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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, la Snagov, pe Abdu 
Salem Mohamed Al Zagar, ministrul 
petrolului din Jamahiria Arabă Li
biana Populară Socialistă, președin
tele părții libiene in comisia mixtă 
guvernamentală româno—libiana de 
cooperare economică și tehnică, ale 
cărei lucrări s-au desfășurat la 
București.

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu-

VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ
Ă

A TOVARĂȘULUI KIM IR SEN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen

au fost întîmpinați ieri de populația Ploieștiului 
cu sentimente de înaltă stimă și deosebită căldură

Luni. 12 mai, 
zi a vizitei sale ___ ,
șui Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Coreene, 
Spreună cu tovarășul Nicolae 

aușescu, secretar general al Parti- 
lui Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, au fă
cut o vizită in municipiul PloieștL,

Din partea română, la această vi
zită au luat parte tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis
tru al guvernului, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
Ilie Rădulescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., iar din partea coreeană, tova
rășii O Gin U, membru al Comitetu
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, minis
trul Forțelor armate populare. Kim 
long Nam, membru al Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea. Hă Dam. membru 
supleant al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ al R. P. D. Coreene, ministrul 
afacerilor externe.

Ca de fiecare dată cind primește 
oaspeți dragi, populația acestei zone 
cu vechi tradiții muncitorești a făcut 
celor doi conducători de partid și de 
stat o primire deosebit de caldă și 
entuziastă, i-a întâmpinat cu cele mai 
alese sentimente de stimă și respect. 
La hotarul dintre județele Ilfov și 
Prahova, pe o mare pancartă sus
pendată deasupra șoselei naționale, 
erau înscrise urările : „Bun venit to
varășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate 
Coreene !“, „Să se dezvolte și să se 
întărească continuu relațiile de prie
tenie frățească, solidaritate militantă 
și colaborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre Republica 
Socialistă
Populară

La ora 
sute de 
Prahova, 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, persoanele 
oficiale române și coreene care-i în
soțesc.

Primul secretar al Comitetului ju
dețean Prahova al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean, 
Circei, urează înalților

venit pe aceste străbune meleaguri 
românești, viată lungă și multă 
putere de muncă. în semn de înaltă 
cinstire, de caldă și tradițională ospi
talitate. bătrinul țăran Ion Pricopie 
invită pe tovarășii Kim Ir Sen și 
Nicolae Ceaușescu să guste din pli
nea și vinul pe care le produc aceste 
roditoare plaiuri prahovene. Cu gin
gășie și emoție, se apropie de cei 
doi conducători de partid si de stat 
șoimi ai patriei si pionieri ce oferă 
cu dragoste buchete de flori, cravate 
roșii cu tricolor. în acest timp. în 
ritmul melodiilor populare specifice 
acestor locuri, în semn de bucurie 
pentru onoarea ce le-o fac tovarășii 
Kim Ir Sen și Nicolae Ceaușescu de 
a le vizita județul, dansatori în cos
tume naționale, ce fac de mult faimă 
așezărilor de pe Valea Prahovei, se 
prind în străbuna horă românească.

Mișcat de această caldă si entu
ziastă primire, tovarășul Kim Ir Sen 
mulțumește celor prezent!, răspunde 
cu căldură acestor manifestări de 
prietenie care caracterizează relațiile 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Atmosfera sărbătorească, _ exube
ranța primăvăratică se regăsesc pe 
tot traseul străbătut pînă la 
uzinele „1 Mai". Pe marile arte
re care duc Ia primul obiec
tiv al vizitei, mii și mii de băieți 

■ și fete, bărbați și femei au ieșit cu 
buchete de flori, purtînd portretele 
tovarășilor Kim Ir Sen și Nicolae 
Ceaușescu, stegulete ale României și 
R.P.D. Coreene, eșarfe multicolore, să 
salute pe cei doi conducători de 
pârtia Si de stat. Ei scandau neîn
trerupt „Ceaușescu — Kim Ir Sen", 
„Trăiască în veci prietenia româno— 
coreeană", dînd expresie și în acest 
fel satisfacției depline pentru noua 
întîlnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, pentru 
rodnicia convorbirilor purtate, care, 
fără îndoială, vor constitui un pas 
important în ridicarea pe noi trepte 
a prieteniei strînse dintre partidele, 
popoarele și țările noastre.

Vizită la Ploiești a constituit pentru 
înalții oaspeți coreeni un prilej de a 
cunoaște efectele politicii de industria
lizare socialistă promovată de parti
dul și statul nostru, politică ce s-a 
materializat aici prin crearea unor 
puternice unități industriale ale că
ror produse sînt larg cunoscute pe 
întreg cuprinsul patinei noastre, pre
cum și în zeci de state ale lumii. Ca 
o consecință firească a acestei pu
ternice dezvoltări, Ploieștiul a cu
noscut, asemenea tuturor localități-

Populară Socialistă
vernuîui, președintele părții române 
în comisie.

Au participat Andrei Păcuraru, 
ambasadorul României la Tripoli, și 
Abdessalam 
cu afaceri 
București.

în timpul
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare care se dez
voltă continuu între România și Li
bia, în conformitate cu hotărîrile și 
înțelegerile convenite la cel mai înalt 
nivel. în acest cadru a fost subliniat 
rolul hotăritor pe care l-au avut în 
dezvoltarea și diversificarea coope
rării româno—libiene întîlnirile și 
convorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și conducătorul 
libian, colonel Moammer El Geddafi. 
A fost exprimată dorința comună de 
a se acționa și în viitor pentru in
tensificarea și dezvoltarea schimbu
rilor comerciale, a colaborării și coo
perării economice, în folosul și spre

Elmadami, însărcinatul 
ad-interlm al Libiei la

întrevederii au fost evo-

binele celor două țări șl popoare, al 
progresului și înțelegerii intre na
țiuni. A fost apreciată contribuția 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno—libiene în identificarea și ma
terializarea unor noi forme de extin
dere și diversificare a colaborării 
economice și tehnico-științifice dintre 
România și Libia.

Schimbul de vederi asupra unor 
probleme actuale ale situației Inter
naționale a evidențiat necesitatea de 
a se acționa pentru rezolvarea pe 
cale politică, prin tratative, a tutu
ror diferendelor dintre state, în in
teresul cauzei păcii, destinderii șl 
înțelegerii internaționale. In acest 
context, s-a reliefat importanța unei 
soluții globale în Orientul Mijlociu, 
care să ducă la retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate, la re
zolvarea problemei poporului palesti
nian, inclusiv crearea unul stat pa
lestinian propriu, independent.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială. '

INIȚIATIVA CREATOARE - 
răspunsul muncitoresc Iu

cerințele progresului economic

oasoeti

în cea de-a patra 
în România, tovară-

România și Republica 
Democrată Coreeană".
10.15, în uralele si ovațiile a 
reprezentanți ai județului 
sosesc aici tovarășii Nicolae

(Continuare in pag. a II-a) In timpul vizitei la Combinatul petrochimic de la Brazi

La dineul de ieri seară (Continuare in pag. a IlI-a)

ai guvernului, 
instituții centrale, 
și obștești, repre-

Fazekas, Petre Lupu, Paul Nicu- 
Gheorghe Pană, Leonte Răutu, 
Trofin, Ștefan Andrei, Mihai 
Ion Ioniță, Ion Ursu, Richard

Trecem uneori destul de ușor pe 
lingă fapte aparent obișnuite. Nu ne 
mai impresionează producțiile peste 
plan, obținute de un colectiv sau 
altul, atît timp cît ele au devenit 
comune pentru sute și sute de co
lective ; nu tresărim nici la auzul 
unei informații despre o premieră 
tehnică atit timp cit numărul lor, la 
scara țării, este de ordinul zecilor 
sau al sutelor ; și nici cind intr-un 
colectiv se consumă ore și zile de 
muncă fără preget pentru a realiza 
o comandă urgentă. Am devenit noi 
oare mai puțin sensibili la faptele 
noastre ? Este munca noastră mai 
puțin spectaculoasă ? Nu, nicidecum ! 
Credem că această modestie cu care 
privim izbînzile muncii noastre de zi 
cu zi are o frumusețe a ei, greu de 
explicat ; o frumusețe pe care o sim
țim cu toții, pentru că, intr-un fel 
sau altul, cu toții sîntem autori sau 
beneficiari ai rezultatelor muncii 
noastre. Rezultate născute din pasiu
ne și dăruire, din pricepere și iniția
tivă. Și credem că nu exagerăm dacă 
înaintea tuturor acestor izvoare si
tuăm inițiativa creatoare, novatoare 
a oamenilor muncii, care pornește de 
Ia înțelegerea responsabilă a necesi
tăților de progres mai rapid al țării, 
inițiativă care semnifică elanul și 
spiritul revoluționar cu care cei ce 
muncesc înfăptuiesc obiectivele dez
voltării economico-sociale a patriei 
stabilite de partid.

Deunăzi, la întreprinderea de trac
toare din Brașov, într-o conjunctură 
dificilă,, vecină cu starea limită, co
lectivul unei secții a hotărît să 
lucreze zi și noapte pentru a putea 
recupera o restanță la export de pes
te 1 000 de tractoare; Rezultatul ? In 
numai cinci zile, toate cele 1 000 do 
tractoare au fost livrate partenerului 
extern, în condiții de calitate irepro
șabilă. Fapt deosebit ? Nu, răspuns 
muncitoresc firesc, prompt la o ce
rință concretă. Tot recent, în bazinul 
minier al Comăneștilor, la Leorda, 
brigăzile ortacilor conduse de Nicolae 
Radu și Constantin Frățilă au hotă
rît să scoată zilnic „la lumină" 20 
tone de cărbune peste sarcinile pla
nificate. Și-au propus și au reușit, 
zi de zi, pînă în prezent. Și vor reuși 
în continuare. O certitudine izvorîtă 
din măsurile tehnice și organizatorice 
adoptate tot de ei : generalizarea 
susținerii metalice în abataje-cameră, 
concentrarea producției in panouri 
mari, mecanizarea operațiunilor de 
manipulare și transport. Rezultatul ? 
Productivitatea muncii a crescut cu 
12 la sută peste prevederi. Fapt sen
zațional ? Nu, un răspuns muncito
resc, concret la o cerință economică 
majoră: „Tării, — cît mai mult 
cărbune !“ Un răspuns concret, prin 
fapte, pe care îl dau zi de zi și co-

lectivele altor mine din bazinul car
bonifer al Gorjului sau al Văii Jiului.

Și încă un exemplu, relatat de 
maistrul Andrei Kalmar, de la între
prinderea „Unio“ din Satu Mare. „In 
toate sectoareje mecanice ale unității 
noastre s-a generalizat inițiativa „Lu
crul colectiv pe o mașină". Efectele, 
atit pe planul producției materiale, 
cit și pe plan educativ, sînt enorme. 
Acum, fiecare strungar predă lucrul 
în continuare tovarășului său din 
schimbul următor, fără să mai scoată 
din mașină piesa supusă prelucrării, 
înainte, fiecare strungar îșî ridica 
piesa de pe strung la încheierea pro
gramului, chiar dacă nu era termi
nată. Celălalt iși monta piesa „lui", 
pierzîndu-se inutil minute prețioase. 
Azi, aceste minute se cîștlgă. Și este 
vorba, de-a lungul celor trei schim
buri, nu numai de minute prețioase 
cîștigate, ci chiar de ore. La peste 
două ore este calculat cîștigul net de 
timp pe fiecare mașină prin genera
lizarea acestei inițiative". Fapt ieșit 
din comun ? Nu, o acțiune gospodă
rească pornită din dorința de a fo
losi cît mai bine moderna zestre teh
nică a întreprinderii. Și ceea ce este 
mai important, dincolo de prețiosul 
cîștig de timp productiv, prin gene
ralizarea acestei inițiative sporește 
răspunderea colectivă pentru bunul

Viorel SALAGEAN
(Continuare în pag. a IlI-a)

Casa 
de cultură 

din sat
de Valentin SILVESTRU

DINEU OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
IN ONOAREA TOVARĂȘULUI KIM IR SEN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a oferit, luni, un dineu în onoarea 
tovarășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Coreene.

Âu participat tovarășii Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Gheorghe Rădulescu, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu,

Ion Coman, Nicolae Constantin, Con
stantin Dăscălescu, Janos Fazekas, Lu
dovic _ ~ .
lescu, 
Virgil
Gere,
Winter, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și 
conducători ai unor 
organizații de masă

zentanți ai vieții noastre științifice și 
culturale.

Au luat parte tovarășii O Gin U, Kim 
long Nam, Hă Dam, alte persoane ofi
ciale coreene.

în timpul dineului, desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen au 
rostit toasturi. La încheierea toasturilor 
au fost intonate imnurile de stat ale 
R.P.D. Coreene și României.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Kim Ir Sen

Stimate tovarășe Kim Ir Sen,
Stimați tovarăși și prieteni,

Aș dori, încă o dată, să vă adresez un salut călduros din 
partea conducerii noastre de partid și de stat, a mea perso
nal, precum și urarea de bun venit în România. (Aplauze).

Sîntem bucuroși că ați găsit timpul de a realiza o scurtă 
vizită de prietenie cu prilejul aflării dumneavoastră în Eu
ropa. (Aplauze). Această vizită a dumneavoastră o apreciem 
ca o expresie a relațiilor bune dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

în cursul ccnvorbirilor am făcut un larg schimb de păreri 
atît cu privire la relațiile bilaterale, cît și la problemele 
internaționale. Aș dori să remarc cu multă satisfacție dezvol
tarea ascendentă a colaborării româno-coreene în diferite 
domenii. împreună am ajuns la concluzia de a dezvolta co
laborarea și cooperarea în domeniul minier, petrolier și în 
alte sectoare de activitate. Există posibilitatea ca, în urmă
torii ani, să realizăm o largă cooperare în producție, de
monstrând și pe această cale că partidele și popoarele noastre 
înfăptuiesc neabătut o politică de largă colaborare, bazată 
pe principiile egalității, respectului independenței, neameste
cului în treburile interne și avantajului reciproc.

Si cu acest prilej ne-am informat reciproc despre mersul

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși și prieteni,

Aș dori, în primul rînd, să vă adresez sincere mulțumiri 
pentru invitația de a vizita încă o dată România prietenă.

Aș dori să folosesc acest prilej pentru a transmite salutul 
nostru cordial, frățesc întregului popor român. (Aplauze).

La numai doi ani de la întîlnirea noastră din 1978, de la 
Phenian, cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, astăzi avem pri
lejul să ne întîlnim din nou. în această sală, acum cinci ani, 
am semnat împreună Tratatul de prietenie și colaborare 
între țările noastre și de aceea consider că revederea noastră 
după cinci ani are o deosebită importanță. în baza Trata
tului de prietenie și colaborare, relațiile dintre partidele și 
statele noastre se dezvoltă, ridicîndu-se pe o treaptă mereu 
mai înaltă. Relațiile de strînsă prietenie dintre noi au la 
bază principiile independenței și egalității. Putem să apre
ciem că relațiile dintre noi sînt relații model între țări so
cialiste.

Cu acest prilej, am avut posibilitatea să discutăm îndelung 
și să facem un schimb fructuos de păreri cu dumneavoastră, 
tovarășe Ceaușescu, despre relațiile bilaterale dintre țările 
noastre, despre o gamă largă de probleme internaționale.

Doresc să dau o înaltă apreciere eforturilor perseverente 
depuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru obținerea unei
(Continuare în pag. a IlI-a)

In mijlocul satului, intr-un loc 
bine găsit, cu platformă largă si 
liberă in față, s-a ridicat o casă 
de cultură. La inaugurare au 
venit pină și moșnegii care tre
buie duși de braț. Caracteristica 
principală a publicului, ca si a 
formațiilor artistice ce s-au pe
rindat pe scenă in ziua festivă, 
e că aveau drept componenți pe 
chiar 
ficiu. 
țarea 
careț 
trebe 
tuția 
urmă 
propria sa contribuție.

N-aș fi crezut că se 
clădi o casă de cultură 
spațioasă, bine dotată si inge
nios gindită intr-un sat. Ce-i 
drept. Domneștii de Argeș nu e 
chiar un sat oarecare ; se si pre
gătește să devină oraș ; are pla
nuri mari de viitor; dar oricit... 
In primul rind. ar fi de observat, 
cu plăcere, arhitectura specifică 
a lăcașului. E de acolo, din par
tea locului, respiră o frumusețe 
originală, liniștită si armonioa
să. Apoi, înăuntru, e. dacă pot 
zice așa, ambițios. Sala, 
in amfiteatru, seamănă 
unui teatru bucureștean. 
poate primi spectacole de____
gură. Holurile au disponibilități 
pentru expoziții. Încăperile des
tinate feluritelor activități sint 
largi, înalte, luminoase. Colecția 
de pictură cuprinde, spre surprin
derea vizitatorului, pinze cu 
semnături moderne, notorii, care 
s-au plimbat anterior prin di
verse și reputate galerii europe
ne. Gindită cu chibzuială de un 
arhitect inventiv, care a gospo
dărit bine interioarele, casa are 
in același timp o generozitate 
care le este de mare utilitate 
spațiilor recreative. Nimic în
gust si cărpănos, mohorit sau 
indiferent, asa cum mai intil- 
nim uneori prin alte locuri. Iți 
face plăcere să te așezi in fo
toliile confortabile si elegante, in 
colorit odihnitor, să adasti in ca
mera cercului de pictură, care 
adună tot soarele.

Cit de bogate și atracHoase 
vor fi programele, cit si ce fel 
de sprijin vor acorda alcătuirii 
acestor programe instituțiile 
culturale din Pitești si Bucu
rești, ce inițiative vor avea ac
tiviștii locali — 
trebări la care 
răspunsuri mai 
dată, pășind pe 
pacte ale Casei 
Domnești. admirind structurile 
bizuite pe căldura lemnului, zes
trea tehnică a sălii de reprezen
tații. valorile artistice adăpos
tite am avut sentimentul că satul 
a mai făcut astfel un pas larg 
spre civilizația socialistă. Si că, 
in genere, implantindu-se în 
inima așezărilor rurale aseme
nea imbolduri spre progres, li 
se accelerează benefic pulsul 
vieții spirituale, cu remarcabile 
consecințe pentru întregul pro
ces de intelectualizare a popu
lației.

constructorii acelui edi- 
Tot satul a lucrat la inăl- 
casei și nu există localnic 
intilnindu-te, să nu te in- 
intii dacă ai văzut insti- 
cea nouă, pentru 
să-ți povestească

ca pe 
despre

poate 
atit de

vastă, 
cu a 
Scena 

anver-

acestea sint in
se vor furniza 

tirziu. Deocam- 
covoarele com- 
de cultură din
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VIZITATOVARAȘULUI KIM IR SEN
(Urmare din pag. I) grija acordată de partidul si statul
---------------------------- nostru îmbunătățirii continue a ni- 
lor patriei, un progres permanent din velului de trai material si spiritual 
punct de vedere edilitar, confirmind al întregului nostru popor.

LA ÎNTREPRINDEREA „1 MAI":

Ovații pentru prietenia trainică 
româno-coreeană
Primul obiectiv vizitat a fost cu

noscuta întreprindere „1 Mai", pro
ducătoare de utilaje petroliere, pre
cum și instalații necesare industrii
lor miniere, metalurgice si chimice.

La intrarea în uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen au fost salutați cu deosebită 
căldură de tovarășii Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Stelian Teodorescu, directo
rul întreprinderii, de reprezentanți 
ai consiliului oamenilor muncii. Sute 
de muncitori, purtind portretele ce
lor doi conducători de partid și de 
■tat, drapele românești și coreene, 
le-au făcut o caldă primire. S-a 
scandat „Ceaușescu — Kim Ir Sen!“, 
s-a ovaționat îndelung pentru prie
tenia trainică româno-coreeană. O 
formație alcătuită din membri ai găr
zilor patriotice și ai detașamentelor 
de pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei a prezentat onorul. 
Tineri și tinere muncitoare au ofe
rit tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen buchete de flori, 
urîndu-le, in numele destoinicului co
lectiv muncitoresc ploieștean, un 
călduros bun venit în uzina lor.

Gazdele au prezentat apoi înaltilor 
oaspeți, în fața unor machete, dez
voltarea pe care a cunoscut-o in anii 
socialismului această importantă uzi
nă constructoare de mașini a tării, 
precum și principalele produse ce 
se realizează aici. S-a arătat că. po
trivit indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a vizitat aproape in 
fiecare an această unitate, ■ întreprin
derea a fost concepută ca o uzină 
complet integrată, dispunînd acum de 
toate sectoarele necesare procesului 
de fabricație, fiind, totodată, uzină 
coordonatoare a întregii producții de 
utilaj petrolier a țării. In ulti
mii ani, aici se realizează, de 
asemenea, la indicația secretaru
lui general al partidului, uti
laj minier, chimic și metalurgic. 
Tovarășul Kim Ir Sen este informat, 
totodată, că una din realizările de 
prestigiu ale acestui puternic colec
tiv este platforma de forai marin 
— utilaj deosebit de complex, fabri
cat după concepție românească în 
cooperare cu alte unități de profil 
din tară.

Oaspeților li se prezintă machetele 
instalațiilor de forai pentru adîncimi 
între 4 000 și 10 000 metri. A fost pre
zentată, totodată, macheta excavato
rului pentru exploatarea cărbunelui 
la suprafață, cu o capacitate de 
3 000 mc/h.

înaltul grad de complexitate și 
competitivitate al produselor reali
zate la „1 Mai“ este reflectat si de 
faptul că mai mult de 70 la sută din 

româno-coreene

producție se exportă in peste 30 de 
țări de pe toate continentele, inclu
siv în R.P.D. Coreeană. Evocindu-se 
relațiile cu partenerii coreeni, gaz
dele au arătat că anul acesta au fost 
exportate în R.P.D. Coreeană, in 
avans, cinci instalații de foraj F-200, 
precum și șase agregate de cimenta
re a sondelor și alte utilaje.

Tovarășul Kim Ir Sen s-a intere
sat de unele caracteristici tehnice si 
performante ale acestor utilaje și a 
avut cuvinte de apreciere la adre
sa competenței muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor care produc 
aceste instalații și echipamente afe
rente.

în continuare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen sînt invitați 
să viziteze unele secții principale de 
fabricație, unde au fost puse în evi
dență preocupările în direcția îmbu
nătățirii și modernizării proceselor 
tehnologice, autoutilării, a dotării cu 
mașini-unelte. de mare randament.

Și aici, tovarășul Kim Ir Sen se 
interesează de randamentele unor 
utilaje, de procedeele tehnice folosi
te, apreciind preocuparea pentru ri
dicarea continuă a nivelului tehnic 
al produselor, a rentabilității acestora.

în finalul vizitei, pe platforma 
din incinta uzinei, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen asistă la o 
demonstrație de ridicare a unei in
stalații de foraj pentru o adîncime 
de 4 000 metri.

în încheierea vizitei, tovarășul Kim 
Ir Sen a consemnat în Cartea de 
onoare a întreprinderii : „Vizitînd 
această întreprindere, am fost profund 
impresionat de minunatele reali
zări obținute de ponorul român, 
sub conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în lupta consacrată con
struirii societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Urez tuturor oamenilor muncii din 
această întreprindere succese tot mai 
mari în lupta lor".
.De la întreprinderea „1 Mai", co

loana oficială s-a îndreptat spre 
Combinatul petrochimic Brazi, stră
bătind principalele artere ale muni
cipiului Ploiești, care au cunoscut în 
această dimineață animația caracte
ristică marilor evenimente politice. 
Zeci de mii de locuitori de toate 
virstele si categoriile — copii, tineri, 
adulti si vîrstnici. femei si bărbați, 
elevi, studenti și muncitori — purtind 
stegulețe române si coreene, eșarfe 
si flori, tablourile celor doi conducă
tori de partid și de stat, au salutat cu 
entuziasm, cu mare însuflețire ne 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Kim 
Ir Sen. în Diata gării, o explozie de 
bucurie întîmoină ne cei doi condu
cători de partid si de stat, sute de 

șoimi ai patriei si pionieri flutură 
eșarfe roșii la trecerea coloanei ofi
ciale. scandează numele tovarășilor 
Nicolae Ceausescu si Kim Ir Sen. O 
piramidă inspirată îngemănează în 
virful ei drapelele de stat ale Româ
niei și R.P.D. Coreene. Tineri si ti
nere in frumoase costume naționale 
prezintă dansuri si cîntece din boga
tul folclor al Văii Prahovei.

în centrul civic al orașului coloana 
oficială se oprește. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășul Kim Ir Sen 
sînt salutați cu sentimente de stimă 
și prețuire de primarul municipiului. 
Ion Paraschiv.

Tovarășul Nicolae Ceausescu si 
tovarășul Kim Ir Sen sînt invitați să 
se prindă într-o horă — o adevărată 
horă a prieteniei și frăției româno— 
coreene.

LA COMBINATUL PETROCHIMIC BRAZI:

Interes deosebit pentru realizările 
prestigioase ale acestei unități 
moderne a industriei românești
Ultimul obiectiv al vizitei l-a con

stituit Combinatul petrochimic de ’a 
Brazi. Amplasată in zona de sud-vest 
a municipiului Ploiești, unitatea este 
cunoscută astăzi in întreaga lume ca 
o puternică citadelă a industriei pe
troliere din România, care continuă 
în chip strălucit tradiția seculară a 
prelucrării țițeiului pe aceste melea
guri. Un moment de seamă în 
existența acestui impunător com
plex de instalații și retorte l-a 
reprezentat intrarea în funcțiune, 
în anul 1978, a secției pentru produ
cerea cauciucului poliizoprenic. pro
dus de mare randament și largă uti
litate. realizat pe baza unei tehnolo
gii originale elaborate de ICECHIM 
din București.

Pe platoul din fata combinatului 
și pe aleile de acces se află. în a- 
ceastă frumoasă zi de mai. mii de 
oameni ai muncii, care au întrerupt 
citeva momente activitatea pentru 
a-i saluta după cum se cuvine pe 
înalții oaspeți. în această priveliște 
însuflețită, de autentică sărbătoare, 
se disting drapelele naționale ale ce
lor două țări și portretele tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen. pe care cei prezenți le poar
tă cu o deosebită dragoste. Pe fron
tispiciul corpului central al combi
natului se află, de asemenea, por
tretele celor doi conducători de 
partid și de stat, precum și o caldă 
'urare de bun venit, scrisă în lim
bile română și coreeană.

Ora 12,15. La sosirea coloanei o- 
ficiale de mașini, mulțimea izbucneș
te în nesfîrșite aplauze si ovații. Se 
scandează, minute în șir. ..Ceausescu 
— Kim Ir Sen !“, nume devenite 
simbol al relațiilor de prietenie fră
țească și rodnică colaborare stator
nicite intre cele două partide si po
poare. care, deși se află la mii de 
kilometri depărtare, nutresc aceleași

Coloana oficială s-a Îndreptat apoi 
spre ieșirea din oraș, străbătind ace
leași culoare vii. formate de mii de 
ploiesteni veniti să-si exprime senti
mentele de profundă stimă si prețui
re fată de cei doi conducători dc 
partid și de stat, care, prin voința 
comună, au dat un nou și profund 
conținut relațiilor româno-coreene, 
prieteniei dintre popoarele noastre. 
Se regăsesc în această manifestație 
dragostea și gratitudinea pe care lo
cuitorii Ploieștiului le nutresc fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cărui 
viață și activitate prodigioasă sînt în
chinate progresului și bunăstării în
tregului nostru popor.

Din mașina deschisă, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Kim Ir Sen au 
răspuns cu multă prietenie manifestă
rilor călduroase ale mulțimii.

idealuri de libertate, propășire și 
pace în lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen răspund cu deosebită 
simpatie acestor entuziaste manifes
tări de dragoste. In cinstea înalțl- 
lor oaspeți, o gardă de onoare, for
mată din membri ai gărzilor patrio
tice și ai detașamentelor- de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei, prezintă onorul. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen 
sînt salutați de către tovarășii 
Gheorghe Caranfil, ministrul indus
triei chimice, Alecu Popa, directorul 
combinatului, de reprezentanți ai 
consiliului oamenilor muncii din în
treprindere. Un grup de tinere fete, 
îmbrăcate în salopete specifice mun
cii de petrochimist, oferă celor doi 
conducători de partid si de stat fru
moase buchete de flori, în timp ce 
formația corală și ansamblul de 
dansuri populare din cadrul combi
natului prezintă un scurt și emoțio
nant moment artistic.

Tovarășilor Nicolae Ceausescu si 
Kim Ir Sen le sînt înfățișate, pen
tru început, macheta combinatului, 
precum și o serie de grafice ,si vi
trine cu produse reprezentative reali
zate de către harnicul colectiv 
de aici. Informînd despre gama 
sortimentală variată pe care o pro
duc unitățile combinatului, despre 
larga lor aplicabilitate în toate 
sectoarele economiei naționale, direc
torul general al Centralei industriale 
de rafinării și petrochimie. Alexan
dru Boabă, prezintă citeva dintre 
reperele esențiale ale acestui com
plex modern. în care tradiția prelu
crării țițeiului se îmbină în chip ar
monios cu procedeele cele mai avan
sate de transformare a hidrocarburi
lor într-o gamă variată de produse. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu si Kim 
Ir Sen iau cunoștință cu un real in
teres de principalii parametri de 
funcționare a combinatului si de teh
nologiile aplicate, de preocupările 
pentru optimizarea și diversificarea 
producției, precum și de caracteristi
cile de bază ale produselor elaborate 
aici, care au, an de an. un tot mai 
înalt grad de competitivitate pe plan 
mondial.

Tovarășul Kim Ir Sen ia cu interes 
cunoștință de faptul că utilajele si 
tehnologiile aplicate sînt. în marea 
lor majoritate, de concepție, proiec
tare si fabricație românească.

Este vizitată în continuare insta
lația de fenol si acetonă. Aici, cei doi 

‘conducători de partid și de stat iau 
cunoștință de citeva dintre aspectele 
procesului tehnologic si procedeele 
specifice ale funcționării complicate
lor instalații. Sînt prezentate, pe rînd. 
pupitrul de comandă și dispozitivele 
supraetajate. în aer liber, de obți
nere a celor două produse, precum 
și proprietățile si utilizarea lor ca in
termediari sau materii prime în in
dustria chimică de sinteză.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si Kim 
Ir Sen. împreună cu persoanele ofi
ciale care îi însoțesc, străbat apoi pe 
jos distanta pînă la instalația de piro- 
liză, ultimul punct al traseului vizi
tei. înalții oaspeți iau cunoștință la 
fata locului de gradul ridicat de auto
matizare. fapt care permite ca si în 
acest sector toate complicatele pro
cese tehnologice, ascunse privirii 
omului, să fie dirijate de la un pu
pitru de comandă de numai trei oa
meni ne un schimb. Interesîndu-se 
de profilul instalației, tovarășul Kim 
Ir Sen este informat de către spe
cialiști, de muncitorii cu înaltă cali
ficare ce o conduc și o supraveghea-

Intîmpinați cu inaltă cinstire, cu caldă ospitalitate, după datina străbună

Populația Ploieștiului a făcut o caldă primire celor doi conducători de partid și de stat

ză, că aici iau naștere etilena și pro- 
pilena, produse de o mare puritate, 
obținute prin piroliză, operațiune de 
o mare tehnicitate, odată cu care 
se poate spune că începe petrochi
mia propriu-zisă.

Tovarășul Kim Ir Sen este invi
tat să semneze in cartea de onoare 
a combinatului. Anoi el oferă pe- 
trochimiștilor in dar un frumos pei
saj montan — creație picturală re
marcabilă a milenarei arte care a 
înflorit pe meleagurile din „Tara di
mineților liniștite".

La plecare, tovarășul Kim Ir Sen 

se adresează muncitorilor combina
tului. tuturor specialiștilor si facto
rilor de răspundere, care contribuie 
la buna funcționare a acestei impor
tante citadele a economiei româ
nești : „Vă mulțumesc in mod deo
sebit pentru primirea călduroasă pe 
care mi-ați făcut-o și vă rog să 
transmiteți aceleași mulțumiri tutu
ror locuitorilor municipiului și ju
dețului. Personal, am învățat foarte 
mult din această vizită. Fie ca re
lațiile de prietenie dintre popoarele 
și partidele noastre să se dezvolte 
tot mai mult !“.

Pe tot parcursul acestei fructuoa
se vizite, ca dealtfel în toate mo
mentele prezentei înaltilor oaspeți în 
județul Prahova, oamenii muncii au 
oferit frumoase buchete de flori 
celor doi conducători de partid și 
de stat, au aplaudat si scandat cu 
însuflețire pentru prietenia ț... «ie 
nezdruncinat dintre popoarele r< 
si coreean, pentru fericirea si Sănă
tatea celor mai de frunte exponent! 
ai ei : tovarășul Nicolae Ceaușesiu 
și tovarășul Kim Ir Sen.

(Agerpres)In centrul civic al orașului — o horă a prieteniei și frăției

La începutul primăverii, Comitetul 
județean de partid Satu Mare a or
ganizat în comuna Sanislău un 
schimb de experiență pe tema a- 
menajării model a unor gospodării 
țărănești, pentru folosirea cu ma
ximum de eficiență a grădinilor și 
curților, atit la cultivarea le
gumelor, cit si la creșterea ani
malelor, la care au luat parte organi
zatori de partid-președinti ai con
siliilor unice agroindustriale, alți ac
tiviști de partid. Efectele acestui 
schimb de experiență aveau să se 
vadă cufind. mai ales în localitățile 
în care exista „tradiția" aprovizionă
rii de la oraș. în dauna cultivării te
renurilor din grădini proprii și 
curțile locuințelor.

Acum, de cum intri în comuna Ber- 
veni, din județul Satu Mare, te sur
prind plăcut grădinile de legume, 
apârdte ca peste noapte pe locul te
renurilor situate între șosea si case, 
care, pînă anul trecut, foloseau doar 
pentru ..hălăduirea giștelor. în legătu
ră cu această metamorfoză a nămîn- 
tului. secretara comitetului comunal 
de partid, Iuliana Hajdu, ne spune : 
„Primăvara aceasta se anunță rodni
că pentru legumiculturâ. Cite hectare 
de pămint credeți că au fost smulse 
plnă acum din netulburata lor odih
nă de ani si ani spre a fi destinate 
cultivării legumelor de către cetă
țeni 7 Opt !“

Comuna Berveni constituie doar 
un exemplu din zecile de localități 
ale județului Satu Mare în care se 
materializează cu bune rezultate 
efortul organelor si organizațiilor de 
partid în vederea îndeplinirii sar
cinii stabilite de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, ca fiecare județ să-și 
asigure o bază proprie si îndestulă
toare de aprovizionare cu legume și 
zarzavaturi pentru populație. Comite
tul comunal de partid Botiz si comi
tetul de partid al cooperativei agri
cole. constatind că o serie de fami
lii continuau să rămină insensibile la 

cerința de a se cuitiva legume în 
curți și în grădinile de lingă locuin
țe. au alcătuit colective formate din 
comuniști, reprezentanți ai consiliilor 
populare și ai organizației democra
ției și unității socialiste, care s-au 
deplasat din casă în casă pentru a 
sta de vorbă cu familiile mai puțin 
receptive la această cerință. Cu răb
dare și cu argumente convingătoare 
li s-au demonstrat unor cooperatoare

Pe terenurile din vatra satelor - 
cît mai multe legume!

La Satu Mare, un schimb de experiență a infirmat spiritul tradiționalist al așa-zisei lipse 
de vocație pentru grădinărit, dar ecoul lui nu a ajuns încă la toți gospodarii

avantajele amenajării și reprofilării 
grădinilor și curților pentru legumi
cultura, că această măsură constituie 
o necesitate de primă importantă 
pentru respectivele familii, că nu re
prezintă o cinste sau o dovadă a hăr
niciei pentru gospodinele din Botiz 
să se aprovizioneze de la oraș oină 
și cu... frunze de pătrunjel. Rezul
tatele acestor convorbiri de la om 
la om 7 „Numai pe această cale — 
ne spunea secretara comitetului de 
partid din cooperativa agricolă. Io- 
landa Marc — localitatea Botiz be
neficiază acum în plus pentru legu
micultura de circa 8 hectare".

Iată și un alt exemplu (este 
vorba de localitatea Negrești din 
Oaș) care demonstrează cum poate 
fi înlăturată prejudecata că în aceas
tă zonă legumicultura nu poate cîști- 
ga teren. „Nici la noi nu a fost ușor 
să convingem dintr-o dată cetățenii 
să-și cultive legume în curte — ne 

declară tovarășul Vasile Mureșan, 
secretar adjunct al comitetului oră
șenesc de partid. Au fost destui aceia 
care au rămas insensibili la acțiunile 
de popularizare întreprinse pe dife
rite căi. Tocmai de aceea am socotit 
că este cazul să se intervină energic 
pentru schimbarea acestei mentali
tăți. în acest scop, biroul comitetului 
orășenesc de partid a acționat pe 
două fronturi. Pe de o parte, a cerut 

cooperativei din localitate, care nici 
ea nu a cultivat pînă acum legume, 
să dea „tonul". Aici s-au plantat le
gume pe un teren de trei hectare".

La Păulești. comună situată doar 
la 4 kilometri de Satu Mare, se ma
nifestă pe larg spiritul practic gos
podăresc. priceperea unor țărani în 
obținerea de legume timpurii. Multi 
dintre ei. cu cheltuieli minime și cu 
materiale aflate la indemina oricui, 
și-au amenajat solarii, țăranul coo
perator Zoltan Katona din satul A- 
mati, îngrijitor de cai la C.A.P. Pău
lești. și-a amenajat în timpul 
liber, pe lotul în folosință, mai 
multe solarii. în acest scop a folosit 
foliile de polietilenă cumpărate la 
preț redus, după un an de folosință, 
de la ferma cooperativei agricole. 
Unele din solarii sînt încălzite, folo
sind în acest scop sobe vechi din 
metal, aruncate de alții la fier vechi, 
în vederea menținerii cît mai înde

lungate a căldurii în solar, sobele au 
fost acoperite cu o manta de cără
mizi. în prelungirea căreia a con
struit. tot din cărămizi, un burlan 
gros care iradiază căldura uniform. 
Și loan Paku din Păulești a ampla
sat un solar lingă peretele exterior 
al bucătăriei, perete în care se află 
o fereastră permanent deschisă. 
Scopul este ca în timpul serii și 
nopții soba din bucătărie (alimenta

tă cu rumeguș sau crengi uscate) să 
asigure căldură și pentru solar. Sînt 
numai două din numeroasele exem
ple care pun în evidență metode e- 
ficiente și simple de valorificare a- 
vantajoasă a inteligentei tehnice ță
rănești, a condițiilor și posibilităților 
locale pentru amenajarea de solarii, 
ca și pentru extinderea culturii le
gumelor în curți și pe alte terenuri.

Deși rezultatele sînt promițătoare, 
pe ansamblul județului se mai gă
sesc localități în care organizațiile 
de partid nu s-au preocupat cu toată 
răspunderea de această problemă. 
Trecînd prin comuna Certeze am 
observat în multe curți ale cetățenilor 
suprafețe mari, bătătorite inutil. îl 
întrebăm pe secretarul comitetului 
comunal de partid. Cornel Serban. 
cîți locuitori au fost convinși în ulti
ma vreme să pună în valoare curțile 
lor, alte terenuri, pentru legumicul
tura 7 Ne răspunde fără șovăire ; 800. 

Nu este cam mare cifra? — îl între
băm cu îndoială, cunoscînd situația 
existentă aici. Și. ca în povestea vî- 
nătorească cu vulpea bearcă. prima
rul a redus la 500 această cifră, pen
tru ca, în final, să ne declare că pro
blema cultivării legumelqr nu-i este 
încă suficient de... clară. în schimb, 
pentru noi este cît se poate de clar 
că atit situația întîlnită în comună, 
cît și modul în care primarul se de
zice peste un minut de propriile de
clarații demonstrează faptul că aici, 
în Certeze. comitetul comunal de 
partid și consiliul popular nu au ac
ționat incă pentru atragerea cetățe
nilor la această activitate.

Spiritul tradiționalist, conservator, 
al așa-zisei lipse de vocație pentru 
legumicultura se menține încă des
tul de puternic și în comuna Gherța 
Mică. Nu se poate spune că aici nu 
s-ar găsi suprafețe nefolosite. Chiar 
în jurul consiliului popular există 
terenuri virane nepuse in nici un fel 
în valoare. în schimb, după cum am 
aflat într-o adunare cetățenească 
desfășurată aici, unii locuitori se 
plingeau că nu găsesc legume la... 
magazinul din localitate. Răspunderea 
principală pentru această stare de 
lucruri revine desigur secretarului 
comitetului comunal de partid, loan 
Handro, organelor locale de partid 
și de stat, care nu trec hotărît la 
acțiuni politico-educative si organi
zatorice menite să explice tuturor 
cetățenilor necesitatea practicării le- 
gumiculturii și valorificării terenuri
lor nefolosite, a aplicării legii.

Așadar. în județul Satu Mare nasul 
făcut pentru valorificarea terenurilor 
din curți nu este peste tot prea... 
mare. Sînt încă numeroase disponi
bilități atit umane, cît si materiale, 
pentru extinderea legumiculturii. Ele 
se oer puse in valoare — fără nici o 
întîrziere — acum. în aceste zile, in 
acest anotimp al faptelor concrete.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

Premiile expoziției
„Simfonia lalelelor" — Pitești 1980

Ieri s-au încheiat la 
Pitești manifestările 
prilejuite de cea de-a 
treia ediție a „Simfo
niei lalelelor", acțiune 
menită să stimuleze 
cultivarea florilor și 
arbuștilor ornamentali, 
să popularizeze rezul
tatele bune în dome
niul arhitecturii peisa- 
gere. Au fost acordate 
premii celor mai fru
moase exponate și a- 
ranjamente florale pe 
care piteștenii le-au 
admirat timp de trei 
zile la expoziția orga
nizată la casa de cul
tură a sindicatelor, 
avînd ca realizatori : 
administrația parcu
rilor și spațiilor verzi 
din Cluj-Napoca, labo
ratorul de cercetări 
pentru culturi în seră 
București, întreprin
derea de sere Dum- 
brăveni-Sibiu. Direc
ția domeniului pu
blic din cadrul Consi
liului popular al muni
cipiului București, ad
ministrația serelor, pe
pinierelor și parcurilor 
Pitești, unitatea de 
gospodărire a spațiilor 
verzi Timișoara, sta
țiunea de cercetări po
micole din Cluj-Na
poca, punctul flori-

rul să generalizeze ex
periența înaintată in 
sectorul floricol, să 
cultive gustul pentru 
frumos. (I. Herțeg).

col Eforie, municipiile 
Bistrița și Tg. Mureș 
etc. Manifestările pri
lejuite de „Simfonia 
lalelelor" au avut da

O liră și două lalele - simbol al manifestării 
„Simfonia lalelelor" — realizate din flori, a adus 
realizatorilor ei de la Bistrița premiul pentru 

cel mai reușit mozaic floral
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VIZITA TOVARĂȘULUI KIM IR SEN

ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI KIM IR SEN
Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Kim Ir Sen

(Urmare din pag. I)

de poporul prieten din Re
populară Democrată Co- 

sub conducerea tovarășului 
Sen. Ne bucură aceste re-

construcției socialiste în țările 
noastre. Am aflat despre noile 
realizări obținute în construcția so
cialistă 
publica 
reeană, 
Kim Ir
zultate și vă urăm succese tot mai 
mari în viitor.

Am discutat multe probleme in
ternaționale ; este și normal, ți- 
nînd seama de faptul că asistăm la 
o agravare a încordării internațio
nale. Am ajuns împreună la multe 
concluzii comune privind necesi
tatea de a intensifica eforturile 
pentru a opri înrăutățirea situației 
internaționale, pentru soluționarea 
problemelor pe calea tratativelor, 
pentru continuarea politicii de des
tindere, de independență națională 
și de pace. Noi considerăm că este 

( în interesul popoarelor noastre, al 
'' tuturor popoarelor lumii de a face 

totul pentru a se trece la dezar
mare și, în primul rînd, la dezar
marea nucleară, pentru realizarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

V-am înfățișat pe larg preocu
parea noastră pentru securitatea 
europeană, pentru pregătirea te
meinică a reuniunii de la Madrid 
din toamna acestui an, în vederea 
înfăptuirii unei politici de destin
dere, de pace, de dezangajare mili
tară și de dezarmare. Noi conside
răm că realizarea securității în Eu
ropa, pe continentul unde sînt acu
mulate principalele armamente și 
armate, inclusiv armamentul nu
clear, constituie una din proble
mele fundamentale ale politicii de 
pace, nu numai în Europa, ci pe 
plan internațional.

în timpul convorbirilor ne-ațl 
prezentat pe larg preocuparea 
dumneavoastră pentru reunificarea 
pașnică a Nordului și Sudului. Do
resc să reafirm și cu acest prilej 
întregul sprijin al României socia
liste pentru politica pe care o pro
movați dumneavoastră în direcția 
reunificării pașnice. Apreciem că 
realizarea acestor năzuințe ale po
porului coreean are o mare impor
tanță pentru poporul coreean, dar 
și pentru pacea din această zonă, 
pentru politica de independență 
națională, de destindere și de pace 
în întreaga lume.

Ținînd seama de gravitatea si
tuației internaționale, de proble
mele multiple care trebuie soluțio
nate, se impune mai mult ca ori- 
cînd întărirea solidarității și cola
borării dintre țările socialiste, din
tre țările în curs de dezvoltare, ță
rile nealiniate, dintre toate forțele 
progresiste și antiimperialiste. De
sigur, noi acordăm o mare însem
nătate activității internaționale a 
țărilor socialiste în direcția destin
derii și păcii. în același timp, con
siderăm că un rol important le re
vine țărilor nealiniate pentru pro
movarea unei politici ferme de 
destindere, de independență și de 
pace.

Apreciem, de asemenea, că so
lutionarea problemelor internațio
nale necesită participarea, în con- 

' „ ții de egalitate, a tuturor state
lot. Dar, acordăm o mare însemnă
tate participării active a țărilor 
mici și mijlocii la soluționarea pro
blemelor internaționale în mod de
mocratic.

Aș dori să remarc cu multă sa
tisfacție faptul că am ajuns la con
cluzia de a intensifica colaborarea 
noastră și pe plan internațional. 
(Aplauze).

Noi considerăm că dezvoltarea 
relațiilor dintre partidele și po
poarele noastre corespunde pe de
plin atît intereselor celor două țări 
și popoare, cît și cauzei generale a 
socialismului, a independenței po
poarelor și păcii.

în încheiere, aș dori să exprim 
convingerea că și această vizită a 
dumneavoastră în România va 
contribui la impulsionarea relații
lor dintre partidele și popoarele 
noastre. (Aplauze).

Vă rog să duceți cu dumneavoas
tră cele mai alese și sincere sen
timente de prietenie din partea 
poporului român, a comuniștilor 
români pentru poporul prieten co
reean, pentru comuniștii din Co
reea. (Aplauze).

Aș dori să ridic acest toast pen
tru întărirea necontenită a priete
niei și colaborării dintre partidele 
și popoarele noastre !

Pentru noi și tot mai mari succe
se ale poporului prieten coreean 
în construcția socialismului !

Pentru realizarea năzuințelor de 
reunificare pașnică !

Pentru o largă colaborare inter
națională, pentru destindere, inde
pendență națională și pace !

în sănătatea dumneavoastră, sti
mate tovarășe Kim Ir Sen I (Aplau
ze).

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor 1 (Aplauze puternice).

La întreprinderea „1 Mai

(Urmare din pag. I)
destinderi, colaborări și securități 
în Europa. Consider că în momen
tul de față, cînd situația interna
țională este deosebit de complicată, 
aceste eforturi pentru destindere și 
pace sînt cu atît mai valoroase.

Consider că în această stare de 
încordare este nevoie ca țările so
cialiste, țările nealiniate și țările 
lumii a treia să se unească strîns, 
într-un front unit, larg antiimpe
rialist, pentru evitarea războiului 
și apărarea păcii.

Am avut cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu un schimb bogat de pă
reri în legătură cu problema re- 
unificării Coreei. Așa cum a subli
niat cu cîteva momente în urmă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, dum
neavoastră ați sprijinit cauza po
porului nostru privind unificarea, 
acordîndu-i atenție ca unei proble
me proprii, iar de această dată 
sprijiniți activ poziția noastră pri
vind unificarea pașnică și indepen
dentă a patriei. Pentru aceasta vă 
exprim profunda noastră gratitu- . 
dine. (Aplauze).

Desigur, imperialismul continuă 
să persiste în permanentizarea di
vizării țării noastre, să creeze 
„două Corei", dar există un prin
cipiu că nu se poate diviza una și 
aceeași națiune. Coreea, bucurîn- 
du-se de sprijinul unanim al po

socialiste multilateral 
(Aplauze).
să-mi permiteți ca, în 
să apreciez că vizita

poarelor lumii, va reuși să-și 
unească Nordul și Sudul printr-o 
luptă energică. (Aplauze).

într-o perioadă scurtă, am avut 
prilejul să cunosc foarte multe din 
realizările construcției socialismu
lui în țara dumneavoastră. Sub 
conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în România s-au obți
nut succese minunate în construi
rea socialismului. Aceasta ne bucu
ră în mod deosebit și, felicitîndu-vă, 
vă urăm noi succese în construirea 
societății 
dezvoltate.

Vă rog 
încheiere, 
noastră va constitui o contribuție 
la întărirea prieteniei și solidarită
ții între partidele, guvernele și po
poarele noastre și îmi exprim sa
tisfacția pentru realizarea ei.

Cele două partide, țări și popoa
re, Coreea și România, vor merge 
în continuare umăr la umăr ținînd 
sus stindardul independenței. 
(Aplauze).

Propun să ridicăm acest pahar 
pentru prietenia și unitatea indes
tructibilă dintre poporul coreean 
și poporul român ! (Aplauze).

Pentru sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu I (Aplauze).

Pentru sănătatea celorlalți to
varăși prezenți aici 1 (Aplauze). Pe aleile Parcului Snagov

Convorbirile dintre
tovarășii Nicolae Ceaușescu

și Kim Ir Sen >'

la Sna-Duminică au continuat, 
gov, convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au reluat dialogul asupra 
unor probleme legate de dezvoltarea 
în continuare a raporturilor exce
lente româno-coreene întemeiate pe 
principiile și prevederile Tratatului 
de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Coreea
nă. De ambele părți a fost exprima
tă hotărîrea de a acționa și în vii
tor pentru a da un nou și puternic 
impuls acestor relații bazate pe în
credere, stimă și respect mutual, pe 
egalitate și întrajutorare tovărășeas
că, pentru a pune în evidență noi 
modalități și căi de lărgire și diver
sificare a conlucrării politice, econo
mice, tehnico-științifice și culturale 
româno-coreene, în interesul accele
rării propășirii celor două popoare 
pe drumul socialismului.

In timpul convorbirii, tovarășul 
Kim Ir Sen a exprimat profunda re
cunoștință partidului, guvernului și 
poporului român, personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru spriji
nul consecvent acordat poporului co
reean în înfăptuirea idealurilor sale 
de reunificare pașnică a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat solidaritatea deplină și spri
jinul activ ale partidului, guvernu
lui și poporului român față de aspi
rațiile legitime ale poporului core
ean de reunificare pașnică, democra
tică și independentă a patriei — ma
rele ideal național al poporului co
reean.

Convorbirile se desfășoară lntr,-o 
atmosferă de caldă cordialitate și in- 

1

țelegere tovărășească, caracteristică 
relațiilor de prietenie frățească șl 
solidaritate militantă dintre partide
le, popoarele și țările noastre.★

La amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au făcut împreună cu tovarășul Kim 
Ir Sen o plimbare cu vaporașul pe 
lacul Snagov.

în continuare, tovarășul' Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au invitat la un dejun pe tovarășul 
Kim Ir Sen.

Au luat parte tovarășii Ilie Ver- 
deț, Virgil Cazacu, Paul Niculescu, 
Ștefan Andrei, precum și general- 
maior Constantin Olteanu, ministrul 
apărării naționale.

Au participat tovarășii O Gin U, 
membru al Comitetului Politic al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, ministrul forțelor ar
mate populare, Kim long Nam, 
membru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, Hă Dam, membru suple
ant al Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, vlce- 
premier al Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, ministrul afaceri
lor externe, Sin In Ha, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.★

După-amiază au continuat convor- 
tovarășul Nicolae

I

birile dintre
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, șl to
varășul Kim Ir Sen, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate 
Coreene, în probleme bilaterale și 
internaționale de interes comun.

La încheierea convorbirilor de 
după-amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au invitat la dineu pe tovarășul Kim 
Ir Sen. A participat tovarășul Ștefan 
Andrei.

AU ÎNDEPLINIT planul cincinal

întreprinderea 
metalurgică din Bacău
Colectivul întreprinderii metalur

gice din Bacău și-a îndeplinit sar
cinile de plan ce i-au revenit Pen
tru actualul cincinal. In această 
perioadă, metalurgiștii băcăuani au 
asimilat și introdus în fabricație 
peste 300 noi tipodimensiuni de 
armături industriale din fontă. 
Avansul de timp cîștigat va per
mite harnicului colectiv de aici să 
realizeze, peste prevederile cincina
lului. o producție suplimentară în 
valoare de 730 milioane lei. concre
tizată în 14 000 tone armături in
dustriale. 6 000 tone piese brut tur
nate. Pînă la această dată. în ju
dețul Bacău au raportat îndeplini
rea înainte de vreme a planului 
cincinal 25 de întreprinderi indus
triale și unități economice. (Gh. 
Baltă).

Rafinăria Ploiești-Sud
Petroliștii de la Rafinăria Plo

iești-Sud. distinși cu Ordinul Mun
cii clasa a II-a pentru rezultatele 
obținute în 1979. au raportat reali
zarea integrală a sarcinilor de 
producție pe acest cincinal. Dato
rită creșterii valorii de prelucrare 

a fiecărei tone de țiței, rafinorii de 
aici vor livra suplimentar, pînă 
la sfîrșitul anului, uleiuri minera
le, motorină, petroluri si materie 
primă pentru petrochimie în valoa
re de peste un miliard lei. (Con
stantin Căpraru).

întreprinderea 
„Electromureș" 
din Tg. Mureș

Colectivul întreprinderii „Elec- 
tromureș" din Tg. Mures a înde
plinit planul la producția indus
trială pe întregul cincinal. în a- 
ceastă perioadă, volumul produc
ției a crescut de două ori fată de 
cincinalul anterior. După cum ne 
informează tovarășul loan Toader, 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere, avansul de timp 
ciștigat va permite colectivului de 
la „Electromureș" să realizeze, 
peste prevederile cincinalului, o 
producție în valoare de 1.5 miliarde 
lei. concretizată. între altele. în 
15 000 km cabluri electrice izolate, 
echipamente electrice pentru auto
vehicule, mijloace tehnice de 
calcul, piese de schimb si alte pro
duse. (Gheorghe Giurgiu).

(Urmare din pag. I)
mers al producției, se afirmă spiritul 
competitiv în muncă, dorința fiecă
ruia de a-și fructifica cit mai bine 
priceperea și măiestria profesională. 
Este ceea ce maistrul Kalmar numea 
„efectul educativ" al inițiativei.

La ora actuală, în fiecare între
prindere, în fiecare ramură se nasc 
și se afirmă numeroase acțiuni și 
inițiative muncitorești. Dacă am 
căuta un numitor comun al acestor 
inițiative, acesta ar fi, fără îndoială, 
afirmarea dorinței de autodepășire — 
inestimabil fruct al conștiinței mun
citorești. al atitudinii înaintate față 
de muncă, al grijii pentru sporirea 
avuției societății ; dorința de auto
depășire în marele front al muncii 
pentru progresul și prosperitatea pa
triei socialiste — inestimabil fruct al 
conștiinței revoluționare, patriotice a 
clasei noastre muncitoare, a tuturor 
celor ce muncesc.

Cfine privește în timp natura și 
conținutul inițiativelor muncitorești 
ajunge ușor la concluzia evidentă că, 
în ansamblul lor, ele se constituie 
într-un act politic, într-un sensibil 
barometru al înțelegerii înaltelor 
exigențe actuale puse de partid în 
fata oamenilor muncii. Izvorite din 
hotărîrea fermă de a face totul, de 
a acționa cu întreaga capacitate crea
toare și Răspundere pentru a înfăptui 
sarcinile stabilite de partid, inițiati
vele muncitorești nu pot fi decit 
limpezi, concrete, pătrunse de senti
mentul utilității sociale. Iar în actua
la etapă, oamenii muncii au înțeles 
că piatra de încercare a competenței 
și inventivității, a inițiativei crea
toare a fiecăruia este lupta pentru o 

calitate nouă în economie, în toate 
sectoarele vieții sociale. Calitate 
nouă care în industrie înseamnă pro
ducții sporite cu aceleași capacități, 
productivitate înaltă, nivel tehnic 
și calitativ ridicat al tuturor produ
selor, consumuri materiale scăzute, 
eficientă economică superioară. Ca
litate nouă, care în limbajul iniția
tivelor se exprimă prin : „Să lucrăm 
o zi pe lună cu energie electrică eco-

RĂSPUNSUL MUNCITORESC
nomisită", „Brigada înaltei producti
vități" „Tehnologiile de vîrf — în 
procesul de producție", „Autoutilarea 
— măsură a conștiinței și competen
ței", „Micronul, gramul, secunda — 
în slujba eficienței economice". Sînt 
doar cîteva din inițiativele binecu
noscute. care au „făcut școală", care 
și-au dovedit valoarea în practică ; 
inițiative care au avut un larg ecou, 
fiind preluate și -generalizate opera
tiv. de numeroase colective, tocmai 
pentru că sînt concrete și dau răs
punsuri clare la cerințe economice 
de stringentă actualitate.

Obișnuim să spunem azi că iniția
tiva creatoare s-a transformat în
tr-un fenomen de masă. O realitate 
pe care Festivalul național „Cîntarea 
României" o pune strălucit în evi
dență, sub ale cărui auspicii creati
vitatea tehnică adună an de an zeci 
de mii de semnături de presțigiu, de 

autentică valoare. O cifră : numai în 
ultimii doi ani în județul Cluj s-au 
înregistrat aproape 15 000 de invenții 
și inovații. Și autorii lor nu au in
ventat... „oul lui Columb", ci au înăl
țat pe soclul creativității realizări de 
rezonanță, demne de acest timp al 
revoluției tehnico-științifice : echi
pamente cibernetice, instalații și dis
pozitive pentru automatizări ș.a. Ar
gumente vii, argumente optimiste 

pentru ceea ce aduce patriei clima
tul sănătos al dezvoltării și afirmării 
inițiativei creatoare, a inteligenței 
creatoare a celor ce muncesc.

In mersul ei impetuos înainte, pe 
drumul progresului economic și so
cial luminat de istoricele hotărîri ale 
Congresului al XII-lea al partidului, 
țara are nevoie de tot mai multe ase
menea inițiative, de cit mai multe 
acțiuni menite să asigure valorifica
rea deplină, la maximum a poten
țialului tehnic, material și uman de 
care dispunem. Are nevoie de cît 
mai mulți oameni cu idei novatoare 
și inițiativă, de cît mai multi promo
tori ai noului in toate sectoarele și 
de cît mai puțini — dacă se poate 
chiar deloc ! — oameni blazați, scep
tici și rutinieri. Dispunem de un ca
dru democratic organizat, ideal pen
tru afirmarea oricărei idei sau ini
țiative menite să stimuleze creșterea 

producției materiale, a eficienței eco
nomice. Mai mult, autoconducerea 
și autogestiunea economică se pot 
afirma cu putere numai in condițiile 
stimulării și afirmării largi a ideilor 
și inițiativelor muncitorești, ale dez
voltării răspunderii și spiritului gos
podăresc ale fiecărui colectiv pen
tru folosirea cu înaltă eficiență a 
părții din avuția națională încre
dințată de societate spre administra

re. Cît de anacronică, cît de păgubi
toare este, din această perspectivă, 
atitudinea unor cadre care în loc să 
stimuleze spiritul novator, inițiati
vele, le caută cusur cu orice preț, 
invocă argumente de genul „nu e 
momentul", „este cam riscant" sau, 
pur și simplu, propun „să lăsăm lu
crurile așa cum sînt, că treaba mer
ge". Da, „treaba merge" în mintea 
obtuză a omului conservator, „mer
ge", dar nu progresează. Și așa, o 
idee novatoare, avansată, chiar dacă 
nu pare să fie șlefuită ca cel mai 
prețios diamant, se sufocă încă în 
fază de intenție, iar autorului ei i se 
astîmpără, pentru o bună bucată de 
vreme, pofta de a mai avea idei. 
Este fructul amar al respingerii ideii 
și perpetuării rutinei și conservato
rismului ; este fructul amar al con
cepției „mersului de la sine, fără bă
taie de cap". Teama de idee, teama 
de inițiativă și soluția creatoare ac

ționează ca o forță ocultă, deosebit 
de dăunătoare. Ea este mai dăună
toare decit însăși distrugerea unui 
bun material, atit timp cit ea poate 
distruge cea mai nobilă deprindere 
a omului ; inițiativa creatoare,

Cît de profunde sînt, ce rezonanță 
puternică au cuvintele rostite de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de la 
tribuna Forumului tinerei generații : . 
„Trebuie să înțelegem că fiecare are 
datoria să pună umărul — ca să mă 
exprim în limbaj popular — să pună 
gindirea și forța sa pentru a realiza 
obiectivele mărețe stabilite de partid, 
minunatele idealuri ale socialismului 
și comunismului ! Trebuie să știm să 
gospodărim cum trebuie țara, să fa
cem economii în toate domeniile de 
activitate. Socialismul nu este socie
tatea risipei — este societatea bunei 
gospodăriri, a chibzuinței, a folosirii 
raționale a mijloacelor de care dis
punem la un moment dat". Iată înal
tul crez revoluționar, comunist care 
străbate atîtea conștiințe muncitorești 
și le înaripează în afirmarea puter
nică a inițiativei lor creatoare. Iată 
mărețul crez care îndeamnă pretu
tindeni la acțiuni practice, energice 
împotriva rutinei și conservatoris
mului, a tot ce e vechi șl perimat, 
pentru promovarea neabătută a tot 
ce este nou și înaintat, pentru trium
ful înaltei exigențe partinice in în
treaga noastră activitate. Să acționăm 
permanent, zi de zi, în virtutea aces
tui crez și să ne afirmăm ferm și pu
ternic inițiativa și capacitatea noas
tră creatoare. Așa cum cere secreta
rul general al partidului, așa cum o 
cer interesele majore ale dezvoltării 
economiei noastre, ale progresului 
multilateral al patriei socialiste.
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EDUCAREA MATERIALIST-ȘTIINȚIFICĂ Opera lui George Enescu,

o activitate ce se adresează deopotrivă
minții și inimii oamenilor

...Discuție animată privind opoziția 
dintre știință și religie, dintre morala 
socialistă și morala religioasă. La șe
dința unuia din cercurile de educație 
materialist-științifică de la Liceul 
„Zinca Golescu" — Pitești, uteciști 
din clasele superioare analizează im
plicațiile temei asupra profilului mo
ral al tinerilor. ...întreprinderea de 
confecții Curtea de Argeș. La cămi
nul de nefamiliști, săptămînal, 120 
tineri muncitori participă în cadrul 
celor două cursuri de educație cetă
țenească la discuții, în cursul cărora 
se prezintă în mod accesibil noile 
cuceriri științifice, se reliefează lipsa 
de temei a concepțiilor mistice. ...La 
căminul cultural din comuna Coșești, 
brigada științifică răspundea întrebă
rilor puse de componenții micro- 
grupului privind cauzele unor feno
mene naturale, efectele superstițiilor 
și prejudecăților religioase... în co
muna Micești, cercul de ateism din 
cadrul universității 
ce avea ca temă de 
partidului nostru 
Nu de mult, la 
lianți din

partid ; revitalizarea brigăzilor știin
țifice la nivel județean și comunal ; 
crearea de universități cultural-știin- 
țifice în toate comunele (în multe 
dintre ele funcționind cursuri de 
ateism), a unui laborator științific de 
ateism la Pitești ; organizarea expo
ziției itinerante „Originea si evoluția 
omului".

Semnificativă pentru preocuparea 
de a depăși formele neatractive, sco
lastice de propagandă și de a extinde 
formele participative este folosirea 
unei game mai largi de mijloace — 
proiecțiile de filme și diapozitive, re
producerea diferitelor fenomene na
turale în cadrul unor experiențe de 
laborator, urmate de discuții menite 
a combate superstițiile.

Deși progresele sînt evidente, ele 
sînt încă departe de a corespunde 
cerințelor și necesităților care se fac 
simțite în întreprinderi, instituții și 
mai cu seamă la sate. Dealtfel, însăși 
constatarea autocritică privind carac
terul sporadic al muncii politice de 
la om la om, ca și al activității cu 
microgrupuri în cadrul propagandei 
ateiste (constatare inclusă în rapor
tul supus dezbaterii în ședința birou
lui comitetului județean de partid) 
nu a fost urmată de o acțiune perse
verentă care să determine remedie
rea acestei stări de lucruri. După 
cum abia la sfîrșitul lunii martie a 
fost imprimat un curs mai ferm spre 
încorporarea problemelor educației 
materialist-științifice, prin modalități

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL ARGEȘ
cultural-științifi- 
dezbatere poziția 
față de religie... 

Combinatul de 
lianți din Cîmpulung organizația 
U.T.C. a inițiat un interesant dialog 
cu tinerii — răspunsuri la întrebări 
pe teme de materialism științific.

Sînt acțiuni, fapte, întîlnite frec
vent în județ, care reflectă intensi
ficarea activității de educare mate
rialist-științifică în județul Argeș, 
în urma analizării acesteia la sfîrși
tul anului trecut de către biroul co
mitetului județean de partid.

Apar astfel demne de semnalat ; 
dezbaterea acestei problematici în 
adunări generale de partid. în învă- 
țămîntul politico-ideologic. în discu
țiile individuale cu membrii de

cinema
• Cind dragostea se Întoarce : 
SCALA — 9; 11.15; 13,30: 15.45: 18;
20.15, GLORIA — 9: 11.15: 13.30; 
15,45; 18; 20,15, MODERN — 9; 
11,15: 13.30; 15.45: 18 : 20. CULTU
RAL — 9; 11,15; 13,3015,45; 18;
20.15,
■ Adfncurlle : SALA PALATULUI
— 17; 20.15, LUCEAFĂRUL — 9;
12; 15,45; 18. BUCUREȘTI — 9;
11,30: 14,15; 17; 19,45, FAVORIT — 
9: 11,30; 14.15: 17; 19.45.
• Caută vintul : CENTRAL —
9.30; 11,30; 13,30; 15,30 
VOLGA — 9 .........
18: 20.
• Ștrengarii : TIMPURI NOI — 
15: 17,15: 19.30.
• Detașament cu misiune spe
cială : PATRIA - “■ ”•
18; 20, FESTIVAL 
15,45 .............. .. ’
11.15, XO.OV, X——. X». —
• Nu-ml furați copilul : STUDIO
— 10 " " “ ,'"'nT’r*
— 9: .
• Prinț și cerșetor 
13,30, Cinci seri — 
DOINA.
• Bietul Ioanide : EXCELSIOR — 
9- 11,45: 14.30: 17.15 : 20. FLAMURA
— 9: 12; 16; 19. CAPITOL — 9,30; 
12,30: io; 19.
• Mesaj din spațiu : VICTORIA
— 9- 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20,16, 
DACIA — 9; 11,15: 13.30: 15,45; 18; 
a î»roba de microfon ; GRIVIȚA
— 9: 11.16: 13.30: 15.45: 18 : 20.1'5.
• Bizonul alb : EFORIE — 9; 
11,1'5; 13,30; 15.45; 18: 20.15. GIU- 
LEȘTI — 9: 111; 13,15: 15,30: 17,46;
20.
• Mitul Fedorel s LIRA — 16;
18.15: 20.16.
• Fugi... te iubesc: DRUMUL SĂ
RII — 16: 18: 20.
• Castele de gheață : BUZEȘTI
— 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18 : 20, FLO- 
reasca — 9: ii: 13: is.30: 17.45;

dolarii și ardelenii : 
15.30; 17,30: 19,30.

Arabia î MELO- 
13.30; 15.45: 18;
- 9: 11.15: 13,30;

17,30: 19,30,
11.15; 13.30: 15.45;

9; 11: 13: 16 
9: 11,15: i3,»o 

18: 20.15. FEROVIAR — 9 
13.30: 15.45; 18: 20.15. __ __

12; 14; 16; 18; 20. MIORIȚA
11,15: 13.30: 15.45: 18: 20. -

■ ■ ■ ------- — 9: u.lSt
16: 18; 20:

20.
• Artista,
BUCEGI - _
• Aventură In 
DI A — 9: 11,15; 
20,15. TOMIS 
15.45: 18: 20.
• Mijlocaș la 
RENTARI — I" '

_ deschidere s FE- 
15,30; 17.30: 19.30.

• Duios Anastasia trecea i CO- 
TROCENI — 15; 17.15: 19.30.
• Ttnăra soție : VIITORUL — 
15,30: 17.30; 19.30.
• Singur printre prieteni : PA
CEA — 16.30: 17.30: 19.30.
• Blestemul pămîntului, bleste
mul iubirii : AURORA — 9.30; 14;

• Cine mă strigă 7 : POPULAR — 
15.30: 17.30: 19,30.
a Naufragiul : COSMOS
17.1'5: 19.30.
• întoarcerea lui Vodă Lăpușnea- 
nu : MUNCA — 15.30: 19.
a Safari Express : FL AC ARA — 
14; 16:' 18; 20.
a Ultima noapte
ARTA — 9: 12: 16: 19._____
• Siberiada : PROGRESUL 
15,30; 19.

îs;

de dragoste :

teatre
• Teatrul Național (sala mică) :
căruța cu paiațe — 19: (sala Ate
lier) : Așteptindu-1 pe Godot 
(spectacol aminat din 27.IV) —
19.30.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert coral. 
Pagini din creația compozitorului 
Nicolae Lungu. Dirijor : Vaslle 
Pântea — 19.30.
• Radiotelevlziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert susținut de 
Orchestra de studio. „Opera in 
concert". Dirijor : Carol Litvin 
—- 20.
a Opera Română : Faust — 18.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Gln-Rummy — 19.30: (sala Grădi
na Icoanei) : Cum se numeau cel 
patru Beatles 7 —
• Teatrul Mic : 
gamma asupra
10.30.
• Teatrul Foarte Mic : Copiii Iul 
Kennedy — 20.
• Teatrul de comedie : Livada 
de vișini — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Idioata — 19.30: (sala
Studio) : Inele, cercel, beteală — 
19.
• ’ Teatrul Ciulești (sala Majes
tic) : Spectacol susținut de Tea
trul din Botoșani cu piesa „Co
loana nesfirșită" — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy - 19.30: (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19.30.
• Teatrul ..Ion Vasilescu" : Sici
liana — 19.30.
• Ansamblul artistic .Rapsodia 
română" (sala clubului I.C.T.B.) : 
De la lume adunato (premieră) 
— 19.
• Teatrul ..Țăndărică" : Boroboa
ță — 10; Jocuri de poeți — jocuri 
de copil — 17.
• Circul București : Spectacolul 

. Circului Mare din Moscova —
19.30.

19.30.
Efectul razelor 
anemonelor —

Și-au dovedit eficiența schimburile 
de experiență ale directorilor de școli 
privind metodologia educației mate- 
rialist-științifice ; dezbaterea acestei 
problematici în consfătuirile cadrelor 
didactice, consiliile pedagogice si co
misiile diriginților ; extinderea unor 
forme de acțiune, ca „Prietenii natu
rii", „Clubul curioșilor", cercurile 
ateiste ale elevilor din clasele superi
oare, grupurile „Micii fizicieni" (chi- 
miști, biologi etc.). Un viu interes a 
stîrnit schimbul de experiență orga
nizat recent de comitetul județean de 
partid cu profesorii care predau ști
ințele sociale privind modalitățile de 
îmbunătățire a activității de educa
ție materialist-științifică a elevilor 
și studenților.

Perfecționarea activității în acest 
domeniu preocupă activul de partid. 
Fără a fi întreprins efectiv o 
anchetă socială, am consemnat o se
rie de sugestii susceptibile de a re
ține atenția organismelor angrenate 
în acțiunea de cultivare a convinge
rilor materialist-științifice. Este vor
ba de mai larga folosire a stu- 
diilor-sondaj sociologice în vederea 
cunoașterii „la zi" a formelor de ma
nifestare a influentelor mistice : o 
mai strînsă conlucrare între organi
zațiile de partid de la sate si cele de 
la orașe pe tărîmul activității poli
tico-educative a navetiștilor : un ma
nual de materialism științific si emi
siuni „Tribuna ateistului la radio" ; 
editarea unor broșuri consacrate me
todologiei în propaganda ateistă, o 
atentie mai mare acestei problematici 
în emisiunile TV ; mai multe filme de 
propagandă materialist-științifică; un 
„Dicționar al ateistului", care să ex
plice noțiuni și concepte ale materia
lismului științific.

adecvate (între altele, brigăzile ar
tistice), în ansamblul manifestărilor 
din cadrul Festivalului „Cîntarea 
României". Nefirească este și slaba 
preocupare pentru organizarea unor 
sărbători laice cu prilejul unor mo
mente importante din viata oame
nilor.

Principalul neajuns care dimi
nuează eficienta muncii de educa
ție materialist-științifică în unele lo
calități ni se pare a fi caracterul ei 
intermitent, sezonier, într-un șir de 
cazuri chiar o delăsare, determinată 
de convingerea moleșitoare „la noi nu 
sînt probleme", „fenomenul e stațio
nar, nu înregistrăm creșteri numeri
ce"... O asemenea înclinație spre au- 
toliniștire se reflectă în faptul că în 
decursul unei luni întregi comitetele 
comunale de partid Bradu, Cuca, Mă- 
lureni, Miroși, căminele culturale din 
Popești, Corbi, Mioarele, Berevoești 
nu au inițiat măcar o singură acțiune 
de propagandă materialist-științifică. 
Desigur, sînt lăudabile eforturile de 
lărgire tematică, dar oare alături de 
concursurile „Hora țărănească", „Cea 
mai bună pereche de dans de societa
te" sau expunerile despre evitarea ca
riei dentare și salubrizarea localități
lor, nu și-ar fi'putut găsi loc și cîteva 
manifestări consacrate... „salubrității" 
conștiinței ?

în spiritul orientării ferme trasate 
de Congresul al XII-lea. intensifi
carea activității de educație materia- 
list-științifică se situează printre 
obiectivele majore ale întregii activi
tăți politico-educative a partidului și 
statului. Consemnăm în acest context 
faptul că mai mulți activiști de 
partid s-au referit la necesitatea 
perfecționării instruirii Ia nivel ju
dețean a cadrelor care desfășoară

propaganda ateist-științifică. Este 
vorba, in primul rind, de a înlătura 
caracterul uneori descriptivist al 
acesteia, accentul disproporționat pus 
pe simpla prezentare a practicilor și 
mentalităților mistice și de a acorda, 
în schimb, o mai mare atentie rele
vării implicațiilor dăunătoare ale 
acestora, generalizării celor mai efi
ciente metode de combatere a misticismului.

Iată acum un fapt de viată aparent 
fără legătură cu propaganda ateistă. 
La Priboeni, Beleți-Negrești și Bo
țești, anul trecut, un puhoi de ape a 
măturat din cale zeci de case, cu tot 
avutul oamenilor. Comitetele comu
nale de partid, deputății au organi
zat de îndată ajutorarea sinistraților 
cu alimente și îmbrăcăminte, mate
riale de construcție ; membrii de 
partid au fost în fruntea grupelor de 
săteni care au ajutat la refacerea 
clădirilor distruse. Sprijinul primit 
la greu, la nevoie, a întărit încre
derea oamenilor în forța solidarității 
comuniste și a preîntîmpinat tenta
tivele de racolaj exercitate de unele 
secte în asemenea împrejurări.

Din păcate, necesitatea unor ast
fel de acțiuni „preventive" nu este 
înțeleasă pretutindeni. Bolnavi inter
nați în spitale din localități îndepăr
tate, unde greu îi pot vizita rudele, 
oameni copleșiți de moartea unei 
ființe apropiate sau de pierderea lo
cuinței în urma unui incendiu, alții 
gata să recurgă la orice mijloc „mi
raculos" numai să asigure reușita la 
examen sau evitarea divorțului — 
iată tot atîtea momente de cumpănă 
cind „profesioniștii misticismului" gă
sesc teren prielnic de captare a su
fletelor în derivă.

Cu atît este mai imperios necesar 
ca fiecare organizație de partid 
să acționeze ca un factor de stimu
lare a spiritului de solidaritate umană 
și întrajutorare tovărășească pro
priu orinduirii noastre. Numai orien
tată deopotrivă spre mintea și sufle
tul omului, activitatea politico-edu- 
cativă poate obține ecoul scontat ; 
numai astfel ea poate spulbera ten
tativele „dezinteresate" ale sectelor 
de a-și recruta prozeliți din rîndurile 
acelora pe care dezorientarea încer
cată în ceasuri de cumpănă îi face 
mai lesne permeabili influentelor 
mistice, concepțiilor fataliste, încli
nației spre resemnare și însingurare.

O asemenea orientare răspunde ce
rințelor creșterii eficientei activității 
de educare materialist-științifică, a 
forței ei de înrîurire și reflectă însăși 
esența și vocația acesteia, constînd 
în promovarea pe toate planurile a 
umanismului autentic.

Tudor OLARU 
Gh. CÎRSTEA

al poporului nostru
Desigur că 

reșteni nu au 
ceea din mai 
supra marelui 
tuse o furtună năprasnică. 
Niciodată cerurile îndepăr
tate și reci nu coborîseră 
mai aproape de pămînt. 
niciodată nu se revărsaseră 
mai necruțătoare cascade 
din întunecimea lor. Era 
ziua în care se răspîndise 
în eter vestea îndoliată a 
morții aceluia care întrupa 
geniul muzical al poporului 
român, George Enescu. A- 
socierea cu proiectarea 
profundei tristeti a orică
rui locuitor al acestor pă- 
mînturl asupra naturii în
conjurătoare era în concor
dantă cu dezlănțuirea în
doliată a elementelor. A- 
tuncr mi l-am reprezentat 
pe Enescu într-o lumină 
care nu se va stinge nicio
dată din amintirea emoțio
nată. Eram prezent, alături 
de atîtia alti tineri. în anul 
greu 1946, la repetiția gene
rală a primului concert pu
blic al lui Enescu în Româ
nia. după război. Vasta sală 
ARO (Patria de astăzi) era 
absolut neîncăpătoare. In
trasem. fără nici o exage
rare. prin ferestrele de 
cristal sparte de presiunea 
acelora care vroiau să-l 
vadă și să-l audă. îi era 
alături marele elev. Yehudi 
Menuhin. si interpretau 
Concertul pentru două viori 
de Johan Sebastian Bach. 
Nu voi uita niciodată reve
rența absolută, adorația as 
putea-o numi, a discipolului 
fată de divinul maestru. 
Desăvîrșitul artist al viorii, 
inefabilul interpret Menu
hin. la o întrerupere ceru
tă de Enescu. a ascultat, 
copleșit de emoție. înclinat 
ca un arbore tînăr sub bă
taia unui vînt răscolitor, 
observațiile surîzătoare care 
tindeau desigur spre asigu
rarea perfecțiunii, Nicioda
tă. cred, nu voi mai putea 
asista la o manifestare de 
mai deplină recunoaștere si 
gratitudine a unui om al 
artei fată de luminoasa sa 
călăuză, pentru nerătăcirea 
în pădurea de frumusețe a 
lumii.

Orice evocare a lui Enes
cu recunoaște cit de mult 
aparține el istoriei muzicii.

multi bucu- 
uitat ziua a- 
1955. cînd a- 
oras se abă-

dar și contemporaneității. 
Opera acestui adevărat de
miurg al artei este o operă 
totdeauna vie și ea este 
prezentă în programele ma
rilor formații muzicale ale 
lumii. Ca și a lui Brâncuși, 
cu care în mod cert poate 
fi comparată in structura si 
destinul lor 
lui Enescu. 
tregii lumi.
damentalele ______ ___
ale spiritualității poporului 
român, este chintesența vi
ziunii și concepției sale e- 
xistentiale. a omului în co
respondenta cu forțele Cos
mosului si initiat perfect în 
universul armonic al struc
turilor esențiale, in unitatea 
lor vibratoare care se poate 
răspîndi. ondulatoriu. în 
unde muzicale infinite.

In decursul milenarei sale 
istorii, poporul român a 
creat, în contact strîns cu 
ambianța geografică încon
jurătoare si cu condițiile 
sociale si istorice în care 
s-a format și dezvoltat, un 
număr impresionant de va-

paralel, opera 
apartinînd în* 
are toate fun- 

caracteristici

George Enescu - sculptură de I. Jalea

în lume, armonia si lumina 
cerurilor care s-au înălțat 
asupra nașterii sale.

Ca și Brâncuși. Enescu a 
căutat să exprime în opera 
sa. să ducă mai departe, 
în forme pure, esențiale, 
fluiditatea melodică a iz
voarelor și a transparen
tei cristalului de stîncă, 
extraordinara artă milena-

de Alexandru BĂLĂCI

lori spirituale care i-au 
exprimat particularitățile 
psihice dobîndite în cursul 
experienței sale de viată si 
i-au reflectat integral ne
contenitele frămîntări si 
lupte, impuse de împreju
rări adeseori vitrege, visu
rile sale luminoase, idealul 
său. totdeauna umanist.

Așa cum am mai putut 
scrie si altădată, de la 
tristetea, străbătută de in
tense neliniști și nostalgii 
a doinelor cîntate de păs
torii Mioriții din ancestra
le cavale. de la ritmurile 
vii ale horelor si dansuri
lor țărănești în care se ma
nifesta plenar bucuria de a 
trăi, geniul muzical al po
porului nostru se va desă- 
vîrși mereu, atlngînd o 
inegalabilă culme în opera 
lui George Enescu, domi
nată deopotrivă de vibrația 
profundă a cîntecului popu
lar in Rapsodia Română sau 
de un imens fior tragic 
existential. în opera Oedip. 
Arta lui iradiază oriunde

ră a poporului român, ex- 
trăgîndu-și vitala sevă mu
zicală din fabulosul folclor 
românesc. El a putut însu
fleți. panteistic, elementele 
naturii, stabilind prin co
respondenta sunetelor ra
porturi noi între starea vi
zibilă și lucrurile încă se
crete ale realității naturii 
și omului. La el. ca și în 
poezie, există o neconteni
tă mirare în fata universu
lui. căutind să-l exploreze 
în straturile sale cele mai 
adînci. El este înclinat către 
fervoarea naturii si a în
cercat (cu cită izbîndă !) 
să-i cuprindă armonic în
treaga efervescentă, din 
viata umilă a cîmpiei te
restre pînă la infinita miș
care a cosmosului. Profun
da meditație, manifestă 
pentru oricine în opera sa. 
l-a purtat către sîmburele 
central al purei realități, 
ale cărei învelișuri se înde
părtează cu stăruință, pen
tru a se afla adevărul vie
ții și artei. Această pro
fundă meditație l-a purtat

și spre reîntoarcerea 
formele simple, si nicioda
tă atît de umana armonie 
a muzicii lui Enescu nu a 
fost dominată de un abs
tract. rece tehnicism. Sim
plitatea armonică a acordu
rilor oferă totdeauna facul
tatea de a afla adevărul e- 
xistential și arta reală, din
colo de aparente si mode e- 
femere. sintetizează un drum 
ascensional, spre seva pri
mordială a originilor. Arta 
lui Enescu este un dialog 
lucid si patetic cu omul si 
cu natura, o concepție și o 
metodă armonică de a 
gindi lumea, sorbind de la 
izvoarele primordiale ale 
artei poporului său. Extră- 
gîndu-și seva din nemuri
torul folclor al tării sale, 
opera lui Enescu a intrat în 
circuitul universal, fiind. în 
același timp, o perfectă, 
emoționantă mărturie a ar
tistului despre contempora
neitatea sa. în muzipa lui 
va vibra îndelung, poate 
ca la nici un alt muzician al 
lumii, structura perenă, ge
neratoare de artă; a ele
mentelor fundamentale ale 
tării si poporului său. Spe
cificul national i-a acordat 
universalitatea, ca si pro
pria valoare a capodopere
lor sale muzicale de o per
fectă omogenitate estetică. 
Enescu aparține integral 
poporului care l-a generat, 
dar si lumii întregi, opera 
lui înscriindu-se în fondul 
de aur al patrimoniului spi
ritual universal.

Opera lui de artă nu se 
va supune niciodată mortii-

t
PROGRAMUL X

10.00 Teleșcoală
11,00 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing. Reluarea episo
dului 35

11.50 Telex
12,00 închiderea programului

16.00 Telex
16,05 Teleșcoală. „Laureațil muncii *1 

Învățăturii"
16,25 Seara Televiziunii cehoslovace. 

O „O zi In această țară". Film 
documentar realizat de Televiziu
nea cehoslovacă a Miniaturi dan
sante — sultă de dansuri populare 
slovace

17.15 Clubul tineretului
18.00 Revista social-politlcă TV
18.15 Almanah pionieresc
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

19,25 Dosarul resurselor refolosibila
19,45 Plai de cîntec, plai de dor — me

lodii populare
20,10 Călătorie prin țara mea (XXIX). 

Moldova Nouă
20,35 Seara Televiziunii cehoslovace. 

Film artistic : „Solo pentru bătrina 
doamnă". Ecranizare după roma
nul „Expresul de Niimberg" de 
Volji Styblove. Premieră pe țară. 
Producție a Studioului de film 
Barrandov

22.05 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 1

17,00 Album coral
17,15 Seara Televiziunii cehoslovace
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Studio Urle ’30
20,20 Viata economică
20.50 Moment Bach — cu Ion Voicu
21,30 Moștenire pentru viitor. Tudor Ar- 

ghezl — o sută de ani de la naștere 
22,05 Telejurnal

.V

CRONICA FILMULUI
Criticii literari au obser

vat (părere împărtășită și 
de Eugen Barbu, autorul 
scenariului noului film ro
mânesc „Bietul Ioanide"), 
că Ioanide nu e eroul prin
cipal nici al romanului că
ruia îi împrumută numele 
și cu atît mai puțin al 
„Scrinului negru". Unii 
l-au propus pentru acest 
rol pe Pomponescu. Perso
nal, as înclina să afirm că 
eroul principal al acestor 
cărți ale lui Călinescu .este 
romancierul însuși, care, 
cu o vocație de scriitor 
„clasic", adică de moralist, 
observă, dezvăluie, carac
terizează. dublînd stratul 
observației obiective, deta
șate, -cu punerea in scenă a 
propriei personalități. Ioa
nide rămîne cel mai im
portant personaj al cărții 
în măsura în care cumu
lează statutul unui perso
naj printre alții cu cel ce 
exprimă în chipul cel mai 
plenar subiectivitatea căli- 
nesciană. in măsura în care 
el este și un alter ego al 
povestitorului.

în filmul lui Eugen Bar
bu — Dan Pita, romancie
rul. tonul său, tribulațiile 
sale intelectuale, febra sa 
pasională se estompează, 
ca și modalitățile sale de 
investigare — ce îmbină 
metoda balzaciană cu teh
nici narative proustiene. 
Ioanide rămîne doar pionul 
principal al unei • dezvăluiri 
care așază în centru is
toria și face din erou un 
contemplator și un expo
nent al ei.

„Bietul Ioanide" si „Scri
nul negru" sînt, așadar, ci
tite ca o amplă cronică și 
ca o amplă frescă social- 
politică, sau mai exact po- 
litico-socială a României, 
începînd cu perioada din 
preajma celui de-al II-lea 
război mondial și sfîrșind 
cu primii ani de construc
ție socialistă. Profilul mo
ral. actele personajelor pre
ocupă în măsura în care 
ele au valori reprezentati
ve. exponențiale. în măsu
ra în care ilustrează apar
tenențe de clasă, prin op
țiunile lor fiind motorul 
unor revoluții istorice, iar 
prin situațiile în care au 
ajuns — reflexul eveni
mentelor istorice : în mă
sura în care destinele lor 
individuale contribuie Ia 
ilustrarea tabloului colosa
lelor zvîrcoliri și marilor 
răsturnări politice, a mu
tațiilor spirituale favoriza
te de evenimente.

Că o comprimare (simpli
ficare) a materiei roma
nești era inerentă — este

indiscutabil. Pînă unde 
poate merge această sim
plificare așa incit, urmă
rind filmul, nu numai să 
recunoaștem dar să regă
sim lumea romanelor si a 
problematicii călinesciene 
e o întrebare care rămine 
deschisă.

Care sînt împrejurările, 
fenomenele, evenimentele 
istorice evocate de filmul 
„Bietul Ioanide" ? întor- 
cîndu-se acasă, Ioanide o 
surprinde pe fiica sa. Pica, 
întîlnindu-se cu Gavrilcea 
— unul din șefii mișcării 
legionare. Ca o adevărată 
„rinocerită". mișcarea, cu 
teoriile ei de „vivere peri- 
colosamente", cu așa-numi- 
tul cult al acțiunii — 
va infesta sufletele am-

rării unei adunături care în 
lipsă de identitate precisă, 
și-a împrumutat obiceiuri, 
practici, ritualuri din altă\ 
parte, străine virtuților mo- ) 
rale, filozofiei de viață 
multimilenare a poporului 
român. Dezvăluind rolul 
jucat de Germania fascistă 
în declanșarea și alimenta
rea (inclusiv financiară) a 
acestui fenomen, dezvă
luind felul în care a înflo
rit mișcarea la umbra sim
patiei și intereselor unor 
cercuri politice, relevînd 
poziția de compromis, pa
sivitatea sau neputința or
ganelor de stat ale vremii 
preocupate nu să înlăture 
acest pericol, ci să înăbușe 
mișcarea de rezistentă a 
comuniștilor, a proletaria-

tip al intelectualului care 
nu poate „să se abstragă 
din cotidian și contingent"; 
care, dacă nu se implică in 
istorie, este oricum impli
cat de ea ; care, predicind 
un așa-zis apolitism (de 
fapt sustrăgîndu-se politi

cianismului burghez), devine 
om politic prin umanismul 
său funciar (eroul se ori
pilează în fața unui Ga- 
vrilcea. și în mod firesc 
oferă adăpost în propria 
casă lui Dragavei). Un in
telectual și. mai ales, un 
artist a cărui sete nepoto
lită de a construi la scară 
monumentală nu se poate 
manifesta plenar decît in 
timpul regimului democrat- 
popular ce construiește 
mari monumente culturale

por- 
domi- 
versa- 

setei

„BIETUL IOANIDE"
bilor copii ai arhitectu
lui care, spirit profund 
țional. caracterizat de 
mare sănătate morală, 
junge să subaprecieze 
ricolul real pe care-1 
prezintă legionarii, 
detestă modul 
și acționa pe care-1 des
coperă stupefiat în jur
nalul lui Tudorel. Ioa-, 
nide este prea rational 
pentru a crede si accepta 
absurdul, monstruozitatea 
prefigurată în acel docu
ment ce-i dezvăluie lucruri 
„neverosimile". Drama lui 
este și o dramă a creduli
tății, a naivității de a crede 
că iraționalul nu poate in
vada existența reala. Ob
sedat de, visul său con
structiv, nu va vedea la 
timp cum morbul distru
gerii pătrunde în propria
casă, declansînd tragedia.

Fără a evita elementele 
de senzațional (dar și fără 
a le specula artistic prea 
original ori pregnant), fil
mul înfățișează monstruoa
sele asasinate legionare, 
jaful sistematic, reconsti
tuie sinistrele practici ale 
bandelor cămășilor verzi, 
ceremonialurile lugubre im_ 
prumutate din arsenalul 
hitlerist. Slujba de pome
nire a Picăi, cununia „ca
maradului" Gavrilcea cu 
Meme Hangerliu, termina
tă cu un concurs în care 
unii, dindu-și jos măștile 
de nuntași, dezvăluie că 
meseria lor e moartea, 
toate acestea ridică cortina 
asupra existenței și prolife-

ra- 
o 

a- 
pe- 
re- 

Deși 
de a gindi

tului. filmul arată cum 
elemente provenind din 
alte pături sociale (aristo- 
crați. marea burghezie, in
telectuali) au condus pe. 
fată mișcarea sau au spri
jinit-o tacit.

Numeroase secvențe si
tuate in timpul istoric ce 
a urmat preluării puterii 
de către proletariatul con
dus de comuniști surprind, 
odată cu iremediabilul cre
puscul al acestor 
sociale, formele 
ale iluzionării lor 
reuși să întoarcă 
carul istoriei, 
cramponării lor de etiche
te, de arbori genealogici 
reali sau fanteziști și, mai 
ales, ale cramponării lor de 
viață (singura mai lucidă, 
care-și face. încă de vie, un 
parastas spectaculos, cu 
valori oricum simbolice, 
este Hangerloaica). ca și 
formele colaborării lor cu 
supraviețuitorii mișcării le
gionare și ai reactiunii. 
Filmul recreează celebrele 
tablouri ale tranzacțiilor 
de la Talcioc, in care, nu o 
dată, mai presus de nevoi
le materiale, prevala vo
luptatea jucării noilor ro
luri de prinți deveniti cer
șetori. conți ajunși hamali, 
plăcerea negocierii. Aces
tea sînt contrapunctate 
simbolic cu imaginea mar
ginii de oraș bătute de 
vintul istoriei, un vînt ce 
agita victorios steagurile 
roșii ale muncitorilor.

Autorii filmului văd, ju
dicios, în Ioanide un proto-

categorii 
grotești 

că vor 
îndărăt 
formele

pentru luminarea maselor 
largi de oameni ai muncii.

Cu statura și ținuta sa 
elegantă, cu părul său gri- 
sonant. cunoscutul pictor 
Ion Pacea ilustrează, re
prezintă corect acest per
sonaj, ca neprofesionlst, 
fiind demn de admirat 
pentru echilibrul rolului, 
lipsa distonantelor, stri
dențelor. efortul de vero
similitate. De aici pină 
la interpretare, trăire, 
transfigurare, pină la „Ioa
nide". erou gîlgitor de via
tă. idei, fapte ieșite din 
comun, paradoxale, memo
rabil prin expresii, dispo
nibilități, atitudini 
ple si contradictorii, 
solar și totuși plin de um
bre și mister, e insă o 
distanță apreciabilă.

Dincolo de aceasta, rea- 
lizînd 
den te 
dense 
torul 
valoare : Florin 
cu ; decoruri : Virgil Moi- 

costume, unele dintre 
discutabile sub aspec- 

adecvării la stilul epo- 
și armonizării cu res- 

Svetlana

multi- 
erou

nu o dată cdnclu- 
tablouri de epocă, 

ca atmosferă (au- 
imaginii. inegale ca 

Mihăiles-
se. 
ele 
tul 
cii 
tul : Svetlana Schiopu), 
„Bietul Ioanide" propune 
o interesantă galerie de 
personaje. încă din prima 
scenă, pătrunzînd în casa 
lui Manigomian (Petre 
Gheorghiu) cunoaștem o 
lume care, sub aparențe 
de rafinament și cordiali
tate. e puternic agitată de 
interese, orgolii, invidii ce 
nu întîrzie să se manifeste

distonant. Urmărim 
tretizări axate pe 
nanta maleabilității, 
tilității, cupidității, 
de parvenire, cameleonis
mului psihologic, social, 
politic (Octavian Cotescu, 
Constantin Codrescu, Mar- 
ga Barbu — care va pune 
în evidentă cu finețe odată 
cu stilul doamnei Farfara, 
ravagiile vîrstei și bolii a- 
supra stării ei finale) ; pe 
dominanta variatelor „bles
teme" temperamentale, dar 
și deformării psihologice, 
greu de stăpînit (cupidita
tea — Mihai Pălădescu, Ca- 
zimir Tănase ; presiunea 
erotică — Anda Călugărea- 
nu ; patima parvenirii în
tr-o funcție, sfirsita grotesc 
— Gh. Dinică). Vom regăsi 
o imagine concludentă a 
trufiei și autorității de cas
tă, ca și a inadaptării la is
torie în asprimile și ciudă- 
țenile Hangerloaicei — 
Olga Tudorache, ori în ve- 
leitarismul personajului că
ruia Dan Nasta îi conferă 
o rară distincție. Vom re
găsi, prin contrast, mo
destia clasei pe care o re
prezintă, dar și liniștea și 
certitudinea situării pe 
creasta valului istoriei în 
cazul lui Dragavei — Ște
fan lordache. Ion Caranii- 
tru — Max zugrăvește în 
tușe groase chipul imbeci
lității, demenței și mîrlă- 
niei congenitale, liberă de 
conveniențe, sporită de ne
bunia setei de putere. O- 
vidiu luliu Moldovan si 
Mircea Constantinescu re
alizează expresive portrete 
ale unor Mirabeau de Du
năre. ale fanatismului. Re
găsim în „Bietul Ioanide" 
pe Leopoldina Bălănuță, 
care dă contur original 
doamnei Ioanide. dozînd 
fin refuzul implicării și 
neputința ei, și pe Carmen 
Galin, care încarnează, mal 
palid și mai puțin original 
ca în alte roluri, dezorien
tarea și credulitatea Picăi.

In genere — creațiile 
ce dublează transfigurarea 
principalelor personaje vă
desc capacitatea actorilor 
noștri, pe urmele romane
lor și în consens cu calita
tea scenariului, de a sur
prinde cu finețe intelectua
lă esența personajelor în
truchipate si de a sugera 
nu doar particularitățile 
lor caracterologice, ci și 
semnificațiile lor ideatice 
și originalitatea lor esteti
că. Și cred că dacă greul a 
apăsat asupra întregii echi
pe — în primul rînd ei. ac
torii, sînt cei ce împart cu 
scenaristul reușita filmului.

Natalia STANCU
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Vida Gheza : „Sfatul bătrînilor" (piatră)

care a înălțat omului ^

mărețe monumente
în arta noastră. Vida 

Gheza s-a ilustrat ca 
un sculptor 
temică și 
creativitate, 
lui structură 
că. întreaga 
re asupra 
adinei ale 
contribuind la concre
tizarea, 
noastră, 
teristid 
darea 
lemn și 
creator care nu numai 
că s-a format, dar pe 
parcursul întregii sale 
activități a menținut 
o legătură strînsă. 
neîntreruptă cu tere
nul fecund al tradiției 
sculpturii românești ; 
un artist căruia cu
noașterea în profunzi
me a specificului cul
turii țărănești i-a fur
nizat > acea sevă, acea 
vitalitate capabilă să-i 
accentueze originalita
tea.

Vida nu era un mo
delator. Era un ciopli
tor în cel mai autentic 
și major sens al cuvîn- 
tului. Cioplitul a con
stituit modalitatea de 
transpunere a gîndirii 
artistice prin care for
ța lui de sculptor si-a 
aflat o viguroasă po
sibilitate de exprima
re. A înțeles ca ni
meni altul structura 
lemnului sau a pietrei, 
a știut să le vorbească 
oamenilor într-o artă 
mare si simplă, in de
plin acord cu cele 
autentice tradiții 
mânești. „Dansul 
Oaș", „Judecata 
Pintea". „Cosașul

de o pu- 
originală 
întreaga 

sufleteas- 
lui gîndi- 
sensurilor 
sculpturii

în plastica 
a unor carac- 
privind abor- 
sculpturii în 

piatră. Un

dormit". ..Răzvrătitul" 
demonstrează înțele
gerea celor multi, cu
noașterea vieții si is
toriei lor pe care a 
nemurit-o în opere ce 
vor rămîne ca durabile 
mărturii ale spiritului 
și geniului poporului 

•nostru. Cind a trans
pus lucrări ca ..Sfatul 
bătrînilor" din lemn 
în piatră. Vida a de
monstrat o măiestrie 
deosebită în a păstra 
din vechea lucrare toa-

Ion IRIMESCU

mai 
ro
din 
lui
a-

te acele trăsături 
racteristice unei 
crări în piatră.

Viziunea lui era a 
unui sculptor de o pu
ternică concepție mo
numentală. Cunoscu
tele monumente de 
la Cărei si Moisei 
sînt mărturia unei 
gîndiri care a pus, în 
sculptura românească, 
bazele unei superioare 
înțelegeri, stăpînire a 
spațiului prin forme 
puternice care sînt, 
totodată, de o extremă 
simplitate. Ele rămîn 
exemple de o puterni
că expresivitate în 
transmiterea ideilor 
care au stat la baza 
concepției lui artistice.

Caracteristică pentru 
întreaga personalitate 
a lui Vida Gheza este 
puternica legătură cu 
Maramureșul, cu mo- 
roșenii, pe care i-a în
țeles atît de bine în 
toate manifestările lor.

ca- 
lu-

Tot atît de bine pe cit 
te cunoștea cîntecele. 
folclorul și năzuințele.

Vida nu a fost, de
sigur, un sculptor ță
ran. Arta lui. izvorîtă 
din ceea ce au mai au
tentic aceste minunate 
plaiuri, este o artă de 
o puternică intelectua
litate și rafinament. 
Era un foarte bun po
vestitor. Avea întot
deauna la îndemînă o 
anecdotă despre mo- 
roșenii lui, pe care știa 
să o povestească cu 
tîlc, pentru a reliefa 
frumusețea 
gîndirea filozofică 
țăranilor din 
mureș.

Vida Gheza 
în amintirea 
ca un om integru, un 
altruist, cu un dezvol
tat spirit de colegiali
tate. I-a sprijinit, de-a 
lungul anilor, pe toți 
cei ce băteau la ușa 
Artei, luptînd adese
ori pentru menținerea 
ei la un nivel calitativ 
ridicat. Prin dispariția 
acestui mare sculptor 
al nostru, pe care toti 
îl regretăm, arta noas
tră pierde pe unul din 
cei mai 
tentici 
mâni.

Dacă 
rut, lucrările lui vor 
dăinui peste vremuri 
și vor rămîne veșnic 
mărturie a geniului 
cu care poporul nostru 
este înzestrat, mărtu
rie a acestei autenti
cități și forțe cu care 
arta românească se de
tașează în contextul 
sculpturii mondiale.

morală, 
a 

Mara-
rămîne 
nostră

valoroși și au- 
sculptori ro-

Vida a dispă-
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Cu prilejul celei de-a XXXV-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația 

fascistă

RECEPȚIE LA AMBASADA R. S. CEHOSLOVACE
Cu prilejul celei de-a XXXV-a 

aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub dominația fascistă, ambasado
rul acestei țări la București, Lumir 
Hanak, a oferit, luni seara, o recep 
ție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului. Ion 
Pătan, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-ceho- 
slovacă de colaborare economică si 
tehnico-stiintifică . Ana Muresan. 
membru supleant 1 al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul comerțului in
terior, Ilie Rădulescu, secretar al 
C.C. al P.C.R., Emilia Sonea 
ți Virgil Teodorescu. vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, Ghizela 
Vass. adjunct de sef de secție la C.C. 
al P.C.R.. Mihai Burcă, vicepreședinte 
al Consiliului National al Frontului 
Democrației si Unității Socialiste. 
Gheorghe Caranfil. ministrul indus

Întîlnire Ia C. C. al P. C. R.
Luni după-amiază, tovarășul Virgil 

Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a intîlnit cu tovarășul Mo
hammad Saleh Mutie. membru al Bi
roului Politic, secretar al" C.C. al 
Partidului Socialist Yemenit din 
R.D.P. a Yemenului, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., face o vizită in 
tara noastră.

Încheierea lucrărilor celei de-a Vll-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale româno-libiene 

de cooperare economică și tehnică
Luni, la amiază, s-au încheiat lu

crările celei de-a Vll-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
jnâno-libiene de cooperare economi
că și tehnică.

Protocolul actualei sesiuni a fost 
semnat din partea română de Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului, iar din partea libiană de Abdu 
Salem Mohamed Al Zagar, ministrul 
petrolului.

Documentul prevede intensificarea 
cooperării în sectorul exploatării pe
trolului, in domeniile industriei, con-★

Tovarășul Virgil Trofin. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, l-a pri
mit, luni după-amiază, pe Abdu Sa
lem Mohamed Al Zagar, ministrul li
bian al petrolului.

în cadrul convorbirilor au fost a- 
bor'late aspecte ale cooperării eco
nomice dintre România și Libia în 
domeniul industriei extractive, de

Din agenda lîrgului internațional de primăvară 
„T1BCO ’80“ și Salonului internațional al chimiei 

România — furnizoare de instalații 
de mare complexitate tehnică

Industria constructoare de utilaj 
tehnologic din țara noastră expune 
șl la această ediție a Salonului inter
național al chimiei o bogată gamă 
de produse. întreprinderea „Indus- 
trialexportimport", care oferă la ex
port rafinării, echipament tehnologic 
și componente pentru industria ex
tractivă și de prelucrare a petrolului, 
echipament tehnologic complet pen
tru foraj geologic, fabrici, instalații 
complexe și echipament pentru in
dustria petrochimică, de prelucrare a 
cauciucului și maselor plastice, pre
zintă in standurile expoziționale 
cîteva din cele mai noi realizări ale 
uzinelor specializate in acest dome
niu. Vizitatorii și specialiștii pot ve
dea în standurile expoziționale reac
torul cu agitator lustruit în interior, 
fascicolul tubular cu aripioare, presa 
de vulcanizat anvelope, diferite agre
gate pentru acetilenă, valțul cu ră
cire interioară pentru amestecarea 
cauciucului, echipamente pentru co
loanele de fracționare. întreprinde
rea afnintită Întreține relații comer

Opinii ale unor participant! de peste hotare
GLORIA PEREZ RIBA, directoa

rea pavilionului Cubei : „Participa
rea Cubei la tîrgurile de la Bucu
rești a devenit tradițională. în acest 
an, pe lingă produsele cubaneze cu
noscute in România, între care ni
chel, crom, zahăr, prezentăm pentru 
prima dată echipamente electronice 
pentru cercetare, noi bunuri de con
sum, instrumente muzicale. Iar în ce 
privește colaborarea cu România, sub
liniem că mijloacele de transport șl 
instalațiile de foraj pe care le 
importăm sînt bine apreciate în 
Cuba. în viitor, schimburile re
ciproce se vor dezvolta. în acest sens 
pot menționa că au fost contractate 
cu întreprinderile specializate din 
România patru nave care se află in 
construcție la șantierul din Brăila și 
o serie de produse ale industriei 
ușoare și alimentare".

CLAUS ILLING, reprezentantul 
firmei B.A.S.F. (R. F. Germania) : 
„Relațiile firmei noastre cu industria 
chimică din România au depășit de 
mai multi ani stadiul unor simple 
operații comerciale, fiind orientate 
spre cooperarea în producție și cola
borarea tehnico-științifică. Experien
ța acumulată în construirea in cola
borare a unor instalații complexe la 

triei chimice, Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe. general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al minis
trului apărării naționale, reprezen
tanți ai conducerii altoi- ministere, 
conducători ai unor organizații de 
masă si obștești, instituții centrale, 
oameni de stiintă si cultură, generali 
Si ofițeri superiori.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați in tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.★

In aceeași zi. la Consulatul gene
ral al R. S. Cehoslovace la Con
stanta a avut loc o recepție.

Au participat Ion Stoian. prim- 
secretar al Comitetului județean Con
stanta al P.C.R., președintele Comite
tului executiv al Consiliului popular 
județean, reprezentanți ai organelor 
locale de partid si de stat, conducă
tori de întreprinderi și instituții, ofi
țeri superiori, alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai consulatelor Uniunii Sovietice. 
Turciei și Libiei la Constanta.

(Agerpres)

întîlnirea. care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
prilejuit un schimb de păreri privind 
activitatea și preocupările actuale 
ale celor două partide, precum și 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale. La întîlnire a parti
cipat tovarășul Dumitru Turcuș. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

strucțiilor, transporturilor, agricul
turii. Sînt prevăzute, de asemenea, 
măsuri pentru dezvoltarea cooperă
rii tehnice, amplificarea schimburi
lor comerciale, lărgirea conlucrării 
în alte domenii de interes reciproc.

Totodată, s-a efectuat schimbul 
instrumentelor de ratificare a Acor
dului comercial pe termen lung sem
nat în aprilie 1979 la Benghazi.

La solemnitatea semnării a fost 
de față Andrei Păcuraru, ambasado
rul României la Tripoli.★
petrol și gaze și s-au stabilit noi 
măsuri pentru dezvoltarea acesteia în 
viitor.

A participat Ion Popescu, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei.

A fost de fată Andrei Păcuraru, 
ambasadorul României la Tripoli.

(Agerpres)

ciale și de cooperare cu peste 800 de 
parteneri de pe toate continentele, 
iar in ce privește instalațiile de foraj 
și echipamentele de extracție se si
tuează printre principalii exportatori 
din lume. în ultimii ani, întreprinde
rea a incheiat numeroase contracte 
privind livrarea „la cheie". în străi
nătate, a unor instalații de mare com
plexitate. între acestea se numără 
rafinăriile de la Banias (Siria), cu 
o capacitate anuală de prelucrare de 
6 milioane tone și cea de la Zarka 
(Iordania) — de 3 milioane tone, 
între partenerii întreprinderii „In- 
dustrialexportimport" se află nume
roase firme bine cunoscute : Maspri- 
borintorg (U.R.S.S.), „Universal Oii 
Products" (S.U.A.), „SnamDregeti" și 
„Montedison" (Italia), „Linde" și 
„Uhde" (R.F.G.) ș.a. care, cu prilejul 
actualelor manifestări expoziționale 
de la București, și-au exprimat inte
resul pentru lărgirea cooperării cu 
industria românească de utilaj tehno
logic.

combinatele de la Pitești, Rm. Vîlcea, 
Timișoara și Craiova va fi amplifi
cată prin noi acțiuni de cooperare. 
Astfel, se dezvoltă, pe baza unor 
contracte pe termen lung, colaborarea 
în producția de pesticide, vitamine 
de uz zootehnic și utilaje tehnologice, 
schimburile de experiență și docu
mentații în domeniul cercetării teh
nologice".

C. R. HEEREMANS, reprezentantul 
firmei Monsanto (Belgia) : „De mai 
mulți ani, am stabilit cu întreprin
deri românești din industriile chimi
că, constructoare de mașini și ușoară 
colaborări reciproc avantajoase in 
domeniul producerii si prelucrării 
cauciucului, erbicidelor si maselor 
plastice, al industriei sticlei. Discuțiile 
pe care le avem în aceste zile cu spe
cialiștii români demonstrează inte
resul pentru amplificarea si adîncirea 
colaborării. Doresc să remarc buna 
organizare a celor două manifestări 
expoziționale de la București, condi
țiile superioare asigurate tuturor 
participanților pentru desfășurarea 
unei activități puse în slujba dezvol
tării colaborării economice si consoli
dării încrederii între popoare".

Dan CONSTANTIN

Cronica zilei
Sub egida Consiliului Culturii și E- 

ducației Socialiste. în perioada 12—14 
mai se desfășoară la Constanta se
siunea de referate și comunicări ști
ințifice cu-tema „Valorificarea com
plexă a patrimoniului din muzeele de 
științe ale naturii", la care partici
pă specialiști, cercetători, muzeografi 
din București, Cluj-Năpoca. Pitești, 
Sibiu, Suceava, Oradea, Craiova, Ba
cău, Galați, Tg. Mureș, Baia Mare, 
Timișoara, Deva și alte centre cul- 
tural-științifiee ale țării.

Voi- fi prezentate peste 50 de re
ferate și comunicări științifice des
pre rezultatele de pînă acum și per
spectivele activității de valorificare, 
pe de o parte științifică și pe de alta 
— cultural-educativă. a patrimoniu
lui bogat și valoros al muzeelor de 
științe ale naturii.

Luni, in prima zi a acestei reu
niuni științifice, participanții au vi
zionat și expozițiile Complexului de 
științe ale naturii din Constanța, com
plex compus din acvariu, delfinariu, 
planetariu, stația de observații so
lare, Muzeul mării și Microdelta, o- 
biective vizitate, anual, cu mare in
teres, de peste 1.5 milioane de lo
calnici și turiști români sau străini.★

Teatrul din Setubal — Portugalia, 
aflat în turneu în tara noastră, la in
vitația Consiliului Culturii si Educa
ției Socialiste,, a susținut, luni seara, 
un spectacol pe scena sălii „Majes
tic" a Teatrului Giulești din Capitală. 
Artiștii oaspeți au prezentat piesa 
„Tu nu cunoști muzica ?“ de Robert 
Abirached, creație de actualitate cu 
profunde implicații sociale si politice. 
Aceeași piesă, împreună cu lucrarea 
„Trei bete de chibrit" de Teresa Rita, 
a fost susținută, în cadrul actualului 
turneu artistic, în orașele Galați și 
Medias.

La spectacol au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ministerului 
Afacerilor Externe. Asociației oame
nilor de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale, alți oameni de artă, un 
numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Sergio. Sacadura Cabrai, ambasado
rul Portugaliei la București, și mem
bri ai ambasadei. ★

O reprezentativă selecție din pro
ducția editorială a Marii Britanii este 
oferită de expoziția de carte inaugu
rată, luni, la Biblioteca centrală uni
versitară din București. Organizată 
de Editurile Oxford și Cambrigde 
University Press, în colaborare cu 
Biblioteca centrală universitară, ex
poziția reunește peste 300 de titluri 
de carte științifică. enciclopedică, 
tehnică, beletristică. Lucrările ex
puse, apariții din ultimii cinci ani, 
vor intra în fondul bibliotecii bucu- 
reștene, care le găzduiește pină la 17 
mai, inclusiv.

Prin lucrările prezentate, expoziția 
evidențiază noi elemente despre cul
tura și civilizația britanică, despre 
progresele realizate în diferitele do
menii ale științei, culturii si tehnicii 
contemporane, integrîndu-se armo
nios în cadrul relațiilor de colaborare 
culturală dintre cele două țări.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 mai. în țară : Vreme răcoroasă 
la început, apoi în încălzita ușbâf’â. 
Cerul va fi variabil, pe alocuri, în 
sudul țării, vor cădea ploi cu caracter 
de aversă, însoțite de descărcări elec
trice. In rest, averse izolate. Vînt slab, 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 2 și L2 grade, 
izolat mai coborîte în estul Transilva
niei și nordul Moldovei, iar maximele 
între 12 și 22 de grade, mai ridicate în 
a doua parte a intervalului. Izolat, în 
nordul țării, condiții de brumă în pri
mele două nopți. în București : Vreme 
răcoroasă la început, aooi în încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii sub formă de aversă. Vînt slab, 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 5 și 8 grade, iar 
maximele între 20 și 22 de grade. (Elena 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL
în divizia „A“

Rezultate înregistrate in etapa a 
32-a a campionatului diviziei A la 
fotbal : Sportul studențesc Bucu
rești — F.C.M. Galați (3—1) (1—0) ; 
Jiul Petroșani — Politehnica Iași 
1—0 (0—0) ; Universitatea Craiova — 
F.C. Olt 1—1 (0—1) ; Gloria Buzău — 
Olimpia Satu Mare 0—1 (0—0) ; C.S. 
Tirgoviște — Steaua București 4—0 
(2—0) ; F.C. Argeș Pitești — Uni
versitatea Cluj-Napoca 0—0 ; F.C. 
Baia Mare — Dinamo București 0—1 
(0—0) ; Politehnica Timișoara — 
Chimia Rm. Vilcea 1—0 (0—0) ; S.C. 
Bacău — A.S.A. Tg. Mureș 1—0 
(0-0).

în clasament continuă să conducă 
echipa Universitatea Craiova, cu 43 
puncte, urmată ‘de Steaua — 40 
puncte, F.C. Argeș Pitești — 38 
puncte, Sportul studențesc și F.C. 
Bala Mare — cîte 35 puncte, Dina
mo — 34 de puncte. în ultimele două 
etape (21 mai și 25 mai), aceste e- 
chipe mal au de jucat următoarele 
partide : Universitatea Craiova la 
Rm. Vilcea și acasă cu Steaua ; Stea
ua acasă cu Politehnica Iași și la 
Craiova ; F.C. Argeș la Bacău și a- 
casă cu Chimia Rm. Vîlcea ; Spor
tul studențesc la Slatina și acasă cu 
S.C. Bacău ; F.C. Baia Mare acasă 
cu C.S. Tirgoviște și la Petroșani ; 
Dinamo acasă cu Jiul și la Buzău.

Pentru evitarea retrogradării sînt 
nevoite să lupte toate echipele de la 
locul 11 în jos : „Poli" Timișoara (31 
puncte), „U“ Cluj-Napoca (30), F.C. 
Olt (30), F.C.M. Galați (30), A.S.A. 
Tg. Mureș (29), C.S. Tirgoviște (29) 
și Olimpia. Satu Mare (28). Gloria

CU PRILEJUI CELEI DE-A XXV-A ANIVERSĂRI 
A TRATATULUI DE LA VARȘOVIA 

Adunarea festivă din Capitală
R. P. BULGARIA

Luni a avut loc in Capitală o adu
nare festivă consacrată împlinirii a 
25 de ani de la semnarea Tratatului 
de la Varșovia.

La adunare au luat parte tovarășii 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-viceprim ministru al 
guvernului, general-maior Constantin 
Olteanu. ministrul apărării naționale. 
Gheorghe Dolgu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Nicolae Miha- 
lache, secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., Aurel Duca, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Virgil Hampu, secretar al 
C.C. al U.T.C., activiști de partid și 
de stat, generali și ofițeri, oameni 
ai muncii din Capitală.

Au luat parte, de asemenea, amba
sadorii și atașatii militari ai țărilor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, acreditați la București.

în cadrul adunării a luat cuvîntul 
generalul-colonel Vasile Milea. prim- 
adjunct al mmistrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major, 
care a relevat că marcarea acestui 
eveniment are loc sub semnul inten
sificării luptei pentru continuarea 
politicii de destindere în Europa și 
in întreaga lume, pentru încetarea 
cursei înarmărilor si trecerea la mă
suri hotărite de dezarmare, pentru 
colaborare și prietenie intre popoare.

Tratatul de la Varșovia a fost con
ceput, asa cum se precizează în do
cumentele sale constitutive, ca o a- 
lianță politico-mllitară defensivă, 
avînd ca tel asistența mutuală a ță
rilor membre. în cazul unor atacuri 
armate întreprinse împotriva lor în 
Europa. în tratat s-a statuat că sta
tele semnatare și-au asumat obliga
ția de a se abține de la folosirea for
ței sau a amenințării cu folosirea 
forței în relațiile internaționale și de 
a rezolva litigiile lor internaționale 
numai prin mijloace pașnice, că vor 
acționa în toate împrejurările pe baza 
respectării principiilor independentei 
și suveranității naționale, egalității 
depline in drepturi și neamestecului 
în treburile interne. La Consfătuirea 
de la București a Comitetului 
Politic Consultativ al acestei alianțe, 
din iulie 1966. s-a pus cu toată clari
tatea problema convocării unei con
ferințe general-europene pentru asi
gurarea securității în Europa și pro
movarea colaborării între toate sta
tele continentului, iar la cea din 
noiembrie 1976. .desfășurată tot la 
București, statele participante au de
clarat că sînt gata să dizolve Orga
nizația Tratatului de la Varșovia, 
simultan cu dizolvarea Organizației 
Atlanticului de Nord și. ca prim pas, 
să lichideze organizațiile lor milita
re.. Totodată, a fost adresată tuturor 
țărilor chemarea de a nu întreprinde 
acțiuni care ar putea să ducă la lăr
girea grupărilor și alianțelor militar- 
politice existente sau la crearea al
tora noi. »

Subliniind că aceste deziderate au 
fost reafirmate și în declarația Con
sfătuirii Comitetului Politic Consul
tativ de la Moscova, din noiembrie 
1978, vorbitorul a arătat, în continua
re, că România și-a adus și își aduce 
contribuția l,a promovarea țelurilor 
formulate odată cu înființarea alian
ței și îmbogățite pe parcurs potrivit 
schimbărilor- intervenite în situația 
mondială. La propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele republicii și comandant 
suprem al forțelor noastre armate. 
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România a adresat, 
la sesiunea din martie 1980, un vi
brant apel către toate parlamentele 
și popoarele țărilor participante la 
Conferința general-europeană de la 
Helsinki, către toate statele lu
mii de a spune un „Nu !“ ho- 
tărît amplasării de noi rache
te nucleare distrugătoare în ță
rile europene, de a face totul

Buzău (cu 15 puncte) este mai de 
mult iremediabil retrogradată. Iată 
programul echipelor respective, de 
jos în sus : Olimpia acasă cu „U“ și 
la Iași ; C.S. Tirgoviște la Baia Ma
re și acasă cu „Poli" Timișoara ; 
A.S.A. la Timișoara și acasă cu F.C. 
Olt ; F.C.M. Galați acasă cu Gloria 
Buzău și la Cluj-Napoca ; F.C. Olt 
acasă cu Sportul studențesc și la 
Tîrgu Mureș ; „U“ la Satu Mare și 
acasă cu F.C.M. Galați ; „Poli" acasă 
cu A.S.A. și la Tirgoviște.

în divizia „B“
Rezultate înregistrate în etapa a 

27-a din campionatul diviziei B :
Seria I : Viitorul Gheorghieni — 

F.C.M. Brașov 1—0 ; C.S. Botoșani — 
F.C. Constanța 0—0 ; în clasament 
continuă să conducă F.C.M. Brașov
— 44 puncte, urmată de F.C. Con
stanța — 33 puncte.

Seria a Il-a : Gaz Metan Mediaș — 
Petrolul Ploiești 2—0 ; Rulmentul 
Alexandria — Rapid 1—0 ; Progresul 
Vulcan, — Pandurii Tg. Jiu 4—1 ; E- 
nergia Slatina — Metalul București 
1—0 ; lideră a clasamentului se men
ține Rapid — 34 puncte, urmată de 
Progresul Vulcan — 32 puncte și Me
talul București — 31 puncte.

Seria a III-a : Metalurgistul Cu- 
gir — Gloria Bistrița 3—1 ; Unirea 
Alba Iulia — Corvinul Hunedoara 
1—1 ; U.T. Arad — Ind. Sîrmii Cîm- 
pia Turzii 1—1 ; F.C. Bihor Oradea
— Minerul Anina 6—0 ; pe primul 
loc al clasamentului se află Corvi
nul Hunedoara — 41 puncte, urmată 
de F.C. Bihor 37 puncte și U.T. A- 
rad — 34 puncte. 

pentru anularea sau cel puțin amî- 
narea aplicării hotărîrilor N.A.T.O. 
în această privință, pentru începerea 
tratativelor de dezarmare, în vede
rea realizării unui echilibru militar 
pe continent nu prin intensificarea 
cursei înarmărilor, ci prin reducerea 
continuă a acestora.

Vorbitorul a relevat apoi că. por
nind de ia ideea întăririi. prieteniei, 
alianței, și întrajutorării cu popoare
le țărilor socialiste, în primul rind cu 
cele vecine, România și-a îndeplinit, 
își îndeplinește și își va îndeplini 
obligațiile asumate ca membră a a- 
cestui tratat. Chiar și după ce se va 
ajunge la desființarea tuturor blocu
rilor militare, deci și a Tratatului 
de la Varșovia, ea va continua să 
dezvolte colaborarea cu țările res
pective, în vederea apărării indepen
denței și suveranității naționale a po
poarelor noastre, pentru consolidarea 
forțelor socialismului și păcii.

Referindu-se la politica consecven
tă de pace, prietenie și colaborare cu 
toate popoarele promovată de Repu
blica Socialistă România, vorbitorul 
a subliniat că această politică își are 
fundamentul în mărețele realizări ob
ținute de popor în anii revoluției și 
construcției socialiste.

Poporul român este angajat in pre
zent cu toate forțele pentru îndepli
nirea mărețelor obiective stabilite de 
către cel de-al XII-lea Congres al 
partidului.
, Pornind de la marea răspundere 
față de . destinele națiunii române, de 
cauza socialismului și comunismului, 
de la concluziile ce rezultă din ana
liza evoluției situației internaționale, 
partidul și statul nostru iau măsurile 
necesare pentru întărirea capacității 
de apărare a patriei. Așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. condu
cerea de partid și de stat acordă în
treaga atenție „dotării și pregătirii 
corespunzătoare a armatei noastre, 
precum și pregătirii gărzilor munci
torești, a detașamentelor militare ale 
tineretului, a întregului popor pen
tru apărarea cuceririlor revoluționa
re, a independenței și suveranității 
patriei".

Acționînd cu succes pentru înflo
rirea patriei — a spus apoi vorbito
rul — Partidul Comunist Român, 
România socialistă desfășoară o in
tensă activitate internațională pentru 
promovarea unei politici noi, de ega
litate, independență și pace pe plan 
mondial. Ținînd seama de acțiunile 
care pun în pericol pacea, partidul 
nostru consideră că este necesar, mai 
mult ca oricînd, să fie întărite cola
borarea și solidaritatea tuturor for
țelor progresiste, antiimperialiste, să 
se facă totul pentru oprirea cursului 
spre incordare, pentru soluționarea 
tuturor problemelor litigioase dintre 
State numai pe calea tratativelor.

Urmînd politica externă a Româ
niei socialiste, armata noastră dez
voltă colaborarea, relațiile de priete
nie cu armatele statelor membre ale 
Tratatului de la Varșovia, cu arma
tele celorlalte țări socialiste. De ase
menea. armata română întreține con
tacte cu armate ale altor țări, in spi
ritul bunei înțelegeri, respectului și 
cunoașterii reciproce, ceea ce repre
zintă o contribuție specifică la cauza 
destinderii și conlucrării internațio
nale.

O-'nia publică românească — a 
subliniat vorbitorul în încheiere — 
este ferm convinsă că în lungea de 
astăzi nu există cauză mai importan
tă decît aceea de a feri omenirea de 
o nouă conflagrație mondială, că toa
te popoarele trebuie să acționeze 
ferm pentru dezarmare reală, pentru 
asigurarea păcii și securității inter
naționale. pentru un climat de încre
dere și cooperare între națiuni,

★
Participanții la adunarea festivă au 

vizionat o expoziție de fotografii și 
un stand de cărți, după care au luat 
parte la un spectacol artistic prezen
tat de ansamblul artistic „Doina" al 
armatei.

Sportivi români 
in intilniri internaționale

O Pe stadionul „Giulești" din Ca
pitală s-a desfășurat meciul dintre 
selecționatele României și U.R.S.S., 
contînd pentru campionatul european 
de rugby — „Cupa F.I.R.A.". La 
capătul unei partide pe care au domi
nat-o tehnic și tactic. rugbiștii 
români au obținut o binemeritată 
victorie, cu scorul de 23—6 (3—6).

Din formația noastră s-au eviden
țiat in mod special Rădulescu. Fuicu, 
Stoica Enciu, Ortelecan și Constantin, 
iar din echipa U.R.S.S. cei mai buni 
au fost Gonianîi, Mironov și Se- 
verev.

© Campionatele internaționale de 
tenis ale României au desemnat ur
mătorii câștigători:

Simplu masculin — Florin Segăr- 
ceanu (România).

Simplu feminin — Sun Jing Huan 
(R. P. Chineză).

Dublu masculin — Traian Marcu, 
Dumitru Hărădău (România).

Dublu feminin — Sun Jing Huan, 
Wang Ping (R. P. Chineză).

Dublu mixt — Xie Zhao. Wang 
Ping (R. P. Chineză).

• Intre 15 și 18 mal vor avea loc 
la Viena campionatele europene de 
judo. La această ediție tara noastră 
va fi reprezentată de A. Szabo (su- 
perușoară), C. Niculaie (semiușoară),
M. Vlad (ușoară). M. Frătică (semi- 
mijlocie) Șt. Toma (mijlocie). D. Radu 
semigrea) M. Cioc (grea).

O știința noua: ETNOMEDICINA
Ziarul bulgar „Sofiishie Novosti" 

publică un articol referitor la o nouă 
disciplină științifică, etnomedicina. 
care se ocupă cu valorificarea tezau
rului de cunoștințe al medicinii 
populare, acumulat de-a lungul se
colelor. în acest scop, in noiembrie 
trecut s-a organizat prima conferință 
națională de etnomedicină, consacra
tă problemei colaborării între etno
grafi și medici, cu ocazia acestei reu
niuni născindu-se și denumirea noii 
științe. Conferința s-a desfășurat in 
orașul Sopot, unde s-a născut unul 
din reprezentanții cei mai cunoscuti 
ai medicinii populare bulgare. Ivan 
Raev. La sfîrșitul secolului trecut. 
Raev, simplu cioban, a găsit o plan
tă foarte eficace in tratarea bolii lui 
Parkinson. Faima lui Raev s-a răs- 
pîndit dincolo de hotarele țării ; in
tre altele, numele său a fo<st dat unui 
spital din Italia. în viitor, la Sopot

R. P. POLONĂ

Valorificări superioare ale cărbunelui
Cărbunele devine o materie primă 

tot mai solicitată de industria chi
mică poloneză. După cum scrie zia
rul. „Trybuna Ludu". se lucrează la 
elaborarea și perfecționarea unor noi 
tehnologii de lichefiere a cărbunelui, 
a mai multor metode de piroliză și 
gazeificare. Se are în vedere con
struirea unor mari obiective bazate 
pe utilizarea unor astfel de tehno
logii. Prin chimizarea cărbunelui se 
va realiza prelucrarea rațională a re
zervelor de benzol, produs auxiliar 
rezultat din fabricarea cocsului. 
Specialiștii polonezi au elaborat in 
ultima vreme o tehnologie modernă 
care permite prelucrarea, în cadrul 
unei unități de producție, a 300 000 
tone de benzol brut. Instalațiile de

R.P.UNGARĂ

Amenajări hidrotehnice pe Dunăre
Se desfășoară din plin lucrările la 

construirea complexului hidrotehnic, 
prezăvut în acordul de stat ungaro- 
cehoslovac privind utilizarea sectoru
lui Dunării cuprins între Bratislava și 
Budapesta, pe o lungime de 220 km. 
Acordul prevede amenajarea casca
dei de ecluze și hidrocentrale Gabci- 
kovo — Nagymaros, pe cursul supe
rior al fluviului. Pe lingă faptul că 
va furniza însemnate cantități de 
energie electrică, sistemul va servi la 
protejarea terenurilor, la asigurarea 
navigației în această zonă și la dez
voltarea unei infrastructuri turistice 
și pentru odihnă. în punctul Rajka 
de la frontiera ungaro-cehoslovacă 
s-a deschis șantierul de construcție a 
unui mare rezervor de apă, fiind deja

VIDA GHEZA
Duminică, 11 mai. a încetat din 

viată sculptorul Vida Gheza, membru 
ai Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, deputat în Marea 
Adunare Națională, membru cores
pondent al Academiei Republicii So
cialiste România, Artist ai poporului, 
Erou al Muncii Socialiste.

Născut la Baia Mare — Ia 28 fe
bruarie 1913 — într-o familie de 
muncitori. Vida Gheza s-a consacrat 
de timpuriu artei sculpturii și dese
nului, abordînd cu sensibilitate și 
profunzime o largă tematică socială 
protestatară. Pornind de la izvoarele 
creației populare din Maramureș, 
Vida Gheza a atins o înaltă măiestrie, 
devenind unul dintre cei mai de 
seamă artiști ai noștri, înfătisind cu 
cinste tradițiile, istoria si lupta po
porului pentru o viată nouă, liberă 
și independentă.

în anii revoluției si construcției 
socialiste, timp de peste trei decenii 
și jumătate. Vida Gheza a fost pre
zent în toate marile expoziții de stat 
și jubiliare, a realizat lucrări de 
înaltă valoare — între care nume
roase monumente reprezentative — 
înscriindu-se ca unul din principalii 
animatori ai artelor plastice din în
treaga tară. Pentru contribuția adusă 
la dezvoltarea artelor plastice româ
nești, lui Vida Gheza i s-au Încredin
țat timp de peste 28 de ani funcții de 
conducere in Uniunea artiștilor plas
tici.

Pentru marea valoare a creației ar
tistice — expusă în tară, ca si în ex
poziții internaționale de prestigiu — 
numele artistului Vida Gheza a de
venit larg cunoscut atît în rîndurile 
poporului nostru, cît și peste hotare. 
Ca urmare a prețuirii de care s-a 
bucurat. Vida Gheza a fost ales 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România si a 
fost distins cu titlurile de Laureat al 
Premiului de Stat, Maestru emerit al 
artei și Artist al poporului.

Membru al Partidului Comunist 
Român din 1932, Vida Gheza a parti
cipat activ la lupta oamenilor mun

CONSILIUL CULTURII ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE, 
ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, 

UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI, 
COMITETUL FOȘTILOR LUPTĂTORI ȘI VETERANILOR 

DE RĂZBOI ÎMPOTRIVA FASCISMULUI

va fi creat primul muzeu de medici
nă populară din Europa.

Principala direcție a medicinii 
populare, așa cum au evidențiat lu
crările conferinței, este fitoterapța — 
vindecarea cu ajutorul plantelor, în 
această privință există o bogată ex
periență, care își găsește expresia in
clusiv în obiceiuri, ritualuri, legende, 
zicători — încă insuficient studiate. 
Pentru punerea sa in valoare, pe 
lingă spitalul regional din Sofia 
funcționează de cîtva timp o bază 
științifică de fitoterapie, unde au 
urmat tratamentul peste 30 000 de 
pacienți.

La conferința amintită s-au discu
tat probleme privind folosirea în me
dicina modernă a diverselor mijloa
ce populare de vindecare. S-a hotărit 
editarea unei lucrări în două volume 
destinate specialiștilor în medicina 
populară.

producție și aparatele de reglare și de 
control ale unui obiectiv cu o aseme
nea tehnologie pot fi realizate in pro
porție de 70 la sută de către între
prinderile industriale poloneze.

De asemenea, se lucrează la perfec
ționarea metodelor de folosire a ga
zelor produse la. cocsificare în vede
rea obținerii etilenei, care are o 
largă gamă de întrebuințări în indus
tria chimică. în aceeași ordine de 
preocupări, praful de cărbune este 
utilizat ca element component al 
unui carburant lichid pentru un nou 
tip de motor diesel de mare randa
ment. construit de specialiștii polo
nezi. Ponderea prafului de cărbune 
în carburantul respectiv poate ajunge 
pină la 50 la sută.

amenajate cîteva sute de metri de 
diguri. De fapt, aici va fi un tronson 
experimental, înalt de 7 metri și 
avînd la bază o lățime de 30 metri, 
destinat să slujească la studierea in
filtrațiilor și a altor fenomene legate 
de construirea marelui obiectiv hi
droenergetic. Pe teritoriul Ungariei, 
la Nagymaros, complexul energetic 
va cuprinde o hidrocentrală de 153 
MW. In acest din urmă punct, se 
preconizează, de asemenea, implan
tarea unei mari centrale termoelec
trice.

Totodată, pe malul ungar al fluviu
lui va fi creată o nouă zonă de agre
ment. lacul de retenție1 de la Pilis- 
marpt urmînd să devină un centru de 
sport nautic.

cii pentru democrație si progres so
cial, pentru libertate socială si na
țională, si-a consacrat cu un exem
plar entuziasm și o remarcabilă dă- ț 
ruire forțele pentru promovarea 
politicii partidului in domeniul artei, 
ca si în toate domeniile vieții sociale 
la care și-a adus contribuția, pentrți 
afirmarea idealurilor luminoase ale 
partiaului nostru, a luptei nobile 
pentru făurirea socialismului si co(- 
munismului pe pămîntul patriei. Vida 
Gheza a făcut parte din rindul vo
luntarilor români în războiul antifas
cist din Spania, a participat activ la 
lupta condusă de Partidul Comunist 
Român împotriva fascismului și a 
războiului hitlerist. pentru eliberarea 
patriei și triumful revoluției si con
strucției socialiste. Pentru înaltele 
sale calități de artist si militant po
litic, a fost ales membru al C.C. al 
P.C.R. încă de la Congresul al IX-lea. 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român l-a reales membru 
al Comitetului Central, iar la 9 mar
tie a.c. a fost reales deputat în 
Marea Adunare Națională. Legătura 
strînsă cu oamenii muncii, partici
parea sa activă, animată de o caldă 
omenie, la viața socială i-au conferit 
o popularitate bine meritată, o largă 
simpatie și apreciere.

Pentru meritele sale deosebite pe 
tărîmul culturii și artei, pentru multi
laterala și rodnica sa activitate so
cială. Vida Gheza a fost distins cu 
înaltul titlu de Erou al Muncii Socia
liste. cu numeroase ordine si medalii 
ale Republicii Socialiste România.

Prin moartea sa. cultura si arta 
suferă o grea pierdere, dispare una 
din figurile proeminente ale sculptu
rii românești contemporane, un ar- 
tist-cetătean militant, care a con
tribuit cu toată puterea sa de muncă 
și creație la afirmarea artei noastre 
socialiste, un remarcabil model de 
virtute civică si politică, un artist 
patriot de inaltă valoare.

Figura sa luminoasă, onera sa ar
tistic^ și socială vor dăinui veșnic 
în memoria celor care l-au cunoscut.

• EXPLORAREA INI
MII CU AJUTORUL UL
TRASUNETELOR. Po
laritatea ultrasunetelor de a fi 
reflectate in mod diferit de fie
care țesut în parte a fost folosită, 
în cadrul laboratorului de aparate 
medicale al Institutului din Le
ningrad pentru curenti de înaltă 
frecventă, pentru crearea de 
aparate care aiută la diagnosti
carea unor boli cardio-vasculare. 
Explorarea cordului cu ultrasu
nete permite obținerea unui ta
blou al modului cum funcționea
ză inima, pe imagine putindu-se 
vedea bine grosimea - pereților 
compartimentelor cordului si mo
dul cum lucrează ele. Pot fi ob
servate. de asemenea, semnele 
timpurii ale anevrismelor. tu

morilor, începuturilor de calci- 
fiere a mușchilor cardiaci ș.a. 
Senzorii utilizați pentru explo
rarea cu ultrasunete a cordului 
sînt reuniți într-un sistem com
pact portativ. Rezultatele aces
tui examen pot fi înregistrate pe 
o bandă de videomagnetofon și 
pot fi revăzute în timpul trata
mentului. Noua metodă de ex
plorare a cordului permite pre
cizarea si verificarea datelor ob
ținute cu ajutorul electrocardio
gramei și al razelor X.

©UN ROL „INEDIT" 
AL GRETEI GARBO. 
Ziarul suedez „Expressen" dez
văluie un aspect cu totul necu
noscut pînă acum al activității 
celebrei actrite de film Greta 
Garbo. Este vorba de faptul că

în cursul celui de-al II-lea război 
mondial aceasta a făcut parte 
dintr-o organizație de informa
ții a forțelor aliate, contribuind 
la salvarea din teritoriile ocu
pate de naziști a unui număr de 
personalități, dintre care cea mai 
importantă este savantul ato
mist danez Niels Bohr. Exista 
pericolul ca naziștii să-1 sileas
că pe savant să dezvăluie rezul
tatele cercetărilor sale și astfel 
să accelereze punerea la punct a 
unei bombe atomice proprii. în 
aceste condiții, actrița a reușit 
să facă să parvină lui Bohr un 
mesaj secret prin care i se co
municau în amănunțime moda
litățile de părăsire clandestină 
a teritoriului danez. Ajuns în 
S.U.A., savantul a avut o con
tribuție importantă în dezvol
tarea primei bombe atomice

americane. Iată așadar un rol 
inedit al Gretei Garbo, întrecînd 
fără îndoială in spectaculozitate 
orice alt rol din filmele (inclu
siv de spionaj) in care a fost 
distribuită de-a lungul întregii 
sale cariere.

• LUPTA ÎMPOTRI
VA ÎNREGISTRĂRILOR 

PIRAT" Premiul anual al 
Asociației americane a discului, 
atribuit îndeobște celor mai 
buni cîntăreți. a fost decernat, 
anul acesta, lui William Webster, 
director al... F.B.I. ! Aportul lui 
Webster la viața muzicală și-a 
găsit expresia în lupta dusă îm

potriva editării de discuri și în
registrări magnetice pe cale 
clandestină, „afacere" ce se ci
frează la 400 milioane de dolari. 
Anul trecut, poliția americană a 
confiscat înregistrări „pirat" în 
valoare de 50 milioane de dolari.

© PATINE CU... MO
TOR. Un inventator vest-ger- 
man a pus la punct o pereche de 
patine cu rotile propulsate de un 
motoraș (în fotografie). Avînd 
capacitatea de 2 cai putere, mo
torul asigură patinatorului o vi
teză de „croazieră" de pînă la 
20 km pe oră. Alimentarea cu 
carburanți este reglată cu aju

torul unui cablu acționat de 
mînă. Există însă un inconve
nient : întrucît doar una din pa
tine este „motorizată", patina
torii au la inceput oarecari difi
cultăți in menținerea echili
brului.

• DICȚIONAR AL 
ONOMATOPEELOR.
ger Owen, profesor la Institu
tul politehnic din Londra, stu
diază • interjecțiile și sunetele 
onomatopeice în diverse limbi 
ale lumii. Cum institutul este 
frecventat de numeroși studenți 
străini, profesorul Owen și-a 
alcătuit o adevărată colecție. 
Astfel, pentru scurgerea lichidu
lui dintr-o sticlă. în Anglia se 
folosește onomatopeea „glag- 
glag", in China, „glob-glob", in 
Indonezia, „kruk-kruk", în 
limba rusă „bul-bul", iar în 
limba spaniolă, „tot-tot-tot". în 
franceză pocnetul armei este re
dat prin „pan-pan“, în rusă și 
poloneză prin „pif-pif" și res
pectiv „bah", iar in japoneză 
prin.„ „bac-vum".

© PE URMELE LUI 
RAMSES AL ll-LEA. ° 
echipă de arheologi vest-ger- 
mani a început să degajeze ves
tigiile unui oraș vechi de 3 000 
de ani, care se presupune că a 
fost capitala faraonului Ramses 
al II-lea (1290—1225 înaintea 
erei noastre). Situat în Delta Ni
lului, la 190 km nord de Cairo, 
orașul se învecina cu fosta ca
pitală a hiksoșilor, locuitori ai 
Asiei de vest, care au ocupat 
Egiptul in anul 1650 și au fost 
alungați un secol mal tirziu. 
Ruinele ambelor așezări milena
re se întind pe o suprafață de 
aproape 5 kmp. Se apreciază că 
ruinele palatului lui Ramses al 
II-lea s-ar afla sub terenurile 
cultivate.



„Sint necesare eforturi constructive pentru 
buna pregătire a reuniunii de la Madrid"

— s-a subliniat Ia deschiderea lucrărilor Conferinței 
interparlamentare de la Bruxelles

BRUXELLES 12 (Agerpres). — La 
Palatul congreselor din Bruxelles a 
avut loc luni deschiderea lucrărilor 
celei de-a patra conferințe interpar
lamentare In problemele securității 
ți cooperării europene. Iau parte 
delegații din țările participante la 
Conferința pentru Securitate și Coo
perare în Europa, precum și observa
tori din partea grupurilor parlamen
tare din țări riverane la Mediterana, 
nesemnatare ale Actului final, și a 
unor organizații internaționale și re
gionale. Delegația română este con
dusă de tovarășul Marin Rădoi, pre
ședintele Grupului parlamentarilor 
români pentru securitate și coopera
re in Europa.

Timp de o săptămînă, deputați și 
senatori din țările europene, Canada 
și S.U.A. vor lua în dezbatere con
tribuția parlamentelor statelor parti
cipante la C.S.C.E. la intensificarea 
promovării destinderii în lume și la 
realizarea de progrese reale în dome
niul dezarmării, prin continuarea pu
nerii în aplicare a prevederilor Actu
lui final de la Helsinki, a concluzii
lor reuniunilor ulterioare în legătură 
cu urmările conferinței, precum și a 
rezoluțiilor conferințelor interparla
mentare anterioare în problemele 
securității și cooperării europene.

I
R. F. G.

Alegerile din landul Rhenania de Nord - Westfalia
Succes al candidaților Partidului Social-Democrat

BONN 12 (Agerpres). — Partidul 
Social-Democrat din R.F.G. a înre
gistrat un important succes în alege
rile din Rhenania de Nord — Westfa
lia. pentru desemnarea celor 201 de- 
putați în forul legislativ local. Potrivit 
rezultatelor oficiale provizorii, locu
rile în parlamentul local au fost re
partizate după cum urmează: P.S.D. a 
obținut 4 744 272 voturi, adică 48,4 la 
sută, față de 45,1 la sută în alegerile 
care au avut loc în 1975 ; Uniunea 
Creștin-Democrată 4 240 284 voturi, 
ceea ce reprezintă 43,2 la sută, fată 
de 47,1 la sută la alegerile preceden

SUEDIA

Soluționarea celui mai grav conflict 
social din ultimii 70 de ani

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 
Amplul conflict social declanșat în 
Suedia, la 25 aprilie, ca urmare a in
trării în impas a negocierilor consa
crate reînnoirii contractelor colective 
de muncă, a fost soluționat dumini
că prin acceptarea de către Federa
ția patronatului (S.A.F.) a propune
rilor „Ultimei șanse" prezentate, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, de co
misia guvernamentală de mediere. 
Anterior, propunerile respective fu
seseră acceptate de guvern și admi
nistrațiile comunale, pe de o parte, 
și salariații publici, pe de altă parte, 
iar în sectorul privat — de Confede
rația sindicatelor (L.O.). Această 
evoluție a fost posibilă însă numai 
datorită intervenției de ultim mo
ment a primului ministru, Thorb- 

în alocuțiunea inaugurală, Wilfried 
Martens, prim-ministru al Belgiei, a 
subliniat că, în actuala situație de 
tensiune pe plan internațional, cînd 
există conflicte în diferite zone ale 
lumii, se impune intensificarea efor
turilor pentru realizarea de progrese 
efective în direcția edificării secu
rității și dezvoltării cooperării, de 
care continentul nostru are atîta ne
voie, obiectiv ce reclamă partici
parea constructivă a tuturor statelor 
semnatare ale Actului final la buna 
pregătire a reuniunii de la Madrid.

Senatorul Rafael Caldera, pre
ședintele Consiliului Interparlamen
tar, relevînd atașamentul întregului 
forum parlamentar internațional față 
de principiile cuprinse în Actul final 
de la Helsinki, a evidențiat impor
tanța realizării destinderii, păcii șl 
înțelegerii pe continentul european 
pentru pacea și securitatea mon
dială.

★
în cadrul ceremoniei de deschidere, 

participanții au adus un omagiu me
moriei președintelui Tito, activității 
neobosite a acestuia pentru instau
rarea unor relații de înțelegere, coo
perare și securitate în Europa.

te ; Partidul Liber-Democrat a ob
ținut 488 946 de voturi, adică 4,9 la 
sută față de 6,7 la sută în 1975.

P.S.D. are în noul forum legislativ 
local din Rhenania de Nord — West
falia 106 deputați, față de 91 la alege
rile precedente, iar U.C.D. 95 de de
putat!, număr egal cu cel din 1975. 
Partidul Liber-Democrat nu a obținut 
procentul de 5 la sută necesar pentru 
a fi reprezentat în forul legislativ 
local. La alegerile din 1975. coaliția 
formată din Partidul Social-Demo
crat și Partidul Liber-Democrat a de
ținut 106 locuri in organul legislativ 
local.

joern Faelldin, care a cerut insistent 
patronatului să revină asupra de
ciziei sale inițiale de a respinge pro
punerile amintite.

Agenția France Presse subliniază 
însă că majorările salariate obținute 
de salariații publici și din sectorul 
privat sint mult inferioare celor so
licitate. Așa cum s-a anunțat, 
acest conflict social — cel mai grav 
din ultimii 70 de ani — a afectat 
aproape un milion de salariați din 
sectorul particular și peste 100 000 de 
persoane din serviciile publice. A- 
gențiile de presă subliniază că aceas
tă situație s-a datorat. în primul 
rînd, „intransigenței" manifestate de 
patronat față de revendicările legiti
me, cu caracter economic, ale oame
nilor muncit

Viceprim-ministrul 
primit de președintele

ABU DHABI 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Emiratelor Arabe Unite, 
șeicul Zaycd Bin Sultan al Nahayyan, 
l-a primit pe tovarășul Cornel Bur
tică, viceprim-ministru. ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost înmînat 
președintelui E.A.U. un mesaj. îm
preună cu urări de sănătate și feri
cire personală, de pace și prosperi
tate poporului din Emiratele Arabe 
Unite.

Exprimînd mulțumiri pentru me
sajul primit, șeicul Zayed Bin Sultan 
al Nahayyan a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceausescu un

Manifestări consacrate României
DAKAR 12 (Agerpres). — La Ca

mera de comerț din Saint-Louis, Se
negal, a avut loc vernisajul expozi
ției de fotografii „România in ima
gini", manifestare înscrisă în cadrul 
acțiunilor dedicate celei de-a 2050-a 
aniversări a constituirii primului stat 
dac centralizat și independent. Cu 
acest prilej au rostit alocuțiuni am
basadorul țării noastre la Dakar, 
Olimpia Solomonescu, și guvernato
rul regiunii Fleuve, El Hadj Malick 
Ba. La vernisaj au participat Andre 
Guillabert, prim-vicepreședinte al 
Adunării Naționale a Senegalului, 
primarul orașului Saint-Louis, oficia

ILE DE PRESA 
e scurt

| SESIUNE. La 12 mai au început 
la Geneva lucrările celei de-a 35-a 

l sesiuni anuale a Consiliului de ad
ministrație a Uniunii internaționale 

1 a telecomunicațiilor, instituție spe- 
cializată a O.N.U. Reprezentantul 
țării noastre la această sesiune, 

I Gheorghe Airinei, adjunct al mi
nistrului transporturilor și teleco-

1 municațiilor, a fost ales vicepre
ședinte al sesiunii din acest an.

REUNIUNEA ȘEFILOR GUVER- 
I NELOR DIN ȚĂRILE NORDICE, 

în orașul norvegian Hamer, din 
apropiere de Oslo, au început lu- 

ț crările unei reuniuni a primilor 
miniștri ai țărilor nordice din Eu- 

' ropa, la care iau parte șefii guver
nelor danez, finlandez, islandez, 
norvegian și suedez. Pe agenda 

| lucrărilor figurează aspecte ale re
lațiilor de cooperare dintre aceste 

I țări, precum și unele probleme in
ternaționale actuale.

ÎN CAPITALA ZAMBIEI au în- 
I ceput luni lucrările unei conferin

țe extraordinare a C.C. al Parti
dului Unit al Independenței Națio- 

Inale. partidul de guvernămînt. A- 
genda de lucru a reuniunii este 
dominată de problemele economi
ce. printre care adoptarea unui 
program de realizare, pină în 1990, 
a autosuficientei alimentare, pre
cum și a unui plan privind reor- 

Pganizarea unor întreprinderi din 
sectorul minier.

guvernului român 
[miratelor Arabe Unite
cald și prietenesc salut, urări de să
nătate și de noi succese în activitatea 
sa, iar poporului român urări de pro
gres și prosperitate.

Cu prilejul vizitei în Emiratele 
Arabe Unite, tovarășul Cornel Bur
tică a avut convorbiri cu șeicul Rashid 
Bin Said Al Maktum, vicepreședin
tele E.A.U. și prim-ministru al 
guvernului, cu șeicul Hamadan 
Bin Mohammad al Nahayyan, 
viceprim-ministru, și cu Rashid Ab
dalla, ministrul afacerilor externe. Au 
fost examinate posibilitățile de dez
voltare în continuare a relațiilor eco
nomice pe multiple planuri dintre Re
publica Socialistă România si Emira
tele Arabe Unite, precum și unele as
pecte ale vieții internaționale.

lități locale, un foarte numeros 
public.

TOKIO 12 (Agerpres). — Asociația 
de prietenie Japonia—România a or
ganizat, la Tokio, o seară culturală 
românească, dedicată marcării celei 
de-a 2 050-a aniversări a constituirii 
primului stat dac centralizat și inde
pendent. Cu această ocazie, la „Ishi- 
bashi Memorial Hall", prof. Hidenori 
Iwata, membru al asociației de prie
tenie, a susținut un concert care a 
cuprins melodii populare-românești și 
japoneze, interpretate la nai. Concer
tul s-a bucurat de tui deosebit succes.

VIZITA LIDERULUI PARTIDU
LUI LABURIST BRITANIC ÎN R.P. 
CHINEZA. Deng Xiaoping, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, l-a primit luni la Beijing 
pe James Callaghan, lider al Parti
dului Laburist din Marea Britanie, 
fost premier, aflat într-o vizită în 
R. P. Chineză — informează agen
ția China Nouă. Cu acest prilej au 
fost discutate o serie de probleme 
ale actualității politice internațio
nale.

ÎMPOTRIVA POLUĂRII APE
LOR MARII MEDITERANE. La 
Atena au început lucrările unei 
conferințe internaționale ce are pe 
ordinea de zi elaborarea unui pro
iect de acord asupra cooperării în 
combaterea poluării apelor Mării 
Mediterane. La lucrări iau parte 
reprezentanți guvernamentali din 
15 țări din zona acestei mări. Pro
iectul de acord va avea în vedere 
inițierea de măsuri de control in 
domeniul poluării mării cu Rezi
duuri industriale, agricole și me
najere.

TRAVERSAREA AMERICII IN BALON. Doi aeronauți americani, Max | 
șl Kris Anderson — tată și fiu — au încheiat luni cu succes prima [ 
traversare a continentului nord-american cu balonul. Ei au aterizat... in 
virful unui copac la sud de rîul Sfintul Laurențiu din estul Canadei, •
la circa 1 770 km mai la nord de punctul de aterizare planificdt, fiind 
deviați de un vint puternic. Cei doi aeronauți au străbătut 4 827 km,
după ce decolaseră joi din orașul San Francisco.

ÎMPOTRIVA fascismului, 
PENTRU PACE Șl DEZARMARE

Reuniune a femeilor din 
Europa

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc o reuniune a fe
meilor din Europa, care s-a desfășu
rat sub deviza „Femeile împotriva 
fascismului, pentru pace si dezarma
re". La lucrări au participat repre
zentante ale organizațiilor de femei 
din 24 de tari din Europa, precum și 
din S.U.A. și Canada și ale unui nu
măr de șase organizații internaționale 
și UNESCO. Din țara noastră a 
participat tovarășa Ileana Bărțan, 
președinta Comitetului județean al 
femeilor Hunedoara.

Formarea noului 
guvern grec

ATENA 12 (Agerpres). — La sfîr
șitul primei ședințe a cabinetului 
său. desfășurată luni, noul prim-mi
nistru al Greciei. Ghiorghios Rallis, 
a declarat că guvernul care îl 
conduce va continua să "plice pro
gramul de schimbări democratice ini
țiat de fostul premier Constantin Ca- 
ramanlis. Pe de altă parte, Rallis a 
precizat că va cere parlamentului vo
tul de învestitură după ce va pre
zenta, săptămînă viitoare, în fața fo
rului legislativ, declarația de politi
că a guvernului. în sfîrșit, el a a- 
nunțat că fostul sef de guvern Con
stantin Caramanlis va depune jură- 
mîntul în calitate de președinte al 
țării joia viitoare — relatează agen
ția ateniană de presă ANA.

LA SOFIA s-au deschis lucrările 
Congresului învățămintului public— i 
primul congres de acest fel din is
toria Bulgariei, La deschiderea con
gresului au fost prezenți Todor Jiu- 
kov, alți conducători de partid și de 
stat bulgari. Raportul principal la | 
congres a fost prezentat de Ludmila 
Jivkova, membru-al Biroului Politic I 
al C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Comitetului pentru Cultură, iar 
Aleksandar Fol, ministrul învăță- 
mîntului public, a prezentat raportul 
cu privire la sarcinile practice ale 
organelor instituțiilor de învătămint. i

CONGRESUL MIȘCĂRII DE I 
ELIBERARE DIN INSULELE SAO 
TOME ȘI PRINCIPE, desfășurat la 
Sao Tome, și-a încheiat lucrările. | 
Manuel Pinto Da Costa, președin
tele Republicii Democratice Sao l 
Tome și Principe, președintele 
Mișcării pentru Eliberare din Insu
lele Sao Tonte și Principe, a fost . 
propus candidat unic al mișcării la 
alegerile prezidențiale ce vor avea I 
loc în prima sesiune a Adunării 
Naționale a celei de-a doua legi
slaturi.

CICLON. Cel puțin 16 persoane . i 
și-au pierdut viața, iar peste 400 au 
fost rănite în urma unui ciclon care 
s-a abătut simbătă asupra districtu- . 
lui indian Nadia din Bengalul Occi
dental, s-a anunțat la Delhi. Ci- I 
clonul a distrus sau avariat 7 330 de 
case, prorocind pierderea unui mare 
număr de animale.

Tovarășul Hua Guofeng l-a primit 
pe ministrul de interne al României

BEIJING 12 (Agerpres). — Tova
rășul Hua Guofeng. președintele C.C. 
al P.C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Chi
neze, a primit pe tovarășul George 
Homoștean, ministrul de interne al 
Republicii Socialiste România. îm
preună cu membrii delegației Minis
terului de Interne, care întreprinde o 
vizită în China, la invitația Ministe
rului Securității Publice al R.P. Chi
neze.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Par
tidului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, 
i-au fost transmise tovarășului Hua 
Guofeng un cald salut tovărășesc, 
urări de sănătate și de noi succese 
în realizarea modernizării socialiste 
a Chinei.

Miting la Madrid cu prilejul aniversării 
creării Partidului Comunist din Spania

MADRID 12 (Agerpres). — La 
Madrid a avut loc un miting prile
juit de aniversarea a 60 de ani de 
la crearea Partidului Comunist din 
Spania.

Luînd cuvîntul, secretarul general 
al partidului, Santiago Carrillo, s-a 
pronunțat pentru lichidarea capita
lismului, a exploatării omului da 
către om, a șomajului, mizeriei șl a 
inechităților care încă mai persistă 
în lume, transmite agenția E.F.E. 
„Dar — a spus el — lichidarea aces
tei societăți nu .dorim s-o facem prin 
forța armelor și, cu atît mai puțin, 
printr-o confruntare nucleară, care 
ar transforma planeta noastră într-un 
deșert". Obiectivele prioritare ale 
P.C.S., a relevat el, sînt apărarea de
mocrației, a păcii mondiale și lupta 
pentru depășirea crizei ; printr-o de
mocrație economică și socială se des
chide calea către o societate socia
listă. El a arătat, totodată, că P.C. 
din Spania a inițiat o nouă etapă pe 
calea dezvoltării democrației interne 
de partid și s-a pronunțat ferm pen
tru unitate cu socialiștii. Carrillo a 
reafirmat, totodată, necesitatea de a 
se respecta ferm principiile democra
tice, ale libertății și independenței 
partidelor. „Să gîndim cu propriul 
nostru cap, să judecăm cu propria 
noastră judecată, pentru ca atunci

„O acțiune periculoasă, de natură 
să adîncească tensiunea'7

Comentariul ziarului „Nodon Sinmun" în legătură cu aplicațiile 
militare din Coreea de Sud

PHENIAN (Agerpres). — Ziarul 
„Nodon Sinmun" publică un comen
tariu pe marginea unei știri a Depar
tamentului de Stat al S.U.A.. potrivit 
căreia, la 13 mai. în Coreea de Sud 
va începe un exercițiu militar com
binat al unor forte americane și al 
trupelor regimului de la Seul. Subli
niind natură provocatoare a manevre
lor în lumina caracterului ofensiv al 
forțelor participante și obiectivului 
lor, ziarul relevă că această acțiune 
periculoasă este de natură să adîn
cească tensiunea și să sporească pe
ricolul de război în Coreea si în Asia.

Exercițiul plănuit de Statele Unite, 
se arată în comentariu, are scopul nu 
numai de a amenința R.P.D. Coreea

Tovarășul Hua Guofeng a evocat 
cu deosebită satisfacție recenta vizi
tă întreprinsă în România la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. evi
dențiind dezvoltarea și amplificarea 
relațiilor de prietenie și 'colaborare 
dintre partidele, guvernele si popoa
rele României și Chinei. Tovarășul 
Hua Guofeng a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pro
funde mulțumiri pentru primirea 
caldă ce i-a fost rezervată cu prile
jul vizitei. împreună cu salutările 
sale prietenești și cele mai bune 
urări.

Au participat Zhao Cangbi, minis
trul securității publice al R.P. Chine
ze, și alți membri ai conducerii 
acestui minister.

A fost prezent Florea Dumitrescu, 
ambasadorul României la Beijing.

cînd greșim — și nimeni nu este scu
tit de aceasta — să fim convinși că 
avem de-a face cu propriile noastre 
erori și că nu putem fi acuzați că am 
fi purtătorii de cuvînt ai altora".

La miting a participat și secretarul 
general al P.C. Italian, Enrico Ber- 
linguer, care a lansat tuturor forțe
lor progresiste europene, inclusiv 
partidelor creștine, un apei la unita
te, în vederea realizării unei „Europe 
unite, care să acționeze activ pentru 
destindere și dezarmare, pentru o Eu
ropă care să fie hotărîtă să stabi
lească cu țările și popoarele lumii a 
treia nu relații colonialiste sau neoco- 
Ionialiste, ci de cooperare, bazate pe 
egalitate, pe respectarea suveranității 
și independentei, a avantajului reci
proc și a dreptății". El a subliniat 
necesitatea creșterii rolului țărilor 
europene în situația actuală de cri; 
a destinderii, pentru a determina evr 
tarea pericolului unui al treilea răz
boi mondial. Vorbitorul a reafirmat, 
totodată, valabilitatea pentru țările 
Europei occidentale a unei politici de 
construire a socialismului, bazată pe 
„respectarea democrației, pe garan
tarea libertăților". Realizarea acestei 
strategii — a arătat Berlinguer — 
presupune reluarea dialogului și a 
destinderii la nivel internațional.

nă. ci și de a intimida poporul sud- 
coreean, într-un moment de puternic 
avînt al luptei acestuia împotriva re
gimului dictatorial. Prin exercițiul 
războinic comun. Statele Unite si 
autoritățile sud-coreene obstructio- 
nează reunificarea pașnică a Coreei.

în articol sînt evidențiate dorința 
R.P.D. Coreene de a promova reunifir 
carea pașnică a tării, eforturile sale 
sincere și răbdătoare in direcția in-r 
cununării cu succes a contactelor ac
tuale Nord—Sud. Aplicațiile militare 
sînt incompatibile cu contactele dintre 
delegațiile la nivel de lucru ce au loc 
în prezent in vederea soluționării 
problemei reunificării Coreei — se 
menționează în comentariu.

Cu 25 de ani în urmă, la 14 mai 1955, 
ca răspuns la crearea Tratatului A- 
tlanticului de Nord (N.A.T.O.), a fost 
semnat, de către țări socialiste eu
ropene, actul oonstitutiv al organi
zației Tratatului de la Varșovia.

Este o realitate istorică faptul că 
încheierea Tratatului de la Varșo
via a fost determinată de factori 
specifici și de condiții internațio
nale deosebite. La scurtă vreme 
de la marea Victorie a popoarelor 
asupra fascismului în oel de-al 
doilea război mondial — victorie care 
a generat atâtea speranțe intr-o e- 
pocâ de liniște și pace — relațiile 
internaționale au fost grav afecta
te de fenomenele „războiului rece", 
caracterizate prin instaurarea unei 
atmosfere de animozitate și neîncre
dere, prin încordare și tensiune, blo
carea relațiilor și schimburilor, de
clanșarea unei noi curse a înar
mărilor, prin confruntări care tin
deau să aducă omenirea pe margi
nea prăpastiel războiului. In aces
te condiții, state socialiste eu
ropene au semnat Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistentă mu
tuală, care prevedea ca obiectiv fun
damental că „în cazul unui atac ar
mat în Europa din partea vreunui 
stat sau grup de state împotriva u- 
nuia sau mai multor state semnata
re ale tratatului fiecare stat sem
natar va acorda statului sau state
lor care au fost supuse unui aseme
nea atac ajutor imediat, în mod in
dividual, in înțelegere cu celelalte 
state semnatare ale tratatului". își 
găseau astfel o definire clară ca
racterul defensiv al Tratatului ; 
scopul său concret — respingerea 
unei agresiuni din afară ; aria sa de 
acțiune — continentul european.

In acești ani, țările membre ale 
acestui Tratat. încheiat numai și nu
mai în scop de apărare, s-au pro
nunțat • in repetate rînduri în spri
jinul cauzei păcii și securității, au 
formulat numeroase propuneri în a- 
cest sens. în același timp s-a dez
voltat colaborarea intre armatele sta
telor participante, a crescut capaci
tatea lor de apărare. Conceput, fireș
te. ca o alianță intre entități națio
nale distincte. între state suverane și 
egale în drepturi. Tratatul de la Var
șovia a prevăzut că țările partici
pante vor acționa într-un spirit de 
prietenie și colaborare intre ele. La 
baza Tratatului au fost așezate prin
cipiile menite să călăuzească relații
le de tio nou dintre țările socialiste — 
principiile respectării reciproce a in
dependentei și suveranității statelor, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc. întrajutorării tovărășești. Se 
află deci in deplină concordantă 
cu aceste principii statutare, ca 
un corolar logic al acestora, concep
ția că participarea la activitatea Tra
tatului are loc potrivit hotărîrilor 
adoptate de fiecare stat în parte, 
fiecare armată națională aflîndu-se 
sub comanda organelor conducătoa
re de partid și de stat din tara res
pectivă și acționînd la ordinul șl 
hotărîrea acestora.

Principiile unei asemenea colabo
rări și-au găsit reflectare și în pre

vederile tratatului prin care statele 
semnatare și-au asumat obligația de 
a se consulta între ele spre a se a- 
dopta în acest fel hotărîri de comun 
acord in privința problemelor inter
naționale importante, călăuzindu-se 
după interesele întăririi păcii și secu
rității.

Tocmai in spiritul acestor preve
deri și in deplină concordanță cu 
principiile și angajamentele înscrise 
în Tratat a acționat România socia
listă în toți anii care au trecut de 
la semnarea lui. Reafirmînd poziția 
consecventă a României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat : „Este 
necesar să întărim colaborarea cu ar
matele țărilor participante Ia Trata
tul de Ia Varșovia. Avem in vede
re că dacă se va dezlăntui vreo a

Un sfert de veac deja semnarea Tratatului de la Varșovia

Apărarea păcii, promovarea destinderii si securității in Europa si io lume- 
cerinie vitale si cauză primordială pentru destinele umanității

gresiune împotriva vreunui stat so
cialist din Europa, ne vom îndeplini 
obligațiile pe care ni le-am asumat. 
Avem însă convingerea că, dacă vom 
duce o politică internațională justă, 
dacă vom acționa cu consecvență 
pentru diminuarea încordării, pentru 
destinderte, pentru dezarmare, pentru 
desființarea concomitentă a celor 
două blocuri militare, omenirea — 
inclusiv Europa — poate fi ferită de 
un nou război și astfel putem asi
gura dezvoltarea pașnică atît a pa
triei noastre, cit și a celorlalte țări 
socialiste, a tuturor popoarelor din 
Europa".

în întreaga sa politică, România 
pornește de la realitatea faptului că 
dezvoltarea economico-socială a fie
cărei țări socialiste, succesele obți
nute în construcția socialistă, în ri
dicarea nivelului de trai al popu
lației constituie baza trainică a noii 
orinduiri, întăresc forța materială și 
morală a poporului ; cu cît sînt mai 
mari aceste succese, cu atît oamenii 
muncii, conștienți de faptul că au 
ce apăra, sînt mai fermi, mai hotă- 
riți să asigure consolidarea marilor 
lor cuceriri revoluționare. Se poate 
spune .astfel că dezvoltarea vigu
roasă a economiei naționale și preo
cuparea pentru bunăstarea oamenilor 
muncii determină întărirea capacită
ții de luptă a fiecărei țări socialiste 
într-un eventual război, care nu 
poate fi decît un război de apărare, 
în același timp, partidul nostru are 
în vedere și subliniază neobosit că 
succesele în edificarea orînduirii noi 

în fiecare țară reprezintă principala 
contribuție la creșterea forțelor mon
diale ale socialismului și păcii, la 
afirmarea superiorității socialismu
lui, ca societate nouă, avînd ca voca
ție fundamentală pacea și libertatea 
tuturor popoarelor.

Manifestând o grijă deosebită și o 
înaltă responsabilitate pentru a asi
gura apărarea, ca lumina ochilor, a 
libertății și independenței naționale, 
a integrității teritoriale a patriei, a 
cuceririlor revoluționare ale oame
nilor muncii, partidul și statul nos
tru au acordat și acordă o gri
jă neslăbită întăririi capacității de 
luptă a armatei române, a întregului 
popor. Țara noastră acționează con
secvent pentru dezvoltarea și adîn- 
cirea colaborării multilaterale cu 

statele participante la Tratatul de la 
Varșovia, pentru realizarea unei largi 
cooperări intre armatele acestor țări, 
astfel ca, la caz de nevoie, să poată 
riposta împreună unui atac imperia
list. Totodată, țara noastră manifes
tă preocupare pentru dezvoltarea co
laborării armatei române cu armatele 
celorlalte țări socialiste, cu armatele 
unor țări în curs de dezvoltare și ale 
altor țări prietene, corespunzător in
tereselor cauzei libertății, indepen
denței naționale și păcii în întreaga 
lume.

Acordind întreaga atenție cuvenită 
pregătirii și înzestrării forțelor ar
mate astfel îneît acestea să-și poată 
îndeplini în orice moment înalta mi
siune ce le revine, România a des
fășurat totodată, așa cum este bine 
știut, o deosebit de intensă și bogată 
activitate politică pentru întărirea 
păcii, pentru afirmarea cursului spre 
destindere și colaborare între po
poare. în sfertul de veac care a tre
cut de la semnarea Tratatului de la 
Varșovia, România a militat, împreună 
cu celelalte state participante, pentru 
edificarea securității în Europa, pen
tru oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, pentru soluțio
narea tuturor diferendelor dintre sta
te exclusiv pe căi politice, pașnice. 
Declarațiile adoptate Ia consfătuirile 
Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia, cu partici
parea României, au înscris importante 
propuneri și initiative pașnice, con
structive. Poate fi amintit în acest 
sens faptul că in Declarația de la 

București din 1966 s-a preconizat con
vocarea Conferinței general-europe- 
ne pentru securitate și cooperare — 
propunere care a dus, în cele din 
urmă, la organizarea Conferinței de 
la Helsinki, deschizătoare de ample 
perspective pentru edificarea secu
rității pe continentul nostru. Se cu
vine, de asemenea, menționată De
clarația consfătuirii din 1978, în care 
au fost incluse un șir de propuneri 
concrete privind organizarea de tra
tative în scopul eliminării armelor 
nucleare de toate tipurile, realizarea 
unei înțelegeri de reducere a buge
telor militare, adoptarea unor mă
suri de dezangajare militară in Eu
ropa și de dezarmare generală.

Profund atașată cauzei dezarmării, 
România a elaborat și susținut la

O.N.U. și in alte foruri internațio
nale un amplu program de acțiune în 
vederea înfăptuirii acestui deziderat 
vital. Astfel, pe baza Hotărîrii C.C. 
al P.C.R., țara noastră a prezentat la 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată dezarmării 
un ansamblu de măsuri cu aplicabi
litate imediată, de natură să ducă la 
reducerea cursei înarmărilor și a 
cheltuielilor militare, să creeze con
diții pentru înaintarea spre dezarma
re, intre care „înghețarea" și redu
cerea treptată a bugetelor militare, a 
efectivelor armate și armamentelor ; 
retragerea trupelor străine în grani
țele naționale ; lichidarea bazelor 
militare ; începerea de negocieri pen
tru desființarea concomitentă a 
N.A.T.O. și a Tratatului de la Var
șovia.

Necesitatea unor măsuri și inițiative 
concrete în acest sens este cu atît mai 
actuală astăzi cînd în viața interna
țională s-a produs o puternică în
cordare, cînd pe cerul vieții inter
naționale s-au acumulat nori în
tunecați. Conflicte mai vechi au ră
mas nesoluționate și au apărut altele 
noi. Cursa aberantă a înarmărilor a 
continuat cu intensitate, devenind cu
noscute noi și noi proiecte de escala
dare a acesteia. Toate acestea gene
rează mari pericole la adresa păcii și 
independentei popoarelor, inclusiv 
primejdia unei confruntări militare 
de amploare mondială.

Această evoluție are repercusiuni 
grave asupra climatului politic din 
Europa, tocmai pentru că aci se află 

desfășurate față in față dispozitivele 
celor două blocuri, sînt concentrate 
cele mai mari efective armate și 
stocuri de armament nuclear și con
vențional, cele mai numeroase baze 
militare, dotate cu cele mai moderne 
arme de distrugere. Cu toate că Euro
pa a ajuns să. fie un continent su
prasaturat de arme, au fost luate noi 
măsuri de sporire a armamentului 
nuclear, cum este recenta hotărîre a
N.A.T.O. privind amplasarea pe con
tinentul nostru de noi tipuri de ra
chete.

în aceste împrejurări capătă o im
portanță deosebită desfășurarea de 
tratative pentru a se preveni o nouă 
escaladare a înarmărilor, trecerea la 
negocieri pentru a se renunța sau 
măcar a se amina realizarea proiec

telor de amplasare a acestor rachete, 
intensificarea eforturilor pentru a se 
pune definitiv capăt acestei curse 
spre distrugere.

Desigur, este o necesitate reală 
asigurarea unui echilibru de forțe, 
încit să nu fie pusă în pericol secu
ritatea nici unui stat. Dar un ase
menea echilibru nu înseamnă cîtuși 
de puțin a se merge pe linia crește
rii înarmărilor, '('arilor socialiste, che
mate prin însăși menirea socialis
mului să asigure apărarea păcii, le 
revine îndatorirea de cea mai înaltă 
responsabilitate față de destinele și 
interesele popoarelor — de a urmări 
și determina ca acest echilibru să 
fie realizat nu în sus, prin creșterea 
înarmărilor, ci in jos, prin diminua
rea continuă a acestora, prin reduce
rea continuă a nivelului lor, prin mă
suri efective de dezarmare.

Interesele vitale ale popoarelor, ce
rințele primordiale ale cauzei destin
derii și păcii impun să se acționeze 
perseverent pentru înfăptuirea unor 
măsuri de dezangajare militară și 
dezarmare în Europa — singurul su
port real și trainic al securității. De 
cea mai mare însemnătate în aceas
tă privință este adoptarea de măsuri 
privind reducerea cheltuielilor mili
tare. a efectivelor armate si a arma
mentelor. lichidarea bazelor militare, 
retragerea trupelor străine în grani
țele naționale. începerea de negocieri 
pentru desființarea concomitentă a 
N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșo
via. în lumina experienței istorice. 

apare și mai evident anacronismul 
împărțirii continentului, a lumii, in 
blocuri opuse, necesitatea depășirii 
politicii de bloc, O securitate reală, 
trainică este incompatibilă cu existen
ta blocurilor care, ca produs specific 
al războiului rece, reprezintă în mod 
obiectiv factori generatori de neîn
credere și ostilitate. Dealtfel, înseși 
statele participante au pus în eviden
tă, încă de la constituirea Tratatului 
de la Varșovia, caracterul său istori
cește vremelnic, arătînd că el îsi va 
pierde valabilitatea prin desființarea 
N.A.T.O. ; și, după cum este cunos
cut. ele au făcut în repetate rînduri 
propuneri în acest sens, au chemat 
la desființarea concomitentă a blocu
rilor militare, în speță a N.A.T.O. și 
a Tratatului de la Varșovia, resfir- 

mîndu-și voința de a milita pentru 
crearea unui sistem de securitate eu
ropeană cu participarea tuturor state
lor continentului, indiferent de orin- 
duirea lor socială.

Se poate spune că tocmai pornin- 
du-se de la situația creată pe plan 
internațional, dobîndește o importan
ță deosebită necesitatea ca preocupa
rea pentru întărirea capacității de 
apărare să fie însoțită de intensifica
rea activității pentru desființarea 
concomitentă a celor două blocuri 
militare din Europa. Crearea condi
țiilor pentru realizarea acestui obiec
tiv presupune accentuarea laturii 
politice a Tratatului de la Varșovia, 
în sensul unor eforturi susținute pen
tru desfășurarea de tratative și nego
cieri, pentru reluarea și consolidarea 
cursului destinderii și înțelegerii in
ternaționale.

Dealtfel, în însuși textul Tratatu
lui de la Varșovia este subliniată im
portanta acestei laturi a activității 
organizației, arătindu-se că statele 
membre sint hotărite să se ab
țină in relațiile interstatale de la 
amenințarea cu forța sau da la folo
sirea ei, să rezolve litigiile inter
naționale prin mijloace pașnice, să 
participe, in spiritul unei colaborări 
sincere, la toate acțiunile internațio
nale avînd drept scop asigurarea pă
cii și securității internaționale. în 
același sens a fost consemnată în 
însuși textul Tratatului hotărîrea lor 
de a depune eforturi pentru ca, în 

înțelegere cu alte state, să se ia mă
suri eficiente in vederea reducerii 
generale a armamentelor și a inter
zicerii armelor atomice și a celorlal
te tipuri de arme de externținare in 
masă.

In acest sens, sesiunea jubiliară a 
Consiliului Politic Consultativ care va 
avea loc în zilele următoare în capi
tala Poloniei dobîndește o semnifica
ție deosebită. In acest cadru, se va 
aduce, fără îndoială, o nouă contri
buție a țărilor participante la cauza 
păcii, prin măsuri sau inițiative con
crete in direcția reducerii cursei înar
mărilor. reafirmarea voinței acestor 
state de a asigura înfăptuirea unor 
măsuri de dezangajare militară și 
dezarmare în Europa și în lume — 
cum ar fi, de pildă, reducere^ buge
telor militare. înghețarea chel; telilor 
militare, a efectivelor și arma ’ante
lor și apoi diminuarea lor trepuwĂ -U 
10—15 la sută in următorii Cițici ani, 
așa cum a propus România socialistă. 
Fără îndoială că măsuri concrete pe o 
asemenea linie, inițiative sau propu
neri constructive îndreptate spre telul 
dezangajării militare si dezarmării 
s-ar inscrie drept contribuții efective 
și din cele mai importante la pregă
tirea temeinică a reuniunii general- 
europene de la Madrid. 1a cauza apă
rării păcii.

în același context s-ar înscrie, fi
rește. orice noi acțiuni și propuneri de 
natură să ducă la creșterea încrederii 
internaționale, la reducerea surselor 
de tensiune, la stingerea focarelor de 
conflict, la identificarea unor soluții 
care să permită ieșirea din actuala 
situație internațională de încordare. 
Sesiunea va aduce o contribuție la 
reluarea cursului destinderii cu atît 
mai mult cu cît va asigura afir
marea mai puternică a principiilor 
fundamentale de relații internațio
nale. In lumina experienței istorice a 
devenit evident că numai prin pro
movarea si instaurarea unor relații 
interstatale noi. cu adevărat demo
cratice. prin respectarea strictă a In
dependentei și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului in 

treburile interne, colaborării si stimei 
reciproce se poate clădi o securitate 
reală, cu adevărat trainică, pe conti
nent și în lume. Numai statornicirea 
unor relații care să ofere fiecărei na
țiuni garanția că se va putea dezvolte 
în mod liber, de sine stătător pe ca
lea progresului economic si social, va 
crea cadrul favorabil pentru dezvol
tarea unei colaborări rodnice, va face 
din Europa — continentul care a adus 
o contribuție atît de mare la îmbogă
țirea tezaurului civilizației universale 
— un continent al bunei conviețuiri 
între toate națiunile, al păcii și pro
gresului general.

Acționînd în spiritul unei Înalte 
răspunderi față de destinele poporu
lui român, ale cauzei socialismului și 
păcii. România va milita in conti
nuare pentru intărirea colaborării cu 
țările membre ale organizației Tra
tatului de la Varșovia, cu toate 
celelalte țări socialiste, a unității lor, 
pentru unirea tuturor forțelor pro
gresiste, antiimperialiste. in lupta 
pentru pacea, independenta si pro
gresul popoarelor.
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