 milioane 
adepți), are interdicție de rezidență 
în Marea Britanie și a fost condam
nat în absență, de către un tribunal 
parizian, la patru ani închisoare și 
plata unei amenzi pentru escroche
rie. El își „îndrumă" credincioșii de 
pe... un yacht de lux, ce face croa
ziere în Mediterana și Atlantic.

— San Myung Moon, fost comer
ciant la Seul, liderul sectei ce-i poar-

tă numele (în alte 
unificării" sau, foarte sugestiv, .. 
derația internațională pentru zdrobi
rea comunismului"). este una din 
cele mai proeminente și. totodată, 
reprezentative figuri ale acestei fau
ne. Din biografia sa, prezentată 
în broșura intitulată „Zei și afa
ceri", apărută într-o editură din 
Munchen (R.F'.G.), reiese că el a fost 
închis pentru delicte de morală.

La originea 
proliferării: 

„vidul speranțelor”
.,Ananda Marga" și „Meditația 

transcendentală". „Hare Krishna" și 
„Copiii domnului", „Biserica unifică
rii" și cea „scientologică", „Misiunea 
luminii divine"... Sînt doar citeva 
dintre sectele care fac „vogă" acum 
în Occident. Mii și mii de oameni 
le acordă credit, se pun orbeș-

te în slujba pretinșilor profeți și a 
ideilor dubioase pe care aceștia le 
propagă. Cum se explică această pro
liferare ? Sau, aceeași întrebare. în 
versiunea revistei „STERN", „Ce se 
întimplă oare, de junde această por
nire mistică ? 
sete religioasă, 
bisericile 
atracția 
profetice în epoca noastră 
a științei și tehnicii ?“.

Asemenea întrebări — ■ 
revista vest-germană — și 
îngrijorare creseîndă mulți 
căror copii au căzut sau 
nințați să cadă pradă i. 
mistice. Un sondaj în rîndul unui 
grup de tineri între 16 și 26 de ani, 
care a stat la baza unui studiu efec
tuat de ministerul cu problemele so
ciale al landului vest-german Rhe- 
nania — Palatinat, relevă că 21 la 
sută din cei chestionați nu exclud 
posibilitatea de a căuta, în anumite 
situații personale grele, sprijin și 
„alinare" la aceste comunități dis
tructive. Or, care sînt aceste „anu
mite situații"? După cum deslușește 
ziarul „FRANKFURTER RUND- 
SCIIAU", sînt tocmai acelea generate 
de relațiile interumane ale societății 
în care trăiesc acești tineri, lipsa de 
perspectivă în profesie și in viața 
socială a acestei generații, care — așa 
cum arată statisticile — furnizează 
aproape jumătate din numărul șo
merilor. Pe bună dreptate, această 
generație este denumită a speranțe
lor inșelate. a alienării, a dezamăgi
rii. Mai concret, sociologul american 
James Beckford explică prolifera
rea cultelor pseudoreligioase în 
Europa occidentală și S.U.A. prin 
faptul că „munca, familia, economia 
sint angrenate intr-un proces de 
dezintegrare. Este vorba mai ales de 
un vacuum, un vid de speranță".

de pe cu totul alte 
de care-1 lega numai 
Moon), însoțit de vîlva

De 
intr-o 
goale ?stau 

misticismului

unde . această 
vreme cind 

De unde 
și a vrajei 

epocă
precizează 
le pun cu 
părinți ai 
sint ame- 
șarlataniei

Victime ale unor

Fanatism, extaz și frenezie se citește pe chipurile acestor tineri adepți ai „Misiunii luminii divine"

- paravan 
al afacerismului

în genere,) cîteva săptămîni sint 
suficiente pentru a face din indi
vizii ce vin mai mult sau mai puțin 
de bunăvoie, în speranța salvării, 
oameni fără voință. Izolarea 
lumea exterioară este un 
esențial - al tratamentelor 
de/ care fac uz sectele, 
este aservirea materială. 
trebuie să ne predea tot avutul lor, 
pentru a nu mai avea cu ce și la ce 
să se întoarcă" — stă scris într-una 
din circularele prin care MO își 
instruiește locțiitorii. Pentru „Copiii 
domnului" ocupația de fiecare zi este 
cerșitul. Dacă cineva nu adună suma 
obligatorie pînă la căderea serii, el 
trebuie să rămînă pe străzi pînă își 
îndeplinește „norma". Sumele sînt 
centralizate și depuse pînă la' ulti
mul bănuț în conturi ' ce stau la 
dispoziția șefului sectei. Atribu
țiile acestuia se rezumă la 
înfrumuseța cît mai mult viața 
fugar din fața legii 
uriașe 
Și de 
pentru 
vest-germană „Stern" caracterizea
ză aceste texte drept „amestecă
tură derutantă, demențială, de citate 
biblice, pornografie și politică".

„Circa 709 de cupluri, adepte ale 
sectei Moon, aU luat parte, la New 
York, la o ceremonie de căsătorie 
colectivă" — informa, la începutul 
acestei veri, agenția FRANCE PRES
SE. Acest circ, făcut pe seama 
unor oameni creduli (obligați să 
se căsătorească la comandă și 
„cn gros" cu persoane total ne-

cunoscute, 
meridiane, 
credința în 
publicitară de rigoare, este tipic pen
tru San Myung Moon. în ace
lași stil mare își conduce întreg 
imperiul sectei, cît și pe cel al afa
cerilor. Căci ci nu este stăpin numai 
peste două milioane de suflete, dar 
și peste o bancă la New York, o fa
brică de ciment in Coreea de Sud, un 
șantier naval, un lanț 
etc. etc.

Un simț negustoresc 
puțin dezvoltat dovedește 
speculant de credințe religioase, și 
anume tînărul conducător al „Mi
siunii luminii divine". Acesta po
sedă, printre altele, o rețea de ma
gazine, studiouri cinematografice, 
tipografii, întreprinderi de transport 
și turism. La fel, maestrul „Medita
ției transcendentale" este proprie
tarul a trei mari hoteluri în Elveția, 
al unei edituri și al unei tipografii, 
„în realitate — scrie „Stern" — 
falșii profeți al sectelor lumii de azi 
se aseamănă mai degrabă cu mana
gerii unor 
nistrate. 
treburile 
tabilitate 
lor storc 
spirituale» („Biserica scientologică"), 
din prostituție („Copiii domnului"), 
din cerșetorie („Hare Krishna"), căci 
luxul exorbitant in care trăiesc acești 
prinți ai escrocheriei trebuie fi
nanțat".

„O afacere foarte-foarte bună", 
consideră cercetătorul britanic Carol 
Williams toate aceste secte pseudo
religioase, care condamnă fără 
scrupule la degradare morală mili
oane de tinere vieți — secte pe care 
le definește drept „superpiața spi
rituală pentru înrobirea oamenilor".

Mariana SĂSĂRMAN

psihoze demențiale

nu mai 
și un alt

__  de 
element 

diabolice 
Un altul 
„Novicii

concerne riguros admi- 
Ei se pricep nu numai Ia 
supranaturale, ci și la con- 

și finanțe. Organizațiile 
milioane din -«consultațiicu 

astfel stoarse de 
a redacta texte 
uzul supușilor.

„Stern"

de edituri

N. CORBU

care informațiile și reclamă benignă la
arme tactice sau producția de arma- absolută coinciden

Epilogul tragic de la Jonestown : aproape 1 000 de membri ai „Templului poporului" au fost împinși la „sinucidere" cu cianură de către conducătorul acestei secte.

„Ediția specială"Ne-am obișnuit cu expresia „reclama este sufletul comerțului" — șl, ca atare, ne-am obișnuit să privim reclamele cu Indulgență sau amuzament. Chiar cînd ating niveluri înalte de Ingeniozitate, tip „Petreceți plăcut la hanurile turistice" (nu la cabinetele dentare sau în autobuze) ori „Dați copiilor dulciuri" (nu ardei iuți cu piper).Dar reclama chiar e întotdeauna „suflet al comerțului" ?
a-și 

de 
sumele 

la naivi 
„sfinte" 
Revista

...Reclame se găsesc și în ziarul „Le Monde". Cititorul mediu găsește anunțuri care-l îndeamnă să-și dea leafa pe o lună ca să-și cumpere o brichetă ultra-fină sau un stilou de aur „Cartier" — dacă nu preferă o lojă la un concert Id „Olympia" sau o masă cu șampanie la „Lido". Locatarii H.L.M.-urilor — blocurile populare — pot afla unde să-și cumpere o reședință pe Coasta de Azur sau la ce bancă să-și depună miliardele pentru ca eroziunea inflaționistă să nu-i transforme în simpli milionari.Așa-s reclamele — sufletul comerțului.De aci, șocul resimțit la unul din numerele recente care publică o „Ediție specială".Titlul, cu litere groase, subliniat și întins peste toată pagina: 
A început al treilea război mondial".După această informație utilă și drăguță, care plasează o măciucă în capul cititorului, „Ediția specială" publică un editorial, o analiză sobră și serioasă despre escaladarea încordării care a precedat declanșarea conflagrației; un amplu reportaj de pe front, din țările Europei occidentale invadate de armatele statelor socialiste europene ; știri despre operațiunile militare din cursul nopții; comunicatele oficiale de război. Ba chiar și un eseu politico-filozofic, despre Thanatos, zeița morții, care îl izgonește pe Eros, zeul dragostei.Cititorul află, înfiorat, cum s-au desfășurat atacurile spațiale prin care au fost scoși din uz sateliții de supraveghere, cum au fost distruse de bombardiere și rachete cu încărcături explozive sau chimice aerodromurile și cartierele generale. Articole „documentate", cu relatări zguduitoare, descriind amănunțit evenimentele respective.E drept, într-un colț, este inserată data „6 august 1985" — ceea ce-l face pe sărmanul cititor să răsufle ușurat pe moment. Dar îl „pregătește" pentru viitor, să știe ce-l așteaptă.Faptul că „Ediția specială" apare exact în toiul dezbaterilor aprinse din Occident privind înnoirea arsenalelor cu eventualitatea unei cooperări vest-europene în ment atomic este, desigur, o pură întîmplare, o ță. O coincidență inofensivă și inocentă.De fapt, „Ediția specială", cu măciuca pe detaliile ei le aplică cititorului, nu ar fi decît o cartea „Al treiiea război mondial", scrisă de un general pensionar — un „Sir moș Teacă" — pe nume John Hackett.E drept, undeva se spune că „Ediția specială" este doar o re clamă — există un mic chenar cu mențiunea „Publicite".Adică, publicitate. Cu „P" nu de la Păcăleală, ci de la Profit și Provocare. Sau de la Pervertire, Psihoză Paranoică, Propagandă Pestilențială, Poluare etc.Fiindcă reclama nu e întotdeauna sufletul comerțului. <- Cîteodată poate fi otrava sufletului.
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