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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, simbătă diminea
ța. pe Laurent Radaody Rakotondra- 
vao. membru al Biroului Politic al 
Partidului Avangarda Revoluționară 
Malgașă, trimisul special al președin
telui Republicii Democratice Mada
gascar. Didier Ratsiraka.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a Inmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din partea preșe
dintelui Didier Ratsiraka, un mesaj 
de prietenie și i-a transmis un cald 
salut frățesc. împreună cu urări de 
bunăstare și prosperitate poporului 
român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat președintelui 
Didier Ratsiraka un salut cordial și 
cele mai bune urări, iar poporului 
malgas prieten noi succese pe calea 
dezvoltării economico-sociale inde
pendente a tării sale.

în cursul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție relațiile .de prie
tenie si colaborare care s-au stablliț- 
și se dezvoltă intre cele două țări și 
a fost exprimată dorința comună ca 
raporturile româno-malgase in dome
niile politic, economic, tehnico-știin- 
tific. precum și în domeniul învătă- 
mîntului să se dezvolte în continuare, 
în folosul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii în lume.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă cordială.

Programele de măsuri privind ridicarea nivelului de trai al poporului

0 FACTORI DETERMINANT! • IMPLICAȚII • DIRECȚII DE ACȚIUNE

INVESTIM CONSECVENT, EFICIENT
PENTRU PREZENT Șl VIITOR

Progresele impresionante înregis
trate de tara noastră pe toate pla
nurile dezvoltării economico-sociale 
sint strins legate de înfăptuirea sis
tematică a unor ample programe de 
investiții. Opțiunea partidului nostru 
pentru înfăptuirea unei politici con
secvente și susținute in domeniul in
vestițiilor reprezintă condiția hotărî- 
toare de care depind dezvoltarea în 
ritm înalt a forțelor de producție, pe 
fundamentul temeinic al industriali
zării socialiste, sporirea continuă a 
puterii economice a țării și a veni
tului național și ridicarea, pe această 
bază, a nivelului de trai al po
porului.

Intr-adevăr, de fiecare dată, la 
capătul unei etape de intens efort 
constructiv, avem satisfacția să con
statăm că marile fonduri financiare 
si materiale investite și-au găsit fi
nalitatea scontată : sute si sute de 
noi obiective și capacități producti
ve au fost puse în funcțiune in in
dustrie și agricultură ; datorită lor, 
au crescut volumul și gradul de teh
nicitate al producției și, implicit, ni
velul productivității muncii sociale, 
s-a creat un mare număr de noi 
locuri de muncă ; totodată, un 
mare număr de întreprinderi exis
tente au fost dezvoltate și reuti- 
late. construindu-se. in același timp, 
sute de mii de apartamente, precum 
si numeroase alte edificii destinate 
lnvătămîntului, științei, culturii, ocro
tirii sănătății. Este deci un adevăr 
de necontestat că dezvoltarea rapidă 
si multilaterală a tării este de ne
conceput fără aceste ample eforturi

de investiții, susținute cu consecven
tă de societatea noastră.

Dar. dincolo de referirea strictă la 
tara noastră, această concluzie dez
văluie un adevăr mai general. în 
contextul desfășurării impetuoase a 
revoluției tehnico-științifice con
temporane. chiar și statele puternic 
industrializate au ajuns de multă 
vreme la concluzia că pentru a pu
tea tine pasul cu ritmul progresului 
tehnic, cu competiția mondială in 
domeniul economic, trebuie să fi
nanțeze ample programe de investiții. 
Prin urmare, și aceste țări evoluate 
din punct de vedere economic re
curg sistematic la investiții mari, 
mențin o pondere ridicată de acumu
lări. Cu at.it mai mult, țările în curs 
de dezvoltare — din rindul cărora face 
parte și România — sint în mod 
obiectiv determinate să realizeze in
vestiții masive, spre a recupera în
tr-o perioadă cit mai scurtă decala
jul fată de statele avansate econo
mic și a asigura o bază trainică pen
tru ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului.

Sub imperativul acestei necesități 
vitale pentru tara noastră, partidul 
urmărește cu consecventă alocarea 
unei părți importante din venitul na
tional pentru fondul national de dez
voltare economico-socială, orientare 
ce corespunde în cel mai înalt grad 
intereselor fundamentale ale progre
sului rapid si neîntrerupt al societă
ții noastre. Efortul de investiții apa
re deci ca un efort conștient si efi
cient. orientat spre accelerarea dez
voltării economice a tării, spre edi

ficarea temeliilor bunăstării noastre 
nu numai acum, ci si in perspectivă.

Tinînd seama de potențialul eco
nomic actual al tării și de telurile 
fundamentale ale etapei istorice cje 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pentru acest cin
cinal a fost prevăzut un program de 
investiții de circa 1 000 miliarde lei — 
efort constructiv de o amploare fără 
precedent in istoria tării noastre — 
care reprezintă aproape tot atit cit 
s-a investit in ultimele trei cincina
le. Justețea unei asemenea orien
tări pornește de la rolul deosebit de 
important pe care îl au investițiile 
în asigurarea dezvoltării și perfec
ționării neîntrerupte a forțelor de 
producție din industrie și agricultu
ră. in făurirea unei economii tot mai 
puternice, cu o structură modernă, in 
înflorirea tuturor județelor patriei. 
Astfel, materializarea fondurilor alo
cate va da. in primul rind. posibili
tatea punerii in funcțiune a circa 
2 700 capacități industriale si agro
zootehnice importante, ca si dezvol
tarea și modernizarea intr-o propor
ție însemnată a unităților existente ; 
iar in al doilea rind. sporirea consi
derabilă a fondului de locuințe, creș
terea susținută a bazei materiale a 
celorlalte sectoare social-culturale.

Programul de investiții din actualul 
cincinal stă la baza înfăptuirii politi
cii de repartizare rațională a forțelor 
de producție pe intreg teritoriul ță- 
rii — imperativ de ordin economic și 
social-politic determinat de însăși 
esența orinduirii socialiste, ce va fi 
înfăptuit potrivit unei concepții știin
țifice. de dezvoltare economico-socia

lă a fiecărui județ in concordanță cu 
progresul de ansamblu al economiei 
naționale, de ridicare a gradului de 
civilizație materială a întregului po
por. Tocmai de aceea, in 16 județe cu 
un nivel mai redus de dezvoltare — 
printre care Vrancea. Tulcea. Sălaj, 
Covasna. Botoșani. Bistrița-Năsăud. 
Ialomița. Olt. Teleorman. Mehedinți 
etc. — urmează să se investească 
de 2,3 ori mai mult decit in ultimii 
5 ani. fată de 1.58 ori cit reprezintă 
creșterea volumului investițiilor pe 
ansamblul economiei. Ca rezultat 
nemijlocit al unei asemenea politici 
profund științifice, pină la finele cin
cinalului. industria va deveni pre
ponderentă in toate județele tării, 
realizindu-se in fiecare județ o pro
ducție industrială de cel puțin 10 mi
liarde lei, comparativ cu numai 9 ju
dețe în anul 1970 și 21 de județe 
în 1975.

O trăsătură definitorie a politicii 
de investiții in acest cincinal o re
prezintă orientarea fermă a in
vestițiilor cu prioritate spre dezvol
tarea ramurilor producției materiale. 
Astfel, nouă zecimi din totalul fon
durilor sint alocate sectoarelor care 
creează nemijlocit venit national, a- 
ceasta constituind chezășia sigură a 
sporirii mai rapide a avuției națio
nale. in concordantă cu cerințele ri
dicării nivelului de trai. Alocarea cu 
prioritate a fondurilor de investiții 
pentru lărgirea producției materiale 
permite statului nostru socialist să
(Continuare in pag. a II-a)

S-a construit mult șl se construiește incâ pe bd. N. Titulescu din Capitalâ Foto : E. Dichiseanu
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Cu ani în urmă. Zalăul 

era o localitate oarecare, 
unde oamenii din satele 
de pe văile Agrijului. So
meșului. Zalăului si Săla
jului se adunau doar în 
zilele de tirg. unde stră
zile și casele și prăvăliile 
erau aceleași de multi 
ani. unde despre indus
trie si industrializare nu 
se vorbea decît cu prile
jul unor conferințe și de 
unde tinerii plecau spre 
Cluj sau Satu Mare in 
căutarea unor meserii pe 
care nu le aflau pe me
leagul natal. Coborind as
tăzi munții Meseșului. pe 
șoseaua dinspre Cluj-Na- 
poca. orașul Zalău ti se 
înfățișează ca o urbe mo
dernă. înzestrată, gratie 
politicii partidului pri
vind dezvoltarea armo
nioasă a tuturor județe
lor tării, cu o platformă 
industrială care-i conferă 
putere si perspectivă, cu 
cartiere noi al căror 
contur se înscrie pregnant 
pe fundalul frumoaselor 
peisaje naturale, cu bule
varde largi, cu magazine 
moderne.

Tinără încă, industria 
Zalăului. aflată in plină 
ascensiune, cuprinde și 
întreprinderea de con
ductori electrici emailați. 
Vizitind-o. n-ai nici o 
clipă impresia că oame
nii harnicului ei colectiv 
se cunosc doar de patru 
ani. de cind fabrica a fost 
pusă în funcțiune. Fieca
re. la locul său de mun
că. in fata cite unei ma
șini moderne. îți trans
mite impresia că ar lucra 
acolo de-o viață... Firul 
de cupru li se supune as
cultător. subtiindu-se. me
reu subțiindu-se. ajun- 
£ind pină la diametrul de 
0,06 milimetri, de nu știu 
cite ori mai fin. mai sub
țire decit firul de păr. 
Discuți cu ei despre în
ceputuri. despre cum a- 
răta atunci fabrica și 
parcă se deapănă basmul 
cu voinicul care a cres
cut intr-un an cit alții in 
zece. Pentru că. fată de 
realizările primului an. 
producția globală indus
trială a crescut de sase 
ori. echivalînd cu pro
ducția globală industrială 
a întregului județ din 
anul 1970.

Basmul se preschimbă 
repede în realitate, pen
tru că acest inimos co- 

\ lectiv este preocupat in

mult mai mare măsură 
de prezentul și viitorul 
activității sale, de sarcini
le ne care le are de înde
plinit. Și. pentru că 
perspectiva se confundă 
cu introducerea noului, 
cu diversificarea produc
ției. cu fabricarea unor

— Cu prilejul vizitei 
de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din 
toamna trecută, am pri
mit indicații prețioase 
privind asimilarea de noi 
produse, cu performante 
superioare. competitive 
pe plan mondial — sub-

ZALĂUL INDUSTRIAL

Tinerețea 
colectivului, 
maturitatea

faptelor
conductori la nivelul teh
nicii și cerințelor mon
diale. activitatea produc
tivă este strins legată de 
cercetare.

— Ne-am dat seama de 
acest lucru încă de la 
începutul activității noas
tre. ne .spune tovarășul 
Cornel Miclea. inginerul- 
sef al .întreprinderii. As
tăzi. ol-ice problemă de 
noutate tehnică, atît în ce 
privește procesul tehno
logic. cit si produsul pro- 
priu-zis. este filtrată si 
rezolvată prin activitatea 
de cercetare.

liniază tovarășul Ioan 
Cioran. secretar-ad.iunct 
al comitetului de partid 
din întreprindere. Este 
vorba de conductori e- 
lectrici emailați pentru 
industria electronică, e- 
lectrotehnică și de mo
toare.

Cercetarea a intrat în 
acțiune. Un colectiv for
mat din comuniștii ing. 
Deak Francisc. ing. Eleo- 

'nora Moșilă. chimista Do
rina Olas. ing. Octavian 
Cătuna. ing. Ioan Sitaru. 
ing. Payer Zoltan a 
început să studieze posi

bilitățile producerii da 
noi tipuri de conductori. 
N-a fost ușor. Pină la 
urmă, sprijiniți de mais
trul Viorel Toma și d» 
muncitorii Gavrila Pro
dan. Stanică Tudoran, 
Teodor Neagotă. Ana 
Bogdan. Ștefan Ștefă- 
nescu. Tykodi Alexandru, 
care s-au ocupat cu pa
siune de experimentarea 
noilor conductori, au iz
butit. Și încă în timp re
cord. Eficienta acestor 
strădanii, a asimilării de 
noi produse reprezintă 
încă un examen trecut cu 
notă maximă de tînărul 
colectiv. Ea se traduce, 
după cum ne-a relatat 
inginerul-șef. printr-o e- 
conomie. in ce privește 
reducerea importului, de 
peste 50 milioane de 
lei. De asemenea, se ob
ține o valorificare supe
rioară a metalului prelu
crat. în același timp, da
torită calității conductori
lor fabricați la Zalău, ex
portul a crescut in acest 
an de peste șase ori.

Discutind cu tovarășul 
Victor Ianchiș. președin
tele comitetului sindica
tului. despre unele ini
tiative privind introdu
cerea noului, aflăm că 
acțiunea : ..Fiecare ingi
ner. economist, tehnician 
si maistru să rezolve o 
problemă tehnică sau e- 
conomică a cărei eficien
tă să echivaleze cel pu
țin cu retribuția sa anua
lă" a adus întreprinderii, 
în anul trecut, economii 
în valoare de peste 5.7 
milioane de lei. Nu poa
te fi trecut cu vederea 
nici faptul că. deși tî- 
năr. colectivul acestei u- 
nităti are multiple preo
cupări privind continua 
îmbunătățire a procesului 
tehnologic : numai în anul 
1976 au fost prezentate 
13 propuneri de inovații 
Si două invenții, a căror 
eficientă se măsoară în 
milioane de lei. Desigur, 
despre rodnicia muncii 
care poartă numele colec
tivului din Zalău se mal 
pot aminti multe. Fiind
că este, tînăr, .harnic, en
tuziast. conștient de im
portanta muncii sale pen
tru economia națională, 
pentru accelerarea rit
mului industrial al jude
țului Sălaj.

Radu SELEJAN

Fabrica de tricotaje 
tip lină din Focșani 

a intrat în funcțiune 
înainte de termen
Ieri. 21 mai., pe platforma indus

trială din Focșani a început să pro
ducă fabrica de tricotaje tip lină, 
unul din obiectivele economice pre
văzute în programul de dezvoltare 
industrială a județului Vrancea în 
actualul cincinal. Intrată în func
țiune cu 10 zile înainte de termen, 
noua fabrică are o capacitate de 
două milioane tricotaje pe an. (Dan 
Drăgulescu).

Să oglindim plenar, 
înaripat, 

timpul nostru eroic
Nu ne mai desparte mult 

timp de Conferința pe țară 
B scriitorilor, iar apropierea 
acestui eveniment intensifi
că dezbaterile asupra diferi
telor probleme ale creației 
literare, de la subiectele, sur
sele de inspirație și eroii 
scrierilor noastre pină la di
versitățile și particularitățile 
formelor de expresie artis
tică.

Personal, aș considera ca 
o fericită coinci
dentă faptul că 
această confe
rință are loc in 
anul 1977. Care 
înseamnă șapte
zeci de ani de la izbucnirea 
marilor răscoale țărănești. O 
sută de ani. de la cucerirea 
Independentei de stat a 
României. Treizeci de ani d« 
la instaurarea Republicii...

Sînt trei mari aniversări, 
trei puncte de foc pe traseul 
anului 1977, în tensiunea mul
tiplu creatoare a retrăirii is
toriei noastre moderne și 
contemporane, retrăire vi- 
brind profund la imperati
vele prezentului de înălțare 
a patriei pe noi culmi de 
progres și strălucire. Expre
sie a muncii întregului po
por — care, precum ne-o 
arată tabloul rezultatelor 
primului an al cincinalului, 
înscrie necontenit în dina
mica orinduirii noastre ma
jore semnificații ale con
strucției socialiste — 1977 va 
fi cu atît mai mult un 
amplu generator al virtu

Virgil TEODORESCU

ților revoluționare, al dă
ruirii și responsabilității 
civice. Aceasta in dialec
tica transpunerii în fap
tă a hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, a Programului 
partidului, în îmbogățirea 
fiecăruia cu noblețea exem
plului prodigioasei activități 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Marele adevăr al contem
poraneității noastre este că 

niciodată mai 
mult ca astăzi 
n-am resimțit cu 
atîta tărie că noi 
înșine sîntem 
creatorii propri

ei noastre istorii. în li
nia de ascensiune a pro
priei noastre voințe. în 
dimensiunea de vie conștiin
ță a propriei noastre identi
tăți. A transpune in creația 
literară această realitate de 
creator de istorie — iată o 
chintesență a îndatoririlor 
noastre, un fecund și inepui
zabil izvor al nobleței și 
demnității operelor noastre.

Trăim cu certitudinea atît 
de grăitoare că sîntem stă- 
pini întru făurirea cu min
tea și brațele noastre a des
tinului de noi înșine hotărît, 
în trasarea liniei de per
spectivă a viitorului, năzuind 
cu toată ființa noastră a 
fi nu numai continuatori, 
dar și înainte mergători ai 
unei civilizații și ai unei

(Continuare în pag. a IV-a)

-CRONICA SĂPTĂMÎNII

Imaginea sensibilă, 
convingătoare, 
a contemporaneității

felul actului creator: 
înnobilarea 

sufletului omenesc
Artist abstract psihologic nu 

a existat niciodată. Ci numai 
determinat de actualitatea 
timpului trăit, de tradiții is
torice. culturale, de eredități, 
de relații și împrejurări so
ciale, de lumea văzută așa 
cum e și mai ales în deve
nire.

Raționalismul revoluționar 
și democratic al începutului 
de secol XIX a sugerat con
științei românești idealul in
dependentei na
ționale. Con
cepția despre
om ca ființă 
demnă de pre
țuire. aparii- 
nînd unei istorii, unui mediu 
geografic, unui popor căutin- 
du-și unirea, dreptatea socia
lă — popor demn de libertate 
și determinare autonomă — a 
străbătut actul artistic în di
rectă relație cu actualitatea 
fiecărei perioade istorice, 
pină la dobindirea conștiinței 
de cultură activă a creatoru
lui de artă de astăzi. Nu pot 
fi privite altfel nici una din 
marile personalități artistice 
creatoare de cultură ale căror 
opere și direcții stilistice ni 
le-am asumat.

Alimentat din belșug de te
zaurul tradiției istorice a po
porului nostru. Eminescu a 
extras substanța adevărurilor 
esențiale, patriotice si uma
ne. raportîndu-le la actualita
tea timpului In care a trăit, 
îngînarea greierilor la Sado- 
veanu izvora cosmic odată cu

Violeta ZAMFIRESCU

ființa acestui popor ..din ne
gura veacurilor". Rebreanu 
vedea omul ca element al 
grupului social și al vremii 
lui. Antenele fine ale poeziei 
lui Blaga vibrau încărcate de 
spațiul spiritual al unei vaste 
moșteniri ce stratifică expe
riențe ale multor timpuri lă- 
sînd esențe în gindirea artis
tului corelată și ea la actua
litatea trecerii poetului prin 
timpul lui. Ecouri de revoltă 

și jale socială au 
străbătut sensi
bilitatea poeziei 
lui Bacovia, a- 
dinc rănită de 
nedreptățile vre

mii. Eu! poetic al lui 
Arghezi este expresia u- 
nei țări și unei lumi ce ny-și 
găsise incă așezare socială 
mai vrednică de aspirațiile ei. 
E puțin spațiul să pot re
aminti toti marii predecesori 
care și-au trăit prin actul ar
tistic actualitatea căutînd 
creșterea limbii si culturii ro
mânești. căutînd integrarea în 
marele umanism al lumii.

Actul artistic al scriitorului 
de astăzi moștenește cea mai 
Înaltă, diversificată expresie 
artistică și conștiința talentu
lui în cultură prin corelarea 
creației lui cu actualitatea 
strins legată de întregul 
trecut si viitor al tării si 
al omenirii. Marile revo
luții sociale, științifice, ma
rile . mutații etice ale idei-
(Continuare in pag. a IV-a)

Printre cele dintîi carac
teristici ale literaturii con
temporane românești îmi 
pare a se situa sensibilita
tea fără de margini față de 
toate fenomenele noi ale vie
ții noastre. Ea știe să răs
pundă, imediat și fără ezi
tare, la orice întrebare, sem
nalizare sau chemare ma
joră. fiind în același timp 
în stare să apere, efi
cient și convingător, toate 
realizările în
registrate în
progresul ne
întrerupt al o- 
menirii, toate 
valorile adevă
rate ale gindirii. Îndrep
tate spre un viitor Plin de 
speranțe. Ea este receptivă 
nu numai la evenimentele 
prezentului, dar și la simbu- 
rele lor latent, pe care îl in
tuiește fără greș și îl expri
mă. conștient sau inconștient, 
în poezie, proză, beletristică, 
dramaturgie, critică. Toate 
acestea dau operelor repre
zentative o notă distinctă de 
universalitate. Avem de-a 
face, pe de o parte, cu o ca
racteristică de nivel, adică 
cele mai reușite creații ale li
teraturii din patria noastră 
concurează cu succes la o 
competiție internațională de 
concepție, de stil, de expresi
vitate — dovadă o serie de 
recunoașteri, premii, distinc
ții ce i se acordă în mod ne
întrerupt. Pe de altă parte, 
în sinul ei se manifestă o vă

SZEMLER Ferenc

dită împlinire de conținut, 
exprimind o nouă și excep
țională realitate, cu un me
saj specific, urmărit cu un 
vădit interes și apreciere de 
către amatorii de, literatură 
de pretutindeni.

Așa se explică faptul că 
noi. slujitorii literaturii ro
mânești contemporane, nici
odată nu am putut și nu vom 
putea concepe ideea unei arte 
fără scop definit, fără înțeles 

— mai ușor sau 
mai greu — des
cifrabil. Am cre
zut și vom crede 
întotdeauna că 
literatura tre

buie să aibă un carac
ter uman, adică nu numai 
să existe, dar să și însemne 
ceva pentru cei ce o privesc, 
o acceptă — sau. poate, o 
resping, căci și această din 
urmă atitudine este un con
tact viu. o legătură strînsă 
între operă și consumatorii 
ei. Din primele mele tatonări 
pe tărîmul artei am avut con
vingerea fermă că prin scris 
trebuie să tind la realizarea 
unor teluri înalte, spre înno
bilarea sufletelor. Cred că 
toți creatorii adevărati păs
trează în adîncu] inimii lor 
acest imbold înnăscut, iar ca
racterul militant al unei lite
raturi. demnă de această de
numire. trebuie căutat si a- 
dîncit tocmai în întărirea 
acestei convingeri comune.
(Continuare în pag. a IV-a)

în actualitatea politică a acestei 
săptămini. ca eveniment de primor
dială importantă se înscrie desigur 
vizita oficială de prietenie a delega
ției de partid și de stat a României, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in R.P. Polonă. Prin con
vorbirile atit de rodnice pe care le-a 
prilejuit, prin Declarația româno- 
polonă și celelalte documente sem
nate. prin ‘rezultatele fructuoase no 
care le-a consemnat, prin întreaga 
sa desfășurare, această vizită mar
chează o nouă etapă in dezvoltarea 
prieteniei și colaborării multilaterale 
româno-polone.

Salutînd cu satisfacție rezultatele 
deosebit de bogate, deschizătoare de 
ample perspective, ale vizitei în Po
lonia, poporul român își exprimă 
convingerea că ele vor aduce o con
tribuție de seamă la întărirea prie
teniei dintre cele două partide și 
state, la cauza unității țărilor socia
liste, a tuturor forțelor progresiste 
antiimperialiste. la accentuarea cursei 
spre destindere și edificarea securi
tății europene, spre pace și progres 
în lume — așa cum s-a arătat și în 
comentariul distinct publicat în nu
mărul de ieri al ziarului nostru.

Progresul economic — 
temelia trainică 

a creșterii bunăstării 
9

poporului
Pe planul activității interne din 

această săptămină se detașează stră
duința generală a oamenilor muncii 
de a înfăptui neabătut prevederile 
planului de dezvoltare economico-so- 
cială a tării pe acest an și pe între
gul cincinal, asigurind creșterea avu
ției naționale si a venitului national 
— bază trainică pentru ridicarea ni
velului de trai al poporului. Este o 
dovadă a înțelegerii uneia din ideile 
fundamentale cuprinse în Programele 
de măsuri privind creșterea nivelului 
de trai al întregului popor, adoptate 
recent de conducerea partidului, si 
anume că bunăstarea nu este un dar 
primit din cer. ci ne-o făurim singuri, 
prin munca noastră, prin eforturile 
noastre de zi eu zi îndreptate spre 
organizarea exemplară a muncii în 
toate domeniile de activitate, mobi
lizarea integrală a resurselor si posi
bilităților existente în toate unitățile, 
pentru a asigura progresul economic 
susținut al patriei.

Este o realitate fundamentală, ce 
se cuvine bine însușită de fiecare om 
al muncii, de fiecare cetățean. în 
acest sens, organizațiilor de partid le 
revine un rol deosebit de important 
în explicarea factorilor care au fă
cut posibilă elaborarea acestor mă
suri. Iar în explicarea cauzelor pe 
primul plan ®e situează politica de

repartitie a venitului ‘national, res* 
pectiv alocarea unei părți importante 
din venitul national pentru fondul 
de dezvoltare —. ceea ce asigură con
dițiile materiale realizării reproduc
ției socialiste lărgite. înfăptuirii unui 
susținut program de investiții. Tot
odată. aceste măsuri au fost posibile 
datorită amplelor acțiuni de masă, 
întrecerii organizate, orientate spre 
depășirea indicatorilor calitativi — 
productivitatea muncii, înnoirea și 
modernizarea produselor, reducerea 
cheltuielilor de producție ș.a. De 
fapt, rezultatele obținute in cursul a- 
cestei săptămini. ca și, în general, in 
acest răstimp, de colectivele a nu
meroase întreprinderi — multe din
tre ele anunțînd în această săptă
mină îndeplinirea planului pe pri
mele cinci luni ale anului — dove
desc că iși găsește drum tot mai 
profund în conștiința oamenilor 
muncii ideea că sporind productivita
tea muncii, valorificînd superior re
sursele materiale creăm resursele ne
cesare pentru acoperirea fondurilor 
alocate suplimentar creșterii nivelu
lui de trai.

Se înfăptuiesc 
sarcinile trasate 

de Congresul țărănimii
Parte integrantă a recentelor pro

grame privind creșterea nivelului da 
trai, proiectele legilor privind pensii
le și alte drepturi de asigurări ale 
țăranilor cooperatori și ale țăranilor 
cu gospodărie individuală din zonele 
necooperativizate — publicate în a- 
ceastă săptămină — ilustrează cu pu
tere relația indisolubilă dintre spori
rea in ritm accentuat a producției 
agricole și înfăptuirea cuprinzătoru
lui program de ridicare în continuare 
a bunăstării țărănimii și a gradului 
de civilizație a satului românesc. 
Dovada elocventă a înțelegerii a- 
cestei corelații o constituie modul în 
care se acționează în prezent pen
tru înfăptuirea măsurilor adop
tate de Congresul consiliilor de 
conducere ale unităților agricole so
cialiste. al întregii tărănimi — în 
acest cadru o mare importantă avind 
executarea optimă a lucrărilor agri
cole de sezon, ca întreținerea cultu
rilor. strîngerea furajelor, pregătirea 
campaniei de seceriș. Pe ogoare s-a 
muncit cu hărnicie si spor, dar acti
vitățile curente nu pot. desigur, es
tompa importanta sarcinii majora 
subliniate de Congresul țărănimii — 
respectiv recuperarea răminerilor în 
urmă economico-organizatorice ■

Viorel SALAGEAN 
Liviu RODESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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OPINIILE CETĂȚENILOR 
la loc de frunte în programul de lucru 

al primăriei

FAPTUL-1I
I

I

I
I DIVERS I
I Tot satul

I

I
I
I
I
I
I

Primul dintre locuitorii comu
nei Certeze (Satu-Mare) care a 
ajuns la locul incendiului (casa 
lui Ștefan Ciorba) a fost Vasile 
Blătan, care a pătruns prin flă
cări și fum, salvindu-I pe copi
lul cel mic al gazdei, de un an 
și jumătate, care se afla in casă. 
Dar casa n-a mai putut fi sal
vată, arzînd pină la temelie.

La îndemnul primarului. Cor
nel Șerban, oamenii locului s-au 
strins la un sfat al omeniei :

— Oameni buni, cum credeți 
că l-am putea ajuta pe consă
teanul nostru rămas fără casă 7 
După cum știți, are patru copii, 
și al cincilea e pe drum...

Toată suflarea obștii a sărit în 
ajutor, înălțîndu-i omului 
trainică și frumoasă.

o casă

I
I
I
I
I
I

I
I
Ursulețul 
Cibănel I

I
I
I

Cibănel este numele 
ursuleț. Numele vine de . 
Ciban, din județul Alba, pe ma
lul căruia a fost găsit de tehni
cianul loan Papiuc din Petrești 
puiul de urs abia 
părăsit de mama 
cum l-a adus acasă 
— ne scrie Maria, 

elevă

until 
la riul

I
I

I
I
I
I

născut si 
lui. „De 

tatăl meu 
. fiica aces

tuia, elevă — am început 
să-l hrănim cu biberonul, Apoi, 
incet-incet, i-am gătit si 
care. După ce s-a 
ursulețul Cibănel ne-a 
casa de bucurie. Acum, ti-e 
mare dragul să-l vezi cum 
tumbe si ghidușii, cum se 
îmbăiat sau se cațără prin 
pact. Atit eu, cit si colegii 
nu ne mai săturăm jucindu-ne 
cu el. Dar cu tot regretul nos
tru, in curînd o să-l ducem la 
pădure, in lumea lui".

min- 
inzdrăvenit, 

umplut 
mai 
face 
lasă 
co
mei

Accesul la 
Poiana 

I narciselor
I

I interzis
I
I
I

Foarte mulți drumeți. Îndră
gostiți de frumusețile naturii, își 
propun în itinerarele lor și un 
loc de popas la vestita Poiană a 
narciselor de la poalele munți
lor Făgăraș. Ne facem 
de a-i anunța că accesul 
minunat monument al 
este. în continuare.
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datoria 
la acest I 
naturii 

__  ___ _______ interzis.
După cum se știe!'datorită'cbfhs ' | 
portamentuluj neoaienoș al-unor., c 
turiști, care, au smuls ani la.. | 

„rind din rădăcini',’multe. foarte 
multe, din frumoasele' narcise 
astfel incît poiana era supusă , 
unei grave deteriorări, au fost 
luate măsuri drastice de ocro- I 
tire a acesteia, fiind scoasă tem
porar din circuitul turistic. Cu j 
toate acestea, se constată că. în 
ultima vreme, o serie de oficii 
județene de turism organizează 
excursii pentru vizitarea acestui I 
monument al naturii. Organele 1 
locale atrag atenția că restricți
ile de vizitare a Poenii narcise
lor luate acum doi ani rămin I 
încă în vigoare și pentru 1977.

I
I
I
I
I
I

I

I
Cu mița... 
în televizor

In dimineața zilei de 15 mai, 
in depozitul de mărfuri indus
triale al cooperației de consum 
din Zalău s-a auzit, deodată, un 
mieunat de pisică. Nedumeriți, 
lucrătorii de aici au scotocit, 
ore in șir, prin toate cotloanele. 
Apoi, au inceput să des
facă ambalajele de la lotul de 
televizoare abia sosite, cu avizul 
de expediție 590 din 12 mai, în
tocmit de întreprinderea „Elec
tronica" din București. Si — mi
nune ! — dintr-o cutie de tele
vizor a apărut o... gheruță. 
Apoi incă una... A fost che
mat imediat reprezentantul 
fabricii să desfacă sigiliul. Intr-o 
cutie — să vezi si să nu crezi ! 
— un motan in carne și oase. 
Unul a zis că televizorul a fost 
montat în timpul emisiunii „1001 
de seri", cind Mickey Mouse vi- 
rise spaima in bietul motan. Al
ții susțin că e o glumă a celor 
de la fabrică. Adevărul rămine 

emisiunesă-l aflăm intr-o... 
viitoare.

Cînd
i-a căzut

de trebă- 
cu părul 
ora trei

peruca...
— Ce tot o fi avînd 

Iuit vinzătoarea asta 
frumos și buclat la
noaptea 7 — s-a întrebat, nedu
merit, un lucrător de miliție 
aflat în trecere pe lingă alimen
tara cu autoservire nr. 8 de pe 
Calea Traian din Satu Mare.

Uitîndu-se mai atent și „dis
cret" prin vitrină, observă că 
vinzătoarea meșterea febril cu o 
șurubelniță pe la sertare, motiv 
care 11 făcu pe milițian să 
oprească vreo cițlva trecători și 
să le ceară ajutorul pentru a or
ganiza o „capcană". Simțindu-se 
pîndită și cu musca pe... bucle, 
vinzătoarea aruncă șurubelnița, 
lepădă halatul (care aparținea 
uneia din vînzătoarele magazi
nului) și o rupse la sănătoasa. 
In încăierarea cu oamenii „cap
canei", fugarei îi căzu din cap 
o perucă frumos coafată, după 
ultima modă, iar de sub perucă 
apăru strălucind, sub lună, o 
chelie „a la Kojak". Presupusa 
vînzătoare era în realitate 
pungaș notoriu, pe nume 
Kiss, de pe strada Fragilor 
din localitate.

un... 
loan 
nr. 7
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Rubrics realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

I

In ultimele două lunî, mii 
de cetățeni au trecut pragul primă
riei din Craiova, pentru a solicita 
rezolvarea unor probleme ori pentru 
a primi explicații și îndrumări în le
gătură cu soluționarea mai operativă 
a altora. In această perioadă, cînd 
consiliul popular se află angajat cu 
toate forțele sale în acțiunea de re
facere și reconstrucție, de rezolvare 
operativă a atîtor și atîtor probleme, 
conlucrarea cu cetățenii, In modali
tăți cit mai concrete și mai eficiente, 
reprezintă pîrghia care trebuie să 
pună în mișcare întreaga activitatea 
primăriei.

Despre modul democratic în care 
»e realizează această conlucrare, 
despre eficiența acesteia, ne-a vorbit 
pe larg primarul municipiului 
Craiova, tovarășul Ștefan Negreț. 
Am reținut în primul rînd faptul 
că primăria și-a deschis larg 
ușile pentru fiecare solicitant nu 
numai în orele de audientă anun
țate în grafice, ci ori de cîte ori ce
tățeanul are nevoie. In prezent, toc
mai pentru a cunoaște operativ ce
rințele cetățenilor, pentru a-i ajuta 
în soluționarea lor, cadrele din con
ducerea comitetului executiv al con
siliului popular municipal acordă au
diențe pe parcursul întregii zile. Dar 
cum problemele cu care se adresea
ză oamenii în aceste zile sînt din ce 
în ce mai complexe, pentru a facilita 
desfășurarea unui dialog cît mai efi
cient, a fost organizat un colectiv de 
specialiști in diverse domenii care 
oferă informații, relații și, după 
caz, chiar soluții pentru multe dintre 
aspectele care-i interesează pe ce
tățeni. Acest colectiv s-a dovedit și se 
dovedește deosebit de util. Oamenii 
au posibilitatea să obțină, într-un 
singur loc, de la cadrele cele mai 
autorizate, toate informațiile de care 
au nevoie pentru soluționarea unei 
probleme sau a alteia. Dar. pe lingă 
misiunea de a da relații, de a acorda 
asistența solicitată, colectivul de spe
cialiști reprezintă și unul din instru
mentele prin care primăria intră in 
posesia unor informații care necesită 
adoptarea un,or decizii operative. De 
pildă, in urma propunerii acestui co
lectiv s-a stabilit ca o unitate a 
cooperativei „Constructorul" să fie 
autorizată să execute cu prioritate 
proiecte pentru cetățenii aflați în si
tuația de a-și reconstrui sau reface 
locuința.

Alte 15 colective — alcătuite din 
activiști de partid și de stat, din de- 
putați, reprezentanți ai comitetelor 
de cetățeni și asociațiilor de locatari 
— își desfășoară activitatea de mai 
bine de o lună de zile în cartiere,

problemelor fiecărei străzi, care vi
zează in principal : situația locuinței, 
stadiul realizării lucrărilor edtlitar- 
gospodărești, propunerile făcute de 
cetățeni pentru rezolvarea unor ce
rințe de primă necesitate. Asemenea 
fișe-inventar au fost întocmite pen
tru 600 de străzi. Pentru elaborarea 
lor, cele 15 colective au trebuit să 
viziteze numeroase cartiere, să vadă 
casă cu casă, să angajeze un dialog 
cu peste 50 000 de locuitori — una 
dintre cele mai ample consultări di-

Experiențe 
și preocupări 

în municipiul Craiova

recte a cetățenilor realizate pină 
acum de către primăria Craiovei.

— Deosebit de importantă este 
modalitatea în care analizăm și de
cidem asupra acestor probleme — ne 
spune primarul. Dacă pînă acum, în 
mod obișnuit, asemenea constatări 
treceau prin mai multe filiere, spre 
a fi triate și selecționate, astfel în- 
cît la factorii de decizie nu ajungeau 
decît cele „alese", s-a hotărit ca 
toate constatările acestor colective să 
fie analizate din două în două zile 
de către secretariatul comitetului 
municipal de partid și vicepreședinții 
comitetului executiv al consiliului 
popular. Pentru cele care pot ti so
luționate mai repede se stabilesc 
răspunderi precise, iar celelalte sînt 
incluse în programele de dezvoltare 
edilitar-gospodărească . a municipiu
lui. In acest fel. fiecare problemă, 
flecare propunere a cetățenilor intră 
acum într-un circuit firesc de rezol
vare, nu mai este uitată pe. drum.

O altă măsură adoptată in ultimul 
timp de primărie, pentru creșterea la 
toate eșaloanele a răspunderii față 
de cerințele cetățenilor, se referă la 
angajarea tuturor factorilor de deci
zie din oraș — conducerile organi
zațiilor de partid, de stat și obștești, 
ale unităților economice — in solu
ționarea problemelor de larg intere» 
obștesc și personale ale locuitorilor. 
Majoritatea cetățenilor sint oameni 
ai muncii și, prin urmare, multe din 
cerințele lor pot și trebuie să fie re
zolvate de către unitățile în care iși 
desfășoară activitatea. Avînd în ve-

cătorlîor de întreprinderi în care so- 
ilcitanții lucrează.

Prin măsurile și acțiunile între
prinse pină acum, primăria Craiovei 
a ciștigat o bună experiență în re
zolvarea problemelor cu care se 
confruntă orașul, locuitorii săi. In 
această perioadă, centrul de greu
tate al activității primăriei a fost 
mutat efectiv din birou direct 
In cartiere, pe străzi, în mij
locul oamenilor. Așa a fost posibil 
să se stea de vorbă cu mii de cetă
țeni, să fie cunoscute atit problemele 
generale, cît și cele personale, ale 
oamenilor, să se adopte soluții ime
diate, pe loc, fără a mai fi trecute 
prin tot telul de filiere pentru a fi 
aprobate. „Acest mod de lucru, de 
a fi prezenți permanent în mijlocul 
cetățenilor, îl vom promova și mai 
intens în întreaga noastră acti
vitate — ne spune în încheiere 
primarul. Experiența ne-a dove
dit că el creează condiții optim» 
pentru o adevărată conlucrare demo
cratică. întrucit asigură atit creșterea 
răspunderii și receptivității aparatu
lui consiliului popular pentru nevoile 
oamenilor, cît și creșterea interesului 
și răspunderii cetățenilor pentru re
zolvarea tuturor problemelor care 
privesc dezvoltarea orașului".

Constantin PR1ESCU

...Zece, douăzeci, treizeci de grade Celsius I Marea Neagră și-a încălzit apele. Deci, sezonul s-a deschis

ERATA
Ultimele rînduri ale primei coloa

ne din articolul „Pentru copii, din 
roadele tot mai bogate ale muncii 
noastre", apărut în ziarul nr. 10 809 
din 21 mai a.c.. pagina 2. se vor 
citi : „De la 1 septembrie anul a- 
cesta. prin mărirea alocațiilor vom 
primi In plus 90 de lei lunar, sumă 
ce se va dubla în cursul anului 1979. 
In același timp, atit eu cît și soțul 
meu vom încasa retribuții sporite. In 
această primă etapă vom primi în 
fiecare lună, ca alocație pentru co
pii. 630 de lei. la care se vor adău
ga 200 lei drept ajutor pentru ma
mele cu mai multi copii". De ase
menea. primele două rînduri din co
loana a 3-a a aceluiași articol se vor 
citi : „o alocație da 590 lei ; de la 
1 septembrie 1977 vor primi 680 lei".

Cînd sosiți pe litoral...

dere acest lucru, comitetul executiv

INVITAȚII LA
întreprinderea de turism, hote

luri și restaurante din București 
organizează in luna mai diverse 
excursii. Printre acestea se numără 
excursiile de o zi, de duminică. Cu 
trenul se asigură 'deplasări la Si
naia, Predeal, Constanta, Eforie 
Sud, Slănlc Prahova, iar cu auto
carul la Poiana Brașov, Curtea de 
Argeș, Cheia — Săcele — Brașov — 
Valea Prahovei, Călimănești — Voi- 
neasa și Cheia. Sînt programate, de 
asemenea, excursii de o zi și jumă
tate. Cu trenul se pleacă pe Valea 
Prahovei (cazare în cabane) și Ia 
Constanța-Eforie Sud. Cu autocarul 
se fac deplasări pe Valea Prahovei 
(cazare în vile) și la Poiana Brașov 
(cazare în hoteluri), la Cheia
— Brașov, pe ruta Valea Pra
hovei — Brașov — Bran — 
Pitești, pe Valea Oltului (Căli- 
mănești-Căciulata) și la Mamaia
— tur de litoral — Mangalia. 
Totodată, se organizează excursii de 
mai multe zile. Astfel se asigură 
plecări cu autocarul la Constanța
— Mamaia — Mangalia Nord pen-
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tru 21/, zile, la Tulcea — Maliuc 
timp de 2 zile. în Moldova de mij
loc, pentru 3 zile, nordul Olteniei 
pentru 3 zile, în orașe medievale 
din Transilvania pentru 4 zile, 
precum și deplasări de 3 și 6 zile la 
cabanele din Bucegi (Poiana Secui
lor. Gîrbova, Piatra Arsă. Diham).

La cererea unor colective din în
treprinderi și instituții se organi
zează excursii de orice durată în 
toate zonele turistice ale țării.

Pentru elevii claselor a VIII-a și 
a XII -a se programează excursii de 
o zi și jumătate pentru sărbătorirea 
absolvirii cursurilor.

Se vor organiza tururi de oraș și 
excursii în zona preorășenească 
(Snagov, Mogoșoaia. Pustnicul, 
Căldărușani).

înscrieri și informații la filialele 
I.T.H.R. din bd. N. Bălcescu nr. 35 
— telefon 15 74 11, bd. Republicii 
nr. 4 (etaj 1) — telefon 14 72 08 și 
nr. 68 — telefon 14 08 00. Calea Gri- 
viței nr. 140 (la parterul hotelului 
„Dupărea").

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

îrt mijlocul cetățăhilbr. Ele au ca 
obiectiv să realizes»; un inventar ăl

al consiliului popular a stabilit ca 
unele din propunerile și sesizările ce
tățenilor să fie analizate, la nivelul 
primăriei, în prezența secretarilor 
organizațiilor de partid și a condu-

(Urmare din pag. I)

modernizeze structura economiei na
ționale. potrivit cerințelor revoluției 
știintifico-tehnice contemporane, să 
asigure dezvoltarea puternică a in
dustriei. accentuarea poziției condu
cătoare a acesteia în economie, dez
voltarea și modernizarea agriculturii, 
a celorlalte ramuri. Peste 58 la sută 
din investițiile productive sînt des
tinate industriei — principalul 
factor de progres economic si so
cial — iar in cadrul acesteia, ener
getica. metalurgia, construcțiile de 
mașini și chimia vor primi. împreu
nă. aproximativ 70 la sută din to
talul investițiilor industriale. Este 
un fapt care evidențiază cu puțera 
preocuparea pentru creșterea priori
tară. în continuare, a ramurilor cu 
rol hotăritor in promovarea progre
sului tehnic si in asigurarea repro
ducției lărgite la scara intregil eco
nomii. Totodată. 120 miliarde lei 
vor fi destinate agriculturii. în sco
pul dezvoltării și modernizării bazei 
tehnico-materiale a acestei ramuri 
Intr-o proporție care să asigure creș
terea producției agricole vegetale si 
animale Ia nivelurile prevăzute.

Deosebit, de vaste sint în acest 
cincinal implicațiile de ordin social 
ale investițiilor. In primul rind. nu
mărul lucrătorilor angajați va spori 
cu 1—1,2 milioane, ceea ce în
seamnă tot atitea retribuții în plus 
in familiile oamenilor muncii. Tot
odată. va creste considerabil și de
tașamentul clasei muncitoare, asigu- 
rîndu-se si o repartizare mai judi
cioasă a ei în toate județele- tării. 
Paralel cu realizarea obiectivelor e-

conomice. vor fi date în folosință 
circa 1 milion de apartamente, se 
vor construi noi spații pentru toate 
formele de invățămint. numeroase 
crese. grădinițe si internate școlare, 
spitale și așezăminte culturale, se 
vor realiza ample lucrări gospo- 
dărești-edilitare ; se impulsionează 
dezvoltarea complexă, a numeroase 
zone ale tării, un număr de 120 cen
tre comunale transformîndu-se in
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tatea de proiectare și realizare a 
construcțiilor industriale date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se des
fășoară o amplă acțiune de reducere 
a costurilor de investiții și a consu
murilor de materiale de construcții. 
Promovarea hotărită și generalizarea 
unor soluții constructive moderne, 
ieftine, care să confere construcți
ilor trăinicie și durabilitate, impun o 
restructurare fundamentală a între

Investim consecvent, eficient
orașe agroindustriale. în timp ce 700 
de localități vor dispune de unități 
industriale de subordonare republi
cană.

Odată cu alocarea unor fonduri tot 
mai importante de investiții pentru 
dezvoltarea economico-socială a ță
rii. partidul nostru acordă o însemnă
tate deosebită creșterii continue a efi
cientei economice a investițiilor. 
Retine. în acest sens, in mod 
deosebit atenția accentul care se 
nune pe reducerea ponderii lucrări
lor de construcții in totalul investi
țiilor. alocîndu-se o parte tot mai 
mare din fonduri pentru dotarea cu 
tehnica modernă — fiind binecunos
cut că mașinile si utilajele ,sînt cele 
care realizează producția materială 
— si nu clădirile, zidurile. In lumina 
orientărilor înnoitoare pentru activi-

gii concepții InJsectorul de construc- 
tii-montaj. deschid o largă si clară 
perspectivă desfășurării unui proces 
temeinic organizat și permanent 
pentru îmbunătățirea radicală a ac
tivității din acest domeniu. Propor
țiile programului de investiții din 
cincinalul actual sugerează grăitor 
dimensiunile pe care le capătă spi
ritul gospodăresc in această acțiune, 
avînd in vedere că s-a apreciat că 
este posibilă o reducere cu cel puțin 
30 la sută a costurilor lucrărilor de in
vestiții si a consumurilor de mate
riale. Ce poate să exprime cu 
o mai mare forță de convingere a» 
ceastă legătură între spiritul gos
podăresc si îmbunătățirea nivelului 
de trai, decît faptul că. pe baza 
economiilor ce se vor obține — de 
aproape 100 miliarde lei — se vor
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construi suplimentar. In acest cinci
nal. printre altele. 120 000 de apar
tamente noi și circa 40 000 de garso
niere 7 De altfel, adoptarea recentelor 
măsuri de suplimentare cu circa 35 
miliarde lei a fondului de majorare 
a retribuțiilor prevăzut in actualul 

.cincinal a fost posibilă. într-o mă
sură considerabilă, ca rezultat al 
economiilor obținute prin reducerea 
.costului investițiilor.

O altă direcție principală de acțiu
ne stabilită de partid în vederea 
creșterii eficientei investițiilor constă 
în diminuarea, ne cît posibil, a dura
tei de proiectare si execuție a inves
tițiilor, astfel incit, in toate cazurile, 
să se obțină rezultate maxime în ter
mene cit mai scurte, pentru ca efor
turile materiale și financiare pe care 
societatea noastră le face în acest do
meniu să se simtă din plin in îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de 
viață materiale și spirituale ale în
tregului popor. Acestei sarcini de 
mare responsabilitate profesională și 
politică trebuie să 1 se răspundă, 
pretutindeni, printr-o maximă con
centrare a întregului potențial uman 
și tehnic, organizarea temeinică a în
tregii activități pe șantiere. Întărirea 
ordinii si disciplinei în muncă, folo
sirea cît mai rațională a timpului de 
lucru si a utilajelor de construcție.

Realizarea în termene cît mai scurte 
și cu maximă eficientă a investițiilor 
constituie o sarcină economică fun
damentală, de aceasta depinzînd ca 
marile eforturi pe care le face societa
tea noastră să se materializeze cît 
mai rapid in creșterea avuției națio
nale, în ridicarea bunăstării materia
le si spirituale a întregului popor.

Dobîndlnd o faimă binemeritată, 
litoralul nostru cunoaște, an de an. o 
afluență tot mai mare, in toate ano
timpurile. Fapt explicabil prin dez
voltarea. dotarea și organizarea din 
ce in ce mai bună a stațiunilor noas
tre balneoclimaterice, în strînsă 
legătură cu cele mai recente progrese 
ale medicinei. cu metodele terapeuti
cii moderne. Despre concepția ac
tuală de tratament preventiv si cu
rativ ne-a vorbit conferențiarul dr. 
LAURIAN ȘDIC. director al Clinicii 
de medicină fizică, balneo-climatolo- 
gie și recuperare medicală din Eforia 
Nord.

— Cura la mare, pe litoral, se ba
zează pe un antrenament complex al 
întregului organism, al tuturor orga
nelor si funcțiilor, concepute ca un 
tot. Majoritatea persoanelor venite 
în sanatoriile din Eforie Nord. Te- 
chirghiol și Mangalia (circa 70 la 
sută) se adresează specialiștilor pen
tru un tratament profilactic, deci cu 
scopul de a preveni apariția unor 
boli de tip reumatismal sau de altă 
natură. Tratamentul preventiv, ca si 
cel curativ, se bazează. în special, pe 
factorii naturali ai stațiunii : climă, 
aoă. nămol etc. si 
se poate face in 
orice lună a anu
lui. în funcție de 
sezon se reco
mandă :

• Cura de re- 
paos in aer liber
in sezoanele reci, bineînțeles lm- 
brăcați sau acoperiti cu pături, poate 
fi practicată in funcție de starea de 
sănătate, fie așezat în pat. fie in fo
tolii. pe balcon, terase, in parc sau 
pe plaje, cel puțin o oră sau de două 
ori cîte o oră pe zi.

• Baia de aer sau expunerea 
corpului la aer. parțial sau complet 
dezbrăcat. în funcție de temperatura 
aerului, se face începînd cu 5—10 
minute $1 crescînd zilnic cu 10 mi
nute, în final expunerea ajunge ia 
1—2 ore pe zi. în timpul sezonului 
cald, in cadrul tratamentului complex 
heliomarin de soare și mare, baia de 
aer și expunerea la soare sînt urmate 
de baia in apa de mare, iar în se
zoanele reci — de băi și înot, în bazi
nele cu apă de mare.

• In cadrul climatoterapiei, faleza 
mării oferă posibilități deosebite pen
tru sănătate prin aerosolii marini, 
cu rol binefăcător asupra echilibrului 
sistemului nervos, asupra căilor res
piratorii etc. Aerosolii marini se for
mează prin lovirea valurilor de 
coastă si prin dispersarea de către 
vînt a particulelor fine ce alcătuiesc 
spuma valurilor ; ei conțin prin ur
mare sărurile apei de mare. în spe
cial sodiu, clorură de sodiu, brom, 
iod. bromuri alcaline, magneziu etc. 
De reținut faptul că la țărm, pe fa
leză. zona de cură cu cei mai bogatl 
aerosoli este fîșia de plajă de 50—100 
metri ; peste 100 de metri de la țărm 
concentrația în săruri scade cu circa 
35 la sută.

— Cine stabilește natura curei bal
neare — preventive sau curative — 
medicul care face trimiterea sau me
dicul din stațiune 7

— în stațiunile balneare de pe li
toral sînt trimise de medic pentru 
cura profilactică (preventivă) per
soane — copii și adulți — care nu au 
o suferință gravă, sau care nu suferă 
deloc, dar sint predispuse la diferite 
afecțiuni. De asemenea, sînt trimise 
persoane cu insuficiente musculare, 
bărbați și femei în vîrstă de 40—50 
ani cu procese de uzură articulară 
(artroze, poliartroze. spondiloze) etc. 
Cura marină preventivă este Indicată 
și persoanelor obeze în vîrstă de 
pină la 35—40 de ani. persoanelor cu 
neuromialgii difuze (dureri muscu
lare), cu sechele de reumatism infec-

TOPLIȚA: O nouă
Zestrea edilitar-gospodărească a 

orașului Toplița s-a îmbogățit cu 
o nouă cantină-restaurant. Dispu- 
nînd de dotări modeme si multi
funcționale. precum și de un per
sonal de înaltă calificare, cantina- 
restaurant. care activează în trei 
schimburi, are condiții excelente de 
servire a mesei pentru lucrătorii de

Prietenul 
care „la nevoie".,, 
devine complice

N-am putea încheia aceste rînduri fără 
a ne exprima o nedumerire pe care aș
teptăm s-o lămurească conducerea sus-a- 
mintitei agenții : cum. pe ce bază i s-a în
credințat lui Răducanu. un om fără expe
riență și fără studii corespunzătoare, ges
tionarea unor valori de milioane de lei ?! 
Rezultatul: într-un an și două luni a să- 
virșit o delapidare de peste 73 000 de lei I

Dar cei doi nu-i erau subalterni (deși 
nu e o circumstanță pentru crasa lor nepă
sare). Și, după cum spune proverbul, in 
fîntînă nu-i bine să te lași pe sfoara al
tuia... Pe Valentin Pîrvuț tembelismul său 
îl costă acum 470 983 lei.

— Onorată instanță, riu mi-am dat sea
ma ■ că procedind astfel încalc legea. Eu 
n-am urmărit și nici n-am avut vreun ciș- 
tig material, ci am vrut să-l ajut pe Ră- 
ducanu să iasă din încurcătură. Eram prie
teni...

Si lnvocînd nobilele sentimente ale prie
teniei, vorbitorul a ridicat neputincios din 
umeri, lăsînd să se înțeleagă că n-a avut 
altă soluție, că pe un prieten aflat la ne
voie trebuie să-l ajuți. Dar care era „ne
voia" la care se referea Constantin Do- 
brescu 7

...Către sfîrșitul verii trecute. Ion Rădu- 
canu. gestionarul unui depozit al agenției 
„Comturist", era in așteptarea unui Iminent 
inventar. Făcindu-și socotelile, și-a dat 
seama că are un minus de peste 1 000 de 
pachete de țigări străine și un pluț ( 7 1) 
de citeva radiocasetofoane. încurcate soco
teli. Fiind vorba de mărfuri care se des
făceau prin magazinele „Comturist" nere
gulile erau mai greu de „acoperit". Numai 
dacă ar fi avut vreun gestionar „prieten" 
la un asemenea magazin. Și Răducanu și-a 
adus aminte că are un asemenea amic : 
Constantin Dobrescu. gestionarul magazi
nului 35. înțelegător, Dobrescu a ac
ceptat să 1 se livreze fictiv țigările lipsă 
și să primească în realitate radiocasetofoa- 
nele „plus". Aceasta era „nevoia" pentru 
care prietenul a acceptat să devină... com
plice. In consecință, amindoi au fost tri
miși In judecată.

în fîntînă 
să nu te lași 

pe sfoara altuia

Schimb de adrese 
ale omeniei

județean Constanța, către în
de țevi din Roman :
soluționării dosarului nr. 288/ 

că

H.P., vă facem cunoscut că din discuția 
colectivului în care muncește si din rela
tările Soției sale, rezultă că s-au împăcat 
Si și-au refăcut căminul pentru a-și creste 
Si educa copilul in condiții normale de 
viafă. Vă mulțumim".

Ce ar mal fi de adăugat 7 Poate, așa cum 
spunea cu satisfacție magistratul constăn- 
țean, faptul că slntem o societate trainică 
și unită. Care nu lasă pe nimeni singur, 
care știe să dea la nevoie ajutorul cuvenit.

atunci 
zis..."

într-o zi de aprilie, dintr-o boxă a com
plexului comercial Valea Sadului, din co
muna Bumbești—Jiu, s-a ivit o diră de 
fum. Tocmai trecea pe drum Valentin Pir- 
vut. șeful magazinului alimentar al corn- > 
plexului. S-a uitat el în treacăt la dira de 
fum care ieșea chiar de lingă boxa în 
care-și ținea ambalajele, dar nu s-a pier
dut cu firea :

— Hei. băieți, a dat dispoziție la doi os
pătari. aflați și ei în trecere, faceți ceva 
și stingeți resturile alea care s-au aprins 1...

După care. Satisfăcut de spiritul său de 
„inițiativă". Pirvuț și-a văzut liniștit de 
treburi. Ospătarii, care nici subalterni nu-i 
erau, nici prea săritori nu s-au dovedit, 
și-au văzut si ei de ale lor. Iar focul a 
mocnit ce a mocnit, apoi s-a întins. La 
magazia de ambalaje a lui Pîrvuț. la ma
gazia cu mărfuri electrotehnice (radio și 
televizoare)...

— Nu sînt eu de vină... De ce să plătesc 
numai eu 7 Doar le-am dat dispoziție cla
ră celor doi ospătari să stingă focul...

Tribunalul 
treprinderea

„Cu ocazia __ ___  ___ _____
1977 al acestui tribunal, s-a constatat 
angajatul întreprinderii dv. H.P., deși rea
lizează cistiguri substanțiale din muncă și 
primește alocație de stat, nu contribuie la 

, întreținerea fiului său minor, fiind nece
sar ca prin hotărîre judecătorească să se 

, stabilească pensie de întreținere pentru 
minor. Reținînd aceste aspecte din activi
tatea noastră de judecată, am considerat 
util să vi le aducem la cunoștință pentru 
ca întregul colectiv de muncă din care face 
parte H.P. să-l ajute să-și reconsidere com
portarea față de familie, determinindu-l să 
se preocupe de creșterea șt educarea copi
lului".

— Și urmarea 7
Drept răspuns, interlocutorul nostru, ma

gistratul Theodor Petrescu, președintele 
Tribunalului județean Constanța, a ales 
din mapa de corespondentă o altă adresă.

Iat-o ;
întreprinderea de țevi Roman către Tri

bunalul județean Constanța :
„La adresa dv. nr. ...referitoare la tov.

„Dragă Gîgă,
du-te 

și te califică"
„Dragă Gîgă (știi tu de ce Iți zic așa, 

fiindcă ți se potrivește), cum te simți aca
să, la virsta ta. fără serviciu ? Te simfi 
bine, la anii tăi să te tină taică-tu și mai- 
că-ta ? Păcat de tine, că ești tinăr... Du-te 
și te califică, poate mă duce inima să-mi 
fac milă de tine și să te iau inapoi, dragă 
Gigă. Și grăbește-te. că au inceput să vină 
oameni să susțin înainte divorțul și să mă 
recăsătoresc cu careva din ei și sint oa
meni cu meserie și cu situație, nu ca tine, 
fără nici o meserie, fără casă, fără masă. 
Că. de. cind a fost să te califici într-o me
serie. aici la I.C.H., ai luat-o din loc. Și 
te mai pretinzi că ești și tu om. Unchiu- 
tău. cind a fost vorba să te iau, mi-a spus 
că ai calificare de fochist, ca pină la urmă 
tu să te dai singur de gol... Așa că eu zic : 
apucă-te de vreo meserie, pină nu e incă 
tirziu. măcar să aud și eu că ai fost și tu 
in stare să faci ceva, ca toți oamenii. Și

țios (după ce au fost însă tratate fo
carele respective). în general, medicul 
de policlinică face trimiterea la cură. 
Clinica noastră, care funcționează ca 
un centru metodologic de Îndrumare 
și specializare a cadrelor medicale 
pentru litoral a reușit ca, pe baza ex
perienței acumulate în ultimii ani in 
toate sanatoriile din stațiunile litora
lului, să elaboreze o fișă de evaluare 
funcțională articulară si musculară. 
Criteriile de evaluare, stabilite în 
mod științific, permit aprecierea 
obiectivă a stării de sănătate a fie
cărui mușchi și articulație în parte, 
înainte de tratament și după, o apre
ciere deci rapidă a schemelor de 
tratament folosite. Această fisă este 
rezultatul activității noastre integrate 
de învățămint medical, cercetare și 
aplicarea tratamentelor în sanatoriu» 
de pe litoral; cu ajutorul ei. uneori, 
depistăm Ia persoane aparent sănă
toase începutul evoluției unor boli si 
astfel tratamentul preventiv se poat» 
transforma intr-unui proprlu-zis, 
curativ.

— In ce constă diferența 7
— Balneokinoterapia — tratamen

tul balnear si prin mișcare — este 
forma de trata
ment complex pa 
care o aplicăm cu 
deplin succes per
soanelor suferin
de, ca si celor 
predispuse dife
ritelor afecțiuni.

Este un tratament care poate fi apli
cat in tot timpul anului prin băi, 
mișcări, înot. în apa sărată de mare 
sau ghiol din bazinele si piscinele e- 
xistente in stațiunile de pe litoral. In 
cazurile în care sînt necesare proce
duri de hidroterapie în scop sedativ, 
se recomandă băi însoțite de masaj 
cu peria, băi cu sulf sau plante me
dicinale. De asemenea, persoanelor 
suferinde li se recomandă aplicații 
cu nămol (ungeri sau împachetări si 
băi).

— Mișcarea ocupă un loc Impor
tant In prevenirea si tratamentul 
unor afecțiuni de tip reumatismal 
sau cronice degenerative. Vă rugăm 
să faceți cîteva recomandări In acest 
sens.

— Mal întîi mișcările în apă : du
rata exercițiilor și a înotului în ba
zin poate fi de 20—30 minute ; miș
cările sînt stimulate de o ană mai 
răcoroasă (respectiv de 32—30° O).’ 
Dacă se urmărește creșterea rezisten
ței organismului față de temperatu
rile joase se poate coborî progresiv 
temperatura apei (pînă la 25° C. de 
exemplu), pentru persoanele sănă
toase. In afară de mișcările In ba
zin. se recomandă si gimnastica me
dicală. care se practică în săli spe
cial amenajate și pe grupe. îndru
mate de personal medical pregătit în 
acest sens. Sub denumirea de cură 
de teren sau mers terapeutic, mersul 
pe jos constituie una din cele mai 
importante proceduri aplicate în aer 
liber, prin faptul că mișcarea con
tribuie la buna funcționare a orga
nismului. la stimularea circulației 
singelui. a respirației, a funcției loco
motorii a sistemului nervos etc.' 
Mersul pe jos este genul de efort fi
zic care poate fi dozat. în funcție de 
virstă si de starea de sănătate ; in
tensificarea efortului se poate mări 
prin schimbarea vitezei.

După cum vedeți, tratamentul! pre
ventiv nu înseamnă simpla scoatere 
din mediul obișnuit de viață și de 
muncă, ci practicarea intensivă a 
mișcării (mersul pe jos, înotul, spor
tul sau diverse jocuri, excursii), deci 
o profilaxie activă, prin care orga
nismul să beneficieze din plin de toți 
factorii naturali.

Elena MANTU I

cantină-restaurant
la cunoscutul combinat de exploa
tare și prelucrare a lemnului din 
localitate. Totodată, este de remar
cat că realizarea acestui obiectiv 
social contribuie la îmbunătățirea 
aprovizionării muncitorilor fores
tieri. zilnic transportîndu-se de aici 
hrana caldă la un număr de 6 uni
tăți de exploatare. (I. D. Kiss).

poate te-ol lua îndărăt, cum ți-am

(Fragment dintr-o scrisoare de
pusă în dosarul unui proces de di
vorț — nr. 3058/1976, Judecătoria 
Rimnicu-Vîlcea. O căsnicie in im
pas și o scrisoare în cara vorbește 
„vocea rațiunii"...).

Din caietul 
grefierului

„Recunosc că în noaptea de 7 octombrie 
am luat o bicicletă de pe strada Avintulul. 
Nu este adevărat că am vrut s-o fur, a- 
ceasta văztndu-se clar din faptul că deși nu 
știam a cui e, fiind de bună-credință am 
oferit-o spre vinzare chiar proprietarului..." 

(Din argumentele „bunei-credin- 
te“ invocate de inculpat in dosa
rul nr. 6783/1976, Judecătoria Satu 
Mare).

„Vă spun pe onoarea mea de inculpat 
că soția coinculpată nu avea cunoștință de 
furtul găinilor, deși le-a pregătit seara și 
a participat la masa comună dată in cin
stea succesului..."

(Din dosarul nr. 1634/1975. Jude
cătoria Caransebeș).

„Știu că inculpatului i s-a ridicat moto
rul pe motivul că era mare consumator de 
benzină..."

(Din dosarul nr. 3100/1976, Jude
cătoria Caransebeș).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
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DE CE VĂ COMPLĂCEȚI IN SITUAȚIA NEONORABILĂ 
DE „COOPERATIVĂ SLAB DEZVOLTATĂ"?

Cooperatorii din Gîrcov, județul Olt, incercînd să răspundă la această întrebare, nu pot găsi 
„motive obiective" pentru că vecinii lor din Izbiceni obțin, 

în aceleași condiții-de altfel, foarte bune - rezultate remarcabile la producția de cereale
Practic, în fiecare județ sînt întreprinderi agricole de 

stat și cooperatiste cu rezultate bune. Se impun însă măsuri 
pentru a generaliza aceste rezultate, pentru a asigura reali
zarea peste tot, la nivel calitativ corespunzător, a lucrări
lor agricole.

NICOLAE CEAUȘESCU

La confluenta riulul Olt cu Dunărea, pe un pâmînt 
încadrat de specialiști in categoria intil de fertilita
te (una din zonele al cărei pămînt are cel mai 
ridicat potențial productiv din țară) sint situate 
două cooperative agricole de producție — Izbiceni și 
Gîrcov, așezări străvechi, de oameni gospodari care 
știu ce înseamnă buna lucrare a pămîntului. Oameni 
care, mai ales in ultimii ani, au ridicat meseria de 
agricultor la gradul de adevărată artă și știință. Deci, 
pâmînt bun și același pentru toți. Și, se înțelege, 
flecare din aceste unitâți se poate bucura de zestrea 
tehnică, materială, de cuceririle științei așa cum se 
bucură toate cooperativele din județ și din întreaga 
țară

Pînă aici totul se aseamănă ca două picături de 
apă. Cînd vine toamna însă, cînd intră in funcțiune

cîntarul, cînd, oșa cum se spune in popor, se face 
„numărătoarea bobocilor", lucrurile se schimbă sub
stanțial.

Cooperativa agricolă din Izbiceni a avut constant, în 
ultimii ani, rezultate remarcabile în sporirea producției 
agricole. Anul trecut, aici s-au obținut în medie, la hec
tar, aproape 5 000 kg griu, 9 265 kg porumb boabe 
și 61 100 kg sfeclă de zahăr, producții din cele mal 
bune, deși și aici sint încă multe rezerve nevalorificate.

Cooperativa agricolă din Gîrcov bate încă pasul 
pe loc și-și poartă în continuare povara numelui de 
cooperativă „slab dezvoltată", între altele, fiind încă 
datoare cu aproape 5 milioane lei. Anul trecut aici 
s-a realizat, în medie la hectar, 4 775 kg griu, 5 782 
kg porumb boabe șl 37 500 kg sfeclă de zahăr. După 
cum se vede, la porumb șl sfeclă de zahăr, recoltele 
abia trec de jumătatea celor realizate la Izbiceni.

Ce au înțeles cooperatorii din Izbiceni și ce n-au înțeles vecinii

ior din Gîrcov: Participarea zilnică la lucru a tuturor 
cooperatorilor - sursa avuției obștești și personale

în cele două cooperative activita
tea este organizată in mod asemănă
tor, adică in acord global pe echipe. 
„Am urmărit în mod deosebit — ne 
spunea tovarășul GHEORGHE ZAR
CU, președintele cooperativei din Iz
biceni — să instaurăm o disciplină 
riguroasă în realizarea programelor 
de lucru. La noi există o regulă 
nescrisă, dar pe care o respectăm cu 
toții : programul începe la ora 5 di
mineața si se termină seara cînd se 
Întunecă. Este un 
program care ne-a 
Intrat în obiș
nuință".

Din cel 1689 
de cooperatori 
care au lucrat 
anul trecut., circa 
1500 au efectuat 
Intre 120 si peste 
300 de norme 
de muncă. Participarea tuturor la 
muncă si folosirea deplină a timpului 
au asigurat executarea tuturor lu
crărilor prevăzute în tehnologia fie
cărei culturi. Nu s-a făcut economie 
de norme, adică de muncă. Acolo 
unde a fost cazul, cum s-a întîmplat 
pe unele parcele la sfecla de zahăr, 
s-au efectuat una sau două prasile în 
plus față de cit se planificase. Desi
gur. efortul a fost răsplătit prin pro
ducțiile obținute. Este impresionantă 
în această unitate opinia de masă, 
fermă a cooperatorilor fată de ma
nifestările de iresponsabilitate, fată 
de cei — puțini la număr — care 
nu-si realizează la timp sarcinile de 
lucru. Iată un caz petrecut cu citeva 
zile în urmă în această unitate. în 
dimineața zilei de 17 mai. la ferma 
numărul 2 de cîmp. înainte de ' a 
începe lucrul, din inițiativa organiza
ției de partid, cei 180 de lucrători al 
fermei au discutat atitudinea coope
ratorului Alexandru Dicu — In pre
zenta lui — care nu făcuse răritul 
sfeclei de zahăr pînă la termenul

prevăzut. I s-a arătat clar că nimeni 
nu acceptă ca datorită negliientei 
lui rezultatele echipei să fie di
minuate.

Cu totul altfel stau lucrurile Ia 
cooperativa agricolă Gîrcov. Anul 
trecut din cei 1 160 de cooperatori 
aoti de muncă au lucrat efectiv nu
mai 944. Din aceștia numai 464 de 
cooperatori au efectuat între 120 și 
peste 300 de norme de muncă. Ceea 
ce atrage atenția in mod deosebit în

0 Programul de lucru — de la 5 dimineața pînă se întuneca 
© Cine nu-și face datoria răspunde în fața obștii • „Economiile" 
de norme, deci de muncă, și valoarea lor în tone de cereale — 
lipsă din hambare ® La ce folosește critica sau sancțiunea după 

ce s-a produs paguba ?

această unitate este ..economia" de 
norme de muncă. Anul trecut, din 
237 841 de norme de muncă de cate
goria întii planificate pentru reali
zarea întregului volum de lucrări in 
toate sectoarele de activitate s-au 
realizat numai 167 090. deci o „eco
nomie" de peste 70 000 norme de 
lucru. Desigur, reducerea cheltuieli
lor materiale si de muncă reprezintă 
o pirghie importantă in asigurarea 
unei activități economico-financiare 
eficiente. Dar în cazul de fată „eco
nomisirea" normelor de muncă s-a 
făcut in detrimentul executării unor 
lucrări obligatorii, atit Ia culturile de 
cîmp cît si în zootehnie, fapt ce ex
plică. in bună parte, producțiile mici 
realizate în aceste sectoare.

Acum, la vremea prășitului, la Iz
biceni am găsit cimpul plin de oa
meni. Peste 1 600 de cooperatori 
participă zilnic la întreținerea si iri
garea culturilor. Evident, și lucrările 
sînt avansate, ceea ce nu se poate 
spune si despre Gîrcov. Motivul ?

— Citi cooperatori aveți azi la 
prășitul sfeclei de zahăr ?

— 36 și lipsesc 8 ,— ne răspunde 
Florea Izbiceanu. șeful echipei nr. 1 
de la ferma doi de cîmp.

— Ați discutat cu ei. le-ati arătat 
că din cauza neexecutării lucrărilor 
au de pierdut nu numai ei. cl toti 
cooperatorii ?

în loc de răspuns, șeful echipei 
ne-a privit mirat. Lucrările înain
tează greoi, graba peste măsură duce 

la superficialitate, 
rămîn rînduri ne
prășite etc.

Ce măsuri s-au 
luat, cum acțio
nează organiza
ția de partid, 
conducerea coo
perativei pentru 
a spori răspun
derea tuturor coo

peratorilor pentru executarea lucrări
lor la timp? „S-au întocmit acte pen
tru penalizarea acestor cooperatori — 
ne spune MARIN P. MARINAȘ, pre
ședintele cooperativei — și dacă se 
repetă situația, le vom imputa pro
ducția pe care trebuie să o realizeze 
pe parcelele lucrate în acord global". 
„Li se va imputa producția" ! Ca și 
cum cooperativa, economia națională 
ar avea ceva de cîstigat din faptul 
că niște oameni delăsători vor plăti 
niște imputatii. Esențial este ca pă- 
mintul să fie lucrat la timp și bine, 
să producă grîu. porumb, sfeclă si al
tele la nivelul maxim al posibilități
lor. Or, pentru aceasta trebuie, in
tr-adevăr, aplicată legea care stabi
lește răspunderile lucrătorilor din 
agricultură, dar înainte, nu după ce... 
pămintul n-a produs sau a produs 
puțin din pricina lipsei de răspun
dere in lucrarea lui. Prevederile le
gii trebuie aplicate înainte, in sensul 
de a determina pe fiecare lucrător 
să-si îndeplinească toate obligațiile, 
programul de lucru zilnic, la nivelul 
calitativ stabilit.

Ce au înțeles cooperatorii din Izbiceni și ce n-au înțeles vecinii 

lor din Gîrcov: Dacă vrei să consumi mult, 
să produci mult; altfel „iți măn‘nci viitorul"

încă din anul 1975 pentru coope
rativa agricolă din Gîrcov a fost 
întocmit un program pentru spori
rea producțiilor și a veniturilor, pen
tru redresarea, 
pînă In anul 1980, 
a întregii activi
tăți economico- 
financiare.

De la Început 
se impune con
statarea că acest 
program este nemobilizator în pri
mul rind datorită superficialită
ții cu care a fost întocmit. Mă
surile preconizate nu au o funda
mentare economică solidă, nu s-a 
prevăzut nici cine răspunde și nici 
nu s-au stabilit termene precise pen
tru realizarea fiecărui obiectiv. Orga
nele agricole județene nici nu iau de

fapt în considerație, la întocmirea 
-planurilor de producție anuale, nici 
una din măsurile cuprinse în progra
mul de redresare. în fata acestei si

© Un program de redresare superficial și... dat uitării © De ce se 
apelează la punga statului pentru lucrări care pot fi făcute cu 

forțe proprii ?

tuații nu poți să nu te Întrebi : de 
ce au aprobat un asemenea program 
și de ce, dacă nu cred in viabilitatea 
lui, girează in continuare formalis
mul ?

Iată, de fapt, ce cuprinde acest 
program: structura legumelor culti
vate în cooperativă să nu corespun
dă cu aceea din gospodăriile coope

ratorilor: introducerea în cultură a 
100 ha de soia. 100 ha cu floarea- 
soarelui (singurul punct care s-a 
realizat începind cu acest an); în

ființarea unei 
plantații de 50— 
100 ha cu vie pe 
versantii băltii 
Gircov : mărirea 
efectivelor de o- 
vine (în realitate 
au scăzut de la un 

an la altul) și lichidarea fermei de vaci 
cu lapte pentru care nu există adă
posturi corespunzătoare. Nu ne vom 
pronunța asupra justeții acestor mă
suri. Este datoria organelor agricole 
județene s-o facă în mod serios — 
nu așa cum au făcut-o pînă acum — 
printr-o fundamentare economică te
meinică a fiecărei măsuri în parte.

Gheorghe Zarcu, președintele C.A.P. Izbiceni: 
„Fiecare trebuie să știe ce are de făcut, să 
controlezi dacă face ceea ce trebuie și să 
creezi cadrul concret pentru ca toți coope
ratorii să poată controla activitatea consiliului”.

Ion Bordel, inginerul-șef al C.A.P. Izbiceni: „Da, 
munca și organizarea sînt esențiale, dar fără un 
contact permanent cu cercetarea științifică șl fără 
o muncă proprie de cercetare, nu poți progresa..."

Florea Mitrol, Instructor al Comitetului județean da 
partid pentru consiliul intercooperatist Izbiceni: 
„...Cum, de asemenea, nu poți realiza mare lucru 
fără îndrumarea și controlul în teren, fără munca 

de educație desfășurată la fața locului"

Constantin Mindreanu, inginerul-șef al C.A.P. Gir
cov : ;,Muncă în colectiv, întărirea ordinii și răs
punderii — iată ce ne trebuie, în primul rînd, pen
tru a realiza redresarea economică a unității"

Alexandru I. Popa, cooperator la ferma legumicolă 
a C.A.P. Gircov : „Sintem în comună numai oameni 
harnici și pricepuți, cel puțin ca și cei din Izbiceni. 
Dar trebuie să fie și organizarea bună, că altfel, 

vedeți ce se întîmplă..."

Subliniind că este vital pentru acti
vitatea cooperativei să se treacă cu 
toată răspunderea la infăptuirea pro
gramului revăzut și bine fundamen
tat. mai notăm că din discuția cu 
unii membri ai consiliului de con
ducere, cu unii cooperatori și eu 
secretarul comitetului comunal de 
partid, tovarășul .FLOREA CÎRCIU- 
MARU. au rezultat și alte posibilități 
certe pentru sporirea veniturilor, 
pentru utilizarea completă a forței 
de muncă in tot cursul anului. Este 
vorba de terminarea unei construcții 
începute cu 10—12 ani in urmă, acum 
în paragină, unde să se înființeze 
unele activități anexe, cum sînt ate
liere de fierărie mecanic, tîmplărie, 
de împletituri pentru rogojini și 
coșuri. De asemenea, există condiții 
pentru înființarea unui sector de 
semiindustrializare a legumelor, ca și 
organizarea unei crescătorii de pește 
pe balta Gîrcov, care are un luciu 
de apă cje 16 ha. Toate acestea se 
pot realiza cu investiții din fondu
rile proprii și cu munca cooperato
rilor. Din păcate, adunarea generală, 
conducerea cooperativei nu alocă 
fondurile necesare pentru dezvoltare. 
Anul trecut, pentru fondul de acu
mulare s-au repartizat numai 619 600 
lei, ceea ce reprezintă doar 7 la sută 
din producția netă a cooperativei, 
cind minimul care trebuie asigurat 
pentru o evoluție sănătoasă a activi
tății economice este de 18 la sută. 
Astfel, deși au obținut producții 
mult mai mici, valoarea normei 
convenționale la Gîrcov a fost egală 
cu aceea de la Izbiceni. In vreme ce 
se practică o politică de repartiție a 
fondurilor proprii contrară interese
lor cooperativei și ale fiecărui coo
perator, se apelează la punga statu
lui. solicitindu-se credite pentru 
lucruri care pot fi făcute cu pro
priile forțe. Evident, apelînd numai 
la punga statului, nu poate fi redre
sată activitatea economico-financiară 
a cooperativei.

în legătură cu aceste aspecte to
varășul GHEORGHE DINESCU, se
cretar a) Comitetului județean Olt al 
P.C.R., ne-a spus :

— în două luni cel mult, intregu! 
program județean privind redresarea 
activității cooperativelor agricole cu 
rezultate de producție și economice 
slabe va fi reactualizat in lumina 
sarcinilor și indicațiilor subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul consiliilor de conducere ale 
unităților agricole, al întregii țără- 
nimi. Avem in vedere aplicarea unui 
întreg complex de măsuri, pentru fie
care unitate in parte, vizind stabilirea 
unei structuri de culturi eficiente, cu 
consum redus de forță de muncă, a- 
sigurarea îngrășămintelor chimice, a- 
finarea profundă a solului pe terenu
rile grele, extinderea irigațiilor în 
sisteme locale și a plantațiilor de vie. 
dezvoltarea zootehniei, îndeosebi prin 
concentrarea producției, creșterea e- 
fcctivelor de ovine și mecanizarea 
lucrărilor in adăposturi. Avem, de a- 
semenea, un program concret privind 
dezvoltarea activităților industriale 
și a prestărilor de servicii către 
populație ca surse importante pentru 
sporirea veniturilor.

Toate acestea sînt lucruri bune. 
Se cere însă să fie stabilite răs
punderi concrete și termene pre
cise pentru înfăptuirea fiecărui o-

biectiv. Ceea ce nu poate fi cu
prins în nici un program este ca
litatea muncii oamenilor, efortul in- 
lecit al cooperatorilor în acțiunea de

redresare, In care scop, pe lîngă mă
surile tehnice și organizatorice, or
ganizațiile de partid și consiliile de 
conducere din unitățile în cauză

trebuie să desfășoare o amplă muncă 
politico-educativă pentru mobilizarea 
tuturor energiilor și resurselor in
terne in acțiunea de redresare.

Ce au înțeles cooperatorii din Izbiceni și ce n-au înțeles vecinii

lor din Gîrcov: Azi in agricultură
trebuie lucrat după regulile științei

Rezultatele superioare în agricul
tură presupun o organizare superi
oară a producției și a muncii, lucra
rea pămîntului pe baze științifice. In 
acest sens cooperativa din Izbiceni 
oferă o experiență valoroasă.

Aici, an de an, tehnologia de lucru 
a fiecărei culturi este perfecționată 
prin introducerea rezultatelor noi 
obținute de cercetarea științifică. 
Aceasta este de 
natură să asigure, 
de la un an la 

iiiltnil. ■>■: valoriffica- 
zaa--mai deplină a 
potențialului pro
ductiv al pămin- 
tului și sporirea 
recoltelor. „De 5 
ani — ne arăta
ION 
perativei — i 
cu stațiunea 
cole din 
tră și cu 
cialiștii stațiunii 
cooperativă loturi 
demonstrative la 
sfeclă de zahăr și . .
cum și o fermă-pilot pentru verifi
carea șl introducerea noilor tehnolo
gii de producție. Această colaborare 
ne-a fost de mare ajutor. Am putut 
stabili, in condițiile specifice unită
ții noastre, elementele de bază ale 
fiecărei culturi, densitățile maxime 
în condiții de irigare, cantitățile op
time de îngrășăminte chimice, soiu
rile si hibrizii cei mai potriviți, mo
dul de folosire a erbicidelor și lu
crărilor solului. Pentru acest an am 
adus sămință pentru 10 noi hibrizi

de mare productivitate, 
incercăm in vederea În

de porumb 
pe care ii 
troducerii lor in cultură începind cu 
anul viitor".

Toate acestea subliniază ideea că 
drumul spre recolte mari. implicit 
spre venituri mari. începe din labo
ratorul propriu de cercetare. Ceea 
ce face inginerul Bordei la Izbiceni 
nu este o sarcină facultativă, ci re-

mal mică

© Program concret de colaborare cu stațiunea de cercetări de la 
Caracal...© Fermă-pilot proprie, preocupare continuă pentru 
introducerea noilor tehnologii • Experiența înaintată este* la ușă, 

; dar cei dip Gîrcov așteaptă să le intre singură în casă

plantelor la Gîrcov este
decît la Izbiceni : la griu cu 150—250 
plante pe metru pătrat, la porumb 
— cu 7 000 plante la hectar ; dife
rențe mari există și la culturile le
gumicole. Nu există garanție că vor 
fi realizate nici densitățile preconi
zate. La sfecla de zahăr se afirmă 
că vpr fi lăsate intre 95 și 110 mit 
plant» la hectar. Văzind cum se bre- 

zintă unele par
cele care au gre
șuri mari ** 
sefnăf

BORDEI, inginerul-șef al coo- 
avem legături strinse 

de cercetări agri- 
Caracal. La cererea noas- 

sprijinul nostru, spe- 
au organizat in 
experimentale șl 

grîu. porumb, 
alte culturi, pre-

prezlntă o obligație de «ervlciu, da
toria fiecărui specialist in agricul- 
tu ă.

Cum stau lucrurile la Gîrcov ? La 
Întrebările : ați luat legătura cu sta
țiunea de cercetări din Caracal ?, ați 
invitat în cooperativă specialiștii , sta
țiunii ?. aveți organizate loturi ex
perimentale și demonstrative ?. ingi- 
wul-sef CONSTANTIN MINDREA
NU a dat un singur răspuns : NU ! 
Cu toate că de la Gîrcov la Izbiceni 
sînt mai puțin de 8 km — cum s-ar 
spune, experiența valoroasă e chiar 
lingă
acestei cooperative nu a avut cu
riozitatea să vadă cum lucrează 
cooperatorii din Izbiceni. cum este 
organizată munca, ce tehnologii apli
că. ce fac de obțin constant re
colte mari. De exemplu, deși condi
țiile de sol sint aceleași, densitatea

ușa casei conducerea

tate. e greu de 
densitatea «t 
asemenea, !• 
rioase carer 
îngrășămin 
tat. între $ 
gram de 
putui anu. 
Se manife: 
pare pentr' 
mecanice al 
mecanizare, 
sint cultivat 
tori, dislocat 
tat 
de 
un 
In
cele două coo 
Izbiceni cultur, 
intensitatea, la 
o aripă de

sfeclă, n 
ore de fu 
fapt sem 

care este f

Ce au înțeles cooperatorii din Izbiceni și ce n-au în

lor din Gîrcov: Treburile obștii 
să fie conduse efectiv de obși

Soția cooperatorului Veselin Iordan Tudor, de la 
C.A.P. Gîrcov: „Soțul meu a făcut anul trecut peste 
300 de norme în cooperativă. Dacă toți ar pune 

umărul treaba ar merge altfel"

Străbătînd terenurile cooperativei 
din Izbiceni împreună cu tovarășul 
I-’LOREA MITROI, instructor ăl Co
mitetului județean Olt al P.C.R. care 
răspunde de consiliul intercooperatist 
Izbiceni. acesta remarca : „Priviți 
lanurile si veți avea o oglindă fidelă 
a calității muncii mecanizatorilor și 
cooperatorilor din această unitate". 
Completind această idee putem spu
ne că atit frumusețea de un verde 
fraged a lanurilor, cit și munca oa
menilor sînt o oglindă fidelă a cali
tății muncii de conducere, de îndru
mare și control a întregii activități 
desfășurate de organizația de partid 
și consiliul de 
conducere al coo
perativei.

Președintele co
operativei din Iz
biceni, Gheorghe 
Zarcu, ne spunea: 
„Am căutat, și 
spun eu că am 
reușit, să impri
măm consiliului de conducere un 
stil de muncă unitar, bazat pe munca 
în colectiv, ceea ce asigură condu
cerea treburilor obștii intr-o de
plină unitate de , vederi. Desi
gur, fiecare din cei 19 membri al con
siliului răspunde de cite un sector. 
Dar luarea deciziilor nu se face de 
unul singur. Ne consultăm cu toții. 
Și cînd e cazul convocam adunarea 
generală a cooperatorilor".

Este remarcabilă preocuparea con
siliului de conducere de a asigura 
cadrul organizatoric pentru manifes
tarea deplină a democrației coope
ratiste. pentru atragerea cooperatori
lor la conducerea nemijlocită a tre
burilor obștii. Este concludent, in 
acest sens, că anul trecut in adunări 
generale. în adunările pe ferme, 
echipe, sau direct la consiliul de con
ducere. cooperatorii au făcut peste 
800 de propuneri vizind bunul mers 
al activității de producție, organi
zarea muncii, valorificarea superioară 
a produselor și altele. Toate au fost 
analizate cu promptitudine și apli
cate cu bune rezultate.

— Avem un program de perspec
tivă privind desfășurarea lucrărilor 
In toate sectoarele de producție — 
ne spunea Ion Bordei, inginerul-șef 
*1 cooperativei. Dar ca să stabilești

cu precizie ce ai de făcut pentru a 
doua zi trebuie să cunoști concret 
care este situația din cimp. De aceea, 
toți membrii consiliului si celelalte 
cadre de conducere de la nivelul fer
melor și sectoarelor plecăm de dimi
neață Pe cimp. controlăm modul de 
îndeplinire a sarcinilor și ne mai în- 
tilnim seara tirziu. cînd elaborăm 
programul pentru a doua zi.

După cum ne-a relatat tova
rășul ' MARIN MITRAN, secretarul 
organizației de partid nr. 1 din Gir
cov. pînă numai cu o săptămînă in 
urmă climatul de muncă din cadrul 
consiliului de conducere al coopera

© Să asculți toate părerile, să stimulezi toate inițiativele bune 
• Cadrele de conducere — permanent acolo unde se muncește, 
îndrumînd, controlînd întreaga activitate • Cînd „nu știe stingă 

ce face dreapta" fiecare face ce crede

tivei format din 15 membri nu era 
de natură să asigure conducerea efi
cientă, unitară a activității coopera
tivei. Cum poate fi condusă eficient 
activitatea complexă a unei unități 
agricole cînd ceea ce hotărăște ingi
nerul-șef seara la întocmirea progra
mului de lucru pentru a doua zi 
schimbă președintele cooperativei di
mineața ? Acest mod de a conduce 
treburile obștii după sistemul „ce 
face dreapta nu știe stingă" gre
vează de mai multi ani bunul mers 
al activității in această unitate. 
Orieit am încercat, nu am reușit să 
aflăm de la președintele cooperativei 
cite propuneri au făcut cooperatorii 
anul trecut, la ce probleme s-au re
ferit și cite au fost soluționate. De 
altfel, se pare că pe președintele 
cooperativei îl interesează mai mult 
problemele personale, decit cele pri
vind 'activitatea cooperativei.

Ar putea fi citate multe fapte care 
arată că hotărfrile adunărilor gene
rale. ale consiliului de conducere 
sint date uitării, nu sînt aplicate sau 
pur și simplu sînt încălcate. Datorită 
modului defectuos de funcționare 
concretă a adunărilor generale. * 
consiliului de conducere, atit contro
lul executat de acestea asupra mo
dului cum se Înfăptuiesc măsurile 
stabilite, cit »i controlul cooperator

rilor asupra activ 
conducere este 
multe cazuri inex 
doar o situație pes 
17 februarie a.c. cik 
dUnarea generală de 
a cooperatorilor. In o 
s-a amintit, printre alt», 
dată mai erau de recoh 
cu porumb, in cimp se a. 
3 000 tone sfeclă de zahăr, 
la acea dată cocenii de pi 
ha nu erau tăiați și transport; 
tre altele, fie spus, in vreme cu 
ducția de lapte a cooperativei 
trece de 1 000 litri pe o vacă). A .

mustrat curr. 
consiliul de con 
ducere, președir. 
tele, ceilalți coo
peratori cu răs
punderi in orga
nizarea activități1 
că au îngădui! 
așa ceva ? Nu 
Este un episoc 

care explică multe din serioasei; 
neajunsuri din activitatea aceste: 
cooperative agricole.

Mai trebuie adăugat faptul esen
țial că față de toate aceste neajun
suri în conducerea activității, organi 
zațiile de partid din cele două sat< 
ale comunei nu-si exercită In moi 
concret și eficient rolul conducătoi 
birourile nefiind suficient de bine in 
formate asupra stărilor de lucrr 
manifestînd pasivitate fată de ne 
ajunsuri.

La Gircov. redresarea activității d 
producție și financiare este un obiec 
tiv pe deplin realizabil, intr-un tim 
scurt. Sint necesare insă o mobili 
zare puternică a tuturor forțelor, i 
frunte cu comuniștii, întărirea mur 
cii colective, a ordinii și discipline 

Revenind Ia răspunderea organel< 
agricole județene, subliniem din nc 
cerința de a acorda acestei cooper; 
tive un ajutor competent și perm; 
nent. concretizat în fundamentări 
temeinică a programului de redr- 
sare și in urmărirea cu consecven 
a modului in care se realizează m: 
«urile stabilite.

Pagină realizată de 
Aurel PAPADIUC 
EmUlan ROUĂ
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Eroismul zilelor noastre - 
temă majoră, mereu actuală

Comunitate de destin, 
de viață, de creație

O analiză mai atentă a 
fenomenului literar româ
nesc din ultimii ani, a mo
mentului actual al dezvol
tării acestuia impune, incă 
la prima vedere, consta
tarea unei angajări gene
rale a întregului nostru 
front scriitoricesc, unirea tu
turor energiilor sale crea
toare din toate generațiile, 
a diverselor stiluri și mo
dalități literare, a tuturor 
individualităților artistice 
etc pe albia aceluiași mare 
șuvoi al dezvoltării noastre 
sociale fără precedent, al 
edificării noii societăți, al 
creării noii spiritualități 
socialiste românești.

De remarcat că această 
unitară și largă desfășu
rare a atîtor mai vechi și 
mai noi talente — asigurată 
de aceeași nobilă orientare 
și pe baza acelorași fecun
de concepții ideologice-es- 
tetice, a filozofiei noii 
noastre societăți și în lu
mina aceluiași ideal al în
tregului nostru popor —. 
se realizează tocmai prin- 
tr-o mare diversitate tema
tică. prin afirmarea cît mat 
multor stiluri și modalități 
literat^, prin posibilitatea 
de realizare a diferitelor 
Individualități creatoare. Si 
toate acestea lntr-un mo
ment de o sporită preocu
pare fată de conținutul 
pregnant social al literatu
rii. fată de o rnai strînsă 
legătură a acesteia cu viata, 
cu munca și năzuințele de 
azi ale poporului nostru, cu 
marile comandamente ale 
noii societăți.

în acest sens, am putea 
ușor descifra direcțiile prio
ritare ale fenomenului nos

tru literar lntr-un larg e- 
vantai tematic dominat de 
o mai intensă oglindire a 
actualității socialiste, de 
desfășurarea în perspectivă 
a făuririi epopeii naționale 
în literatură, de reliefarea 
unei problematici majore 
a omului contemporan, a 
destinului acestuia în so
cialism, apoi într-un susți
nut efort creator pentru în
sușirea măiestriei literare, 
a realizării unor opere de 
înalt nivel artistic și. în 
mod salutar. într-o conti-

Aurel Ml HALE

nuă întărire, adîncire a 
specificității proprii, este
tice. a fenomenului. Pece
tea definitorie a actualului 
moment literar, cea mai 
evidentă și mai cuprinză
toare, este cea a umanis
mului revoluționar, a pa
triotismului socialist, a mi
litantismului revoluționar 
propriu concepției și practi
cii social-umane a partidu
lui nostru, a poporului nos
tru, a noii noastre socie
tăți.

întărirea caracterului mi
litant al literaturii noastre 
presupune o întărire a com
bativității scrisului, atît in 
relevarea umbrelor ce mai 
întunecă noile realități, cit 
și in promovarea ofensivă, 
creatoare a noului, a acelor 
lumini care marchează dru
mul societății noastre spre 
împlinire. Adîncirea carac
terului militant al literatu
rii va spori tocmai valoarea 
estetică a acesteia și impli

cit rolul său social-educativ 
care. într-o societate ca a 
noastră, a căpătat o impor
tanță covirșitoare.

Să scriem despre eroism. 
Dar cum ? Eroismul zile
lor noastre pierde treptat 
caracterul său de excepție, 
căpătind zi de zi un carac
ter de masă, devenind tot 
mai mult o trăsătură do
minantă a omului nou, al 
cărui Viguros și fierbinte 
patriotism constituie o tră
sătură esențială, specifică a 
noii conștiințe socialiste. 
Eroismul contemporan a 
cîștigat mult atît în larga 
sa desfășurare, cît și în 
profunzime, ca rezultat al 
unor adînci mutații cu ca
racteristici și valențe noi, 
socialiste, strîns legate de 
tot ceea ce definește în 
fond noua noastră socie
tate. Aceasta presupune 
un însemnat și susținut 
efort personal de autode- 
pășire. de împlinire și 
înflorire a personalității 
umane, în deplin acord cu 
interesele majore ale so
cietății, ale dezvoltării aces
teia. ale progresului nostru 
social și uman urmărit cu 
atita ardoare.

Din acest punct de ve
dere, noi, scriitorii Româ
niei socialiste. rămînem 
încă datori contemporani
lor noștri, și în pragul con
ferinței noastre naționale, 
nu putem decît să le făgă
duim incă o dată, cu si 
mai mare răspundere, noi 
cărți închinate vieții, mun
cii. năzuințelor lor de mai 
bine, prezentului și viitoru- 

*Iui socialist al patriei noas
tre.

Cultura unei comunități 
umane istoricește consti
tuite se îmbogățește odată 
cu apariția fiecărei opere 
autentice de artă, creată în 
aria ei de răspîndire, cu ti
părirea și răspîndirea tu
turor acelor creații literare 
de valoare estetică certă, 
Care sînt în măsură să de
clanșeze emoție. Fără cali
tatea producerii acesteia, 
arta nu poate fi conside
rată artă adevărată, de
oarece tocmai emoția, ca 
produs al realizării estetice, 
este menită să-și exercite 
în cel mai bun sens al cu- 
vîntului rolul mijlocitor în 
modelarea conștiinței ace
luia care receptează o ope
ră literară cu un anumit 
mesaj.

Fenomenul cultural ac
tual românesc este concre
tizat, nu în ultima instan
ță, de apariția unui însem
nat număr de opere, lite
rare semnificative pentru 
societatea noastră socialis
tă, tipărite in românește 
sau in una sau alta din 
limbile naționalităților con
locuitoare. Am putea numi 
apariția în librării a fiecă
reia dintre ele un moment 
de folos real pentru cul
tura noastră și în acea mă
sură importantă în care 
cartea respectivă își atinge 
scopul de a fi utilă socie
tății pentru care ne simțim 
angajați : atît cei ce scriem 
cît și cei care ne citesc.

în egală' măsură impor
tante pentru cultura unei

țări sînt desigur și momen
tele ce înlesnesc o trecere 
în revistă a succeselor do- 
bîndite, de pildă, în creația 
literară în decurs de cîțiva 
ani. Un astfel de prilej il 
oferă apropiata Conferință 
națională a scriitorilor. 
Consider că toți acei real
mente interesați de soarta 
literaturii din țara noastră, 
aruneînd o privire asupra 
bibliotecii lor — obiect de 
mult indispensabil pentru

Arnold HAUSER

majoritatea oamenilor mun
cii de la noi — pot constata 
cu ușurință și, desigur, și 
cu satisfacție, că o seamă 
din cele mai reușite și în
drăgite cărți ce ocupă raf
turile aparțin producției 
editoriale românești din 
ultimul timp. Și dacă ne 
folosim de acest termen, 
este de la sine înțeles că 
avem în vedere și acele 
cărți de beletristică, de 
proză și de poezie, care 
fiind scrise în limba ger
mană, sau în altă limbă 
vorbită la noi în țară, tra
tează probleme specifica 
ale naționalității respecti
ve, dar izvorind. în ceea ce 
privește impulsul care a 
stat la baza scrierii lor, din 
conviețuirea pe același te
ritoriu cu poporul român. 
Mai mult chiar : valoarea 
și trăinicia acestor cărți

constă in cele mal fericite 
cazuri tocmai in coloratura 
aparte ce rezultă din tra
tarea diferențiată a unor 
aspecte specifice acestei 
conviețuiri, ale comunității 
de destin a personajelor li
terare, deci, care vorbesc 
diferite limbi avind însă 
același țel : edificarea so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate pe teritoriul 
României.

Dacă în anii care au tre
cut de la ultima conferință 
națională a scriitorilor, căr
țile scrise și editate in lim
ba germană s-au bucurat 
de o apreciere crescîndă 
atit în țară, cît și in stră
inătate — fapt de altfel 
ușor de constatat în urma 
creșterii considerabile a ti
rajelor, precum și a numă
rului de titluri traduse din 
limba germană în româ
nește — această realitate 
este încă o dovadă că, da
torită politicii Partidului 
Comunist Român în rezol
varea problemelor naționa
lităților conlocuitoare, în 
statul nostru socialist lite
ratura autohtonă de expre
sie germană se bucuiră d« 
același sprijin ca și cea ro
mână. Ca urmare a acestui 
adevăr, fiind o parte inte
grantă a culturii României 
socialiste, scrisul german 
de la noi se află in fața 
unor perspective care nu 
pot fi altele decît cele co
mune artei românești în 
ansamblul ei.

Ion Jalea la 90 de ani

la izvoarele mereu proaspete 
ale vieții

0 literatură a umanismului 
revoluționar

O nouă etică și un simț 
estetic străduindu-se a se 
adecva socialismului și co
munismului sînt prezente 
la tot pasul în literatura 
noastră din ultimii ani, 
ca și reliefarea ideo
logică marxist-leninistă, ca 
rezultat al activității social- 
politice a P.C.R. dominată 
de patriotismul și umanis
mul socialist. E clar că 
ideologia nu poate fi nidl 
sclerozată, dar nici cartila- 
ginoasă. Ea trebuie să 

adapteze, fără abateri 
sie,' condițiilor so- 

erei na care 
> plan națio- 
național. Din 

vedere nu 
ar decît li- 
LC.R. fără 
•esive fată 
arului și 
'volutio- 

■are.
aces- 

itoare 
omi ce 
torului 

.nai a- 
operele 
ti mili- 

P.C.R. 
area sa.

Abia pe această cale se 
poate dovedi inventivitatea, 
originalitatea și stilul auto
rului care contribuie la bi
nele obștesc. Pentru aceas
ta. autorul angajează un 
dialog dinamizant cu citi
torii săi. dar numai în mă
sura în care le cunoaște 
interesele și știe să li se 
adreseze.

Vorbim de eroism, dar

Mihai BENIUC

eroismul, astăzi îh ’tară 
noastră, nu este al ostașu
lui pe front, în război. Nu 
este însă nici numai al 
marilor construcții socia
liste. El se manifestă însă 
adeseori în luptă cu adver
sarii socialismului, o luptă 
argumentată desigur prin 
realizările poporului sub 
flamurile partidului, dar și 
în aprigă combatere a duș
manului. intern sau extern, 
mascat sau declarat fățiș — 
dușmanul sub orice formă 
ar fi trebuie demascat in 
fata maselor și combătut 
fără cruțare. Desigur Că

arma scriitorului, princi
pala armă a scriitorului, 
este cuvintul.

Dar scriitorul poate face 
mai mult. în societatea cu 
clase dominante si mase 
populare truditoare si pro
ducătoare de bunuri, eroul 
cel mai important pentru 
existența societății este a- 
nonim și asuprit. în timp 
de pace și de război. în so
cietatea socialistă se des
prinde tot mai des din rîn- 
dul oamenilor muncii eroul 
numit si individualizat. El 
nu e nici voievod, nici vic
timă a instigatorilor la răz
boaie. ci pur și simplu un 
harnic, ager și conștient om 
al muncii, care după ce își 
șterge de pe frunte sudoa
rea își face mîna palmă și 
privește spre viitor, viito
rul său și al urmașilor săi. 
De astfel de individualizare 
a eroilor avem nevoie în 
literatura noastră contem
porană. Ea se face, dar sur
sa acestor eroi este inepui
zabilă. e un izvor nesecat 
ale cărui unde, nici una. nu 
trebuie lăsate să ne trea
că pe la picioare neobser
vate. în ea se răsfringa 
soarele vieții noastre.

țelul actului creator

O noțiune de bază fără 
de care nu ne putem orien
ta in complexul de pro
bleme ce se pun astăzi 
literaturii este și rămîne 

aceea de umanism. Uma
nismul a fost dintotdeauna 
categoria axiologică cea 
mai cuprinzătoare căreia i 
se subsumează, printre al
tele. și literatura. în ce 
măsură în țesătura de cu
vinte care formează con
textul operei literare își 
face loc o problematică u- 
mană reală, vibrația spe
cifică a conștiinței ome
nești universale, în raport 
cu un loc și un timp anu
me ? în ce măsură condi
ția naturală și socială a 
omului respira în toată de
plinătatea «i th creație,.?..: 
Care sînt drumurile si
nuoase pe care le urmează 
aceasta pentru a se cu
noaște pe sine, a Se defini 
și a se realiza ca atare ? 
Cu alte cuvinte, care este 
cîtimea de viață, de vibra
ție omenească, pe care 
scriitorul reușește s-o cap
teze in cuvinte și s-o eli
bereze prin simbolurile sa
le literare ?

Iată întrebări de la care 
fenomenul literar nu s-a 
putut îndepărta niciodată 
fără ca prin aceasta să nu 
fi fost prejudiciat.

Arta de a umaniza cu
vintele este o artă grea, 
dură, comparată adesea, pe 
bună dreptate, cu aceea a 
oțelarului care lucrează în 
apropierea cuptoarelor de 
minereu ridicat la tempe
raturi de mii de grade.

Greutatea constă, pentru 
scriitor, in faptul că el lu
crează - la niște cuptoare 
invizibile, acelea ale idea
lului uman, unde lupta cu 
metalele topite se angajea

ză la scara generațiilor tre
cute, prezente și viitoare. 
Desigur, cuvintele scriitoru
lui pot lăsa impresia unui 
joc. însă acesta aparține în 
întregime cititorului. EI este 
acela care se trezește deo
dată strigind acel minunat 
Evrica ! al anticilor purtă
tori de eternă și fericită

Dumitru BĂLĂEȚ

. copilărie. Scriitorul rămîn» 
undeva mai jos, bucurîndu- 
se și el că se regăsește în 
cititorul său, dar fruntea 
lui va fi mereu arsă de 
cuptoarele idealului care 
ne ține și la care el lucrea
ză mereu, neîntrerupt, an- 
gajîndu-se total, cu toată 
viața și moartea lui.

Cînd un scriitor iși pă
răsește sau își neglijează 
cuptoarele cu minereu ide
al, temperaturile arderii in 
propriile sale scrieri scad 
vertiginos, oțelul cuvîntului 
nu mai apare în toată mag
nifica lui strălucire și tim
pul ii scoate tot mai mult 
la iveală carențele. Aces
tea, oricum am socoti lu
crurile. se dovedesc in pri
mul rind de ordinul idea
lului uman. A-ți perfecți
ona, ca scriitor, idealul în
seamnă a te apropia ne

contenit de viață, de ten
siunile ei, în toată cuprin- 
zătoarea lor bogăție in 
timp și spațiu. Dar cine 
vrea să atingă în operă 
idealul general al eterne
lor umane năzuințe, tre
buie să vadă și concretul 
în care acestea se manifes
tă. Cu o parte a ființei sa
le în generalitatea umană 
atotcuprinzătoare, opera li
terară poartă cu sine în
semnele unui anumit loc și 
ale unui timp anume. în
semne recognoscibile la 
rîndul lor în înseși tipare
le ideale din care coboară.

Ajungem astfel la speci
ficul zilelor pe care le 
trăim noi aici, la poalele 
Cârpaților. în cadrul unei 
naturi mirifice, încărcate 
de daruri, însă capricioasă" 
adesea, în mijlocul unui 
popor cu o zestre milenară 
de frumusețe și înțelepciu
ne, pe care sîntem che
mați să le ducem mai de
parte, către un ideal de îm
plinire cuprinzătoare.

Acest ideal ne este cu
noscut tuturor, el este în
scris în Programul partidu
lui nostru și poartă numele 
de comunism. Acestui i- 
deal se cuvine să-i dăruim 
ca oameni și scriitori, toa
te forțele noastre creatoare 
căci el înseamnă înflorirea 
deplină a personalității u- 
mane, eliberată de servi
tuti și egoism, întf-un me
diu social-economic din ce 
în ce mai armonizat pen
tru viața umană.

Pentru largul cuprins 
al culturii unui popor 
este un rar și nepre
țuit privilegiu acela 
de a putea sărbători 
pe maeștrii ajunși la 
vîrstele de aur ale de
plinelor împliniri u- 
mane și artistice. O 
îndelungă și spornică 
activitate în frontul 
creației reușește la un 
moment dat — greu 
de spus cind anume 
— să confere celui 
care a susținut-o în
semnele unui erou da 
legendă : de numele 
său se leagă atîtea e- 
venimente importan
te, atitea amintiri trai
nice, atîtea opere cu 
valoare de reper îneît 
el însuși se confundă 
cu istoria, devenind 
un adevărat simbol 
al acesteia pentru pe
rioada pe care a ilus
trat-o.

Un asemenea maes
tru, un asemenea erou 
al artei românești mo
derne și contempora
ne, în a cărui operă 
se adună luptele și 
experiențele a șapte 
decenii de activitate, 
este sculptorul Ion Ja
lea, al cărui nume se 
cuvine a fi omagiat cu 
caldă stimă, acum 
cînd deasupra sa s-au 
arcuit nouăzeci de ani 
de viață.

Desigur, sculptura 
românească a secolu
lui XX a fost dăruită 
cu artiști și opere de 
statornică valoare, da
torită cărora, nu o dată, 
prestigiul artei noastre 
a fost recunoscut la 
scara întregului ma
pamond. Constantin 
Brâncuși, Dimitrie Pa- 
ciurea, Corneliu Me- 
drea, Gheorghe An- 
ghel sint numai ciți- 
va dintre toți a-

ceia care alcătu
iesc superba constela
ție de artiști minui- 
tori ai formelor rotite 
în spațiu. Alături de 
toți aceștia, Ion Jalea 
are marele merit de a 
fi sporit zestrea de 
frumusețe a țării noas
tre, dînd la iveală noi 
modalități de expresie 
ale sensibilității artis
tice românești.

Făurită în mod e- 
xemplar de-a lungul 
unei vieți, de-a lungul 
unei întregi epoci is
torice, opera de sculp
tor a lui Ion Jalea 
are, ca orice operă de 
creație umană, rădă
cinile sale. Formația 
de tinerețe a benefi
ciat de îndrumarea u- 
nor personalități ple
nare ca Dimitrie Pa- 
ciurea, Ștefan Ionescu- 
Valbudea, F. Storck 
sau ca francezul An
toine Bourdelle. Nu 
trebuie să se uite. în
să, că la formația sa 
ca om și ca artist au 
contribuit anii de foc 
ai războiului din 1916— 
1918. în august 1917, 
în luptele de la Mără- 
șești, Ion Jalea a fost 
grav rănit, pierzînds 
brațul stîng. De aici 
încolo lupta pentru 
artă a devenit incom
parabil mai grea, dar 
tocmai în această per
manentă încleștare 
pentru biruința fru
mosului se recunoaște 
vocația eroică a omu
lui și a artistului.

Motivul luptei, al e- 
fortului de descătușa
re și eliberare revine 
ades, ca un laitmotiv, 
în opera lui Ion Jalea, 
imbrăcind fie momen
te de legendă și isto
rie. fie simboluri cu 
valoare permanentă : 
Dragoș Vodă, Hercule

doborînd centaurul, 
Prometeu, împărat și 
proletar, Arcaș odih- 
nindu-se, Victorie. 
Imaginea omului do- 
bîndește in sculptura 
lui Ion Jalea un adaos 
de forță, un adaos de 
noblețe, în spiritul li
nei atitudini funciar 
clasicizante. Dar Ion 
Jalea nu a idealizat, 
nu a convenționalizat. 
El a știut să exalta 
acel puternic adevăr 
conținut în ființa o- 
menească : adevărul
aspirațiilor de mal 
bine. De aici forța mo
rală pe care o degajă 
lucrările sale, de aid 
sensul monumentalită
ții și al echilibrului.

Construită cu răb
dare și neabătută per
severență, opera de 
artist a lui Ion Jalea 
însumează un mare 
număr de lucrări, de 
la plastica mică pînă 
la statuile de piață 
publică. în multe ora
șe ale țării, monu
mentele făcute de a- 
cest meșter al forme
lor constituie nu doar 
repere topografice ci, 
deopotrivă, însemne 
de demnitate. Prin 
rîvna acestui mare și 
generos maestru s-a 
închegat, așadar, o 
bună parte din harta 
artistică a României 
secolului XX.

Amintindu-ne toate 
aceste înfăptuiri, cu 
satisfacția că a ajuns la 
vîrsta patriarhilor, ne 
bucurăm că maestrul 
Ion Jalea și-a păstrat 
intactă puterea de 
creație. Să-i urăm din 
Inimă : La mulțl ani 
și rodnice împliniri 
artistice 1

Vasile DRĂGUȚ

Acorduri pionierești 
in „Cîntarea României"

î. I)
acestei în- 

iuI pentru 
lei pentru 

României 
e. este ab- 

■iu. curaj și 
lături de ca- 
le-am văzut 
it la soldați 
ori anonimi, 
mprejurările 

salvării victi

melor catastrofei din 4 
martie.

Acest eroism, modest și 
simplu. îl descopăr și in 
unii cronicari ai zilelor 
noastre, care în mod sincer 
își exprimă convingerile — 
în concordanță cu cerințele 
timpului și ale societății. 
Mă gindesc — fiind eu în
sumi poet — Ia unii poeți 
ca Geo Bogza. Eugen Jebe- 
leanu. Nichita Stănescu, 
Marin Sorescu. Ana Bian-

dlana (și multi alții), sau la 
Jâzsef Meliusz, Domokos 
Szilăgyi. Aladăr Lăszloffy, 
poeți maghiari din Româ
nia. Adolf Meschendorfer, 
Frânz Liebhardt. Anemone 
Latzina — scriind în limba 
germană — si alții.

Chiar și aceste cîteva 
nume, citate la întîmplare, 
relevă importanta străluci
torului curcubeu spiritual 
ce luminează cerul limpede 
al literaturii din România 
socialistă.

Plenar, înaripat

aaginea contemporaneității
t din pag. I)

j pot lăsa actul ar- 
-c. cuvîntul la statutul 
forma lor anterioare, 

pațiul comunicării cere o 
lărgire. Să spunem ceea ce 
nu s-a spus, ceea ce se pe
trece sub ochii noștri și nu 
s-a comunicat încă. Trăind 
marile, gravele experiențe 
ale sufletului omenesc con
temporan. ale omului care 
creează o lume nouă, o via
tă nouă, să găsim imagi
nea. esența triumfului nos
tru. relația constructivă a 
cuvintelor. Desigur. nu 
este ușor, sl niciodată nu a 
fost, să știi că ești un'con
tinuator al marilor creații 
artistice, să ai viziune ac
tuală. personală. O viată 
.întreagă ai de luptat ca 
actul tău artistic să rămî- 
nă unicat, bun spiritual de

neinlăturat al unei culturi. 
Și greu este ca de cite ori 
pui mîna pe creion să 
așezi imaginea lumii pe 
hirtie. să lupți cu perfec
țiunea si să scrii cu întrea
ga conștiință artistică, po
litică. cetățenească, trează 
în așa fel ca si cum miine 
poți muri. Știut este că 
valoarea actului artistic 
depinde : de valul nou al 
expresiilor comunicate, do- 
bindite nu prin cunoștințe, 
ci prin cunoaștere; de pro
funzimea reflexivității, a 
iradierii ambiantei interi
oare a creatorului.

Această ambiantă este un 
întreg Care îi cuprinde 
forța talentului, cultura, 
etica, actualitatea fixată în 
timp si energia creatoare. 
Teoretic este mai ușor. 
Practic ? Este foarte greu 
ca în actul unificator al

percepției realității actuale, 
plusul sufletesc al creato
rului să proiecteze, prin 
act artistic. în afară lumea 
recreată ca unicat. Acel 
plus sufletesc si inteligenta 
artistică vor să fie cheile 
greu de avut. Cu toate a- 
cestea îndrăznesc să afirm 
cu toată responsabilitatea 
că numărul relativ mare al 
poeților si prozatorilor de 
astăzi ■>— bărbați si femei 
— care s-au afirmat prin 
actul lor artistic unicat nu 
are precedent în tara noas
tră. Gradul lor valoric ra
portat la ce se scrie astăzi 
Si în lume este de necon
testat, această revelație ne- 
maiîntîlnită pînă acum în 
istoria culturii românești 
fiind posibilă datorită cli
matului creat de Partidul 
Comunist Român.

(Urmare din pag. I) 
culturi purtătoare a în
semnelor celui mai auten
tic umanism, inaintînd spre 
marea biruință a omului 
făuritor de istorie sub soa
rele comunismului.

Sinteza, pe care anul 1977 
o săvirșește în spiritul nos
tru. a trei din cele mai 
profunde, ca semnificație, 
evenimente ale istoriei na
ționale ne este. în această 
lumină, cu atît mai reve
latoare. cu atit mai bogată 
în semnificații.- chemări si 
înțelesuri pentru omul de 
litere.

Ducînd mai departe im
perativele revoluției de Ia 
1848 și ale Unirii din 1859. 
cu o vrednică afirmare a 
conștiinței de a fi deplin 
stăpîn la el acasă, pe bunu
rile și roadele muncii sale, 
în deplinătatea prerogative
lor sale in raport cu cele
lalte națiuni ale lumii, po
porul român a trecut la 
juptă pentru cucerirea in
dependenței de stat a tării 
sale. Cu multiple jertfe de 
sînge. în condiții din cele 
mai grele de ordin strategic, 
într-un război concretizînd 
confruntarea unor uriașe 
contradicții în arena inter
națională. România — așa 
cum reiese din strălucita 
expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu făcută

cu prilejul zilei de 9 Mai — 
s-a impus Europei, întregii 
lumi civilizate, prin ne
zdruncinata ei voință de 
luptă și de biruință, împo
triva nedreptății si a opre
siunii naționale. Ea și-a cîș
tigat, neprecupețind nici un 
sacrificiu, dreptul — deve
nit inalienabil — de a privi 
cu fruntea sus asupra eve
nimentelor, faptelor și pro
blemelor dinlăuntrul său ca 
și asupra celor din afara 
hotarelor sale. Cucerirea 
independentei, proclamată la 
9 mai 1877 a înscris în is
torie o dată generatoare a 
perspectivei de desăvir- 
șire a idealului na
țional prin tot ceea ce a 
confirmat, mai apoi, actul 
măreț de la 1 decembrie 
1918.

Celălalt mare eveniment 
— acesta cu decisive rezo
nanțe sociale în dezvolta
rea atît de frămîntatei sale 
istorii — a fost eroicul 1907, 
an al exploziei țărănimii 
împilate. Sîngele celor că- 
zuți pe fronturile indepen
denței. al tuturor luptători
lor pentru libertate, stă la 
temelia dreptății sociale ce 
avea să vină, pe calea 
luptei revoluționare. Pere
nitatea operelor create sub 
impulsul acestor mari mo
mente stă mărturie deopo
trivă angajării patriotice a

scriitorilor, ca și a valorilor 
artistice ale creației.

La 30 Decembrie 1947 — 
poporul român avea să intra 
în lumina istoriei adevăra
te : de împlinire a idealu
lui său. de deplină cucerire 
a dreptului de a-și vedea 
înfăptuite năzuințele cele 
mai profunde. Căci acțiu
nea revoluționară pentru e- 
liberarea națională a Româ
niei. culminînd cu fapta de 
la 23 August 1944, avea să 
se înscrie în legitățile ei 
reale la 30 Decembrie 1947, 
cind, prin aceeași neosteni
tă lucrare a poporului, 
România devenea republi
că populară ; mai tir- 
ziu — socialistă. Era în
cununarea unei aprige, 
neîntrerupte lupte de a- 
firmare a conștiinței de 
sine a unui popor, o stră
lucită victorie revoluționară 
sub călăuzirea Partidului 
Comunist Român.

Și astfel, astăzi. în acest 
1977 multiplu aniversar, fa
cem să vibreze mai intens 
ca oricînd, în strălucita ei 
aură, Cîntarea României — 
a României socialiste, libe
ră și deplin stăpînă pe des
tinul ei.

Trăim un timp al Demni
tății.

Să' ne străduim să-1 o- 
glindim, veridic, convingă
tor. pasionat, în creația 
noastră.

Lucrările distinse in cadrul con
cursului muzical de creație pentru 
pionieri și școlari, inițiat ca o mani
festare distinctă în Festivalul națio
nal „Cîntarea României" au fost 
prezentate, simbătă seara, intr-un 
concert desfășurat în studioul Radio- 
televiziunii române. Concertul, în
scris în actualul festival al cîntecu-

•HARGHITA. în municipiul O- 
dorheiu-Secuiesc se desfășoară 
manifestările „Săptămînii teatrale 
odorheiene", prilejuite de aniversa
rea a 176 de ani de la Înființarea 
teatrului popular laic din localitate, 
în program : intilniri ale publicului 
spectator cu personalități ale vieții 
culturale, cu formații teatrale de 
prestigiu, cu redactori ai revistei 
„Utunk" : o seară literară dedicată 
aniversării a 125 de ani de la naș
terea marelui nostru scriitor I. L. 
Caragiale și a 80 de ani de la naș
terea scriitorilor Tamasi Aron și 
Tomcsa Sandor, originari de pe a- 
ceste meleaguri. Un eveniment de
osebit al săptămînii îl constituie 
prezenta pe scena așezămîntului de 
cultură municipal a unui colectiv

al Teatrului National din București, 
cu drama „Năpasta1*, de I. L. Ca
ragiale. (I. D. Kiss). • IAȘI. Co
lectivul Operei Române din Iași a 
prezentat, la Casa sindicatelor din 
localitate, o nouă premieră : drama 
„Răscoala" de Gheorghe Dumitres
cu. după romanul cu același nume 
de Liviu Rebreanu. Conducerea 
muzicală — Corneliu Calistru ; re
gia — Dimitrie Tăbăcaru. asistat de 
Mihai Zaborilă ; scenografia — 
Constantin Rusu. Sala „Victoria" din 
Iași găzduiește o nouă expoziție de 
artă plastică. Prezintă lucrări Liviu 
Pendefunda (grafică) și Mihai Volt 
(sculptură). (Manole Corcaci). • 
BOTOȘANI. La Botoșani are loc a 
treia ediție a „Lunii culturii cine
matografice" organizată în acest an

tn cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României". In programul ma
nifestărilor figurează simpozionul 
„Pagini de glorie din lupta revolu
ționară ă tineretului pentru liber-

brigăzile științifice, medalioane ci
nematografice, concursuri „Cine 
știe ciștigă" și alte acțiuni. Sala 
bibliotecii municipale găzduiește ex
poziția de carte „Continuitate, uni

tate socială și națională", procese 
cinematografice cu tema „Atenție 
părinți", săptămîna filmului româ
nesc de cinematecă, gala filmelor 
documentare și de artă realizate de 
cinecluburile din municipiul Boto
șani. proiecții de filme documentar- 
științifice urmate de intilniri cu

tate, independentă", cuprinzînd va
loroase cărți social-politice și bele
tristice consacrate luptei poporului 
român pentru independență și uni
tate națională. (E. Nazarie). • 
ARGEȘ. Teatrul de stat din Pitești 
a prezentat. în premieră, piesa 
„Geamandura", de Tudor Mu-

șatescu, fn regia lui Valeriu Buciu. 
Un concurs „Cine știe ciștigă" pe 
tema „Istoria patriei oglindită in 
filmul românesc" a avut loc la Casa 
de cultură din Pitești. (Gh. Cirstea). 
• BISTRIȚA-NASAUD. în județ 
se desfășoară manifestări politico- 
educative in cadrul „Lunii cul
turii și educației socialiste". Au
tentice „Flori de mai", susținute de 
artiști amatori — români, maghiari 
și germani — vor împleti. într-o 
adevărată salbă de frumuseți, arta 
amatoare a județului prin festiva
lurile cultural-artistice tradiționale 
ce se vor ține în localitățile Șieu, 
Singeorz-Băi. Șieuț și Năsâud. A 
ieșit de sub tipar revista de istorie 
și etnografie „Arhiva someșeană". 
(Gh. Crișan). • BAcAu. La Bacău

a avut loc, In organizarea Teatrului 
dramatic „Bacovia”, o săptămină 
a dramaturgiei originale contempo
rane. La casa de cultură „V. Alec- 
sandri" din Bacău și-au dat intil- 
nire, în cadrul etapei pe centre a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", orchestrele simfonice din 
Botoșani, Tirgu Mureș, Cluj-Na- 
poca. Iași și Bacău. Corul de ca
meră „Bistrița" al ansamblului ar
tistic al U.J.C.M. Bacău, una din
tre formațiile cele mai tinere de 
acest gen din județ, dar cu un bo
gat repertoriu, ne reprezintă tara la 
Festivalul-concurs al muzicii corale 
vesele și umoristioe organizat de 
Academia de muzică din Buda
pesta (R. P. Ungară). (Gheorghe 
Baltă).

lui pentru pionieri și școlari, a re
unit lucrări cu tematică inspirată 
din trecutul de luptă al țării, din 
realizările României socialiste, din 
viața fericită a tinerei noastre ge
nerații. Premiul I a revenit compo
ziției „Tinerețea e a noastră" (mu
zică și versuri: Corneliu Mereș), pre
miul al II-lea — lucrării „Sîntem cin- 
tecul luminii" (muzică și versuri t 
Ion Polearcă), iar premiul III — cinte- 
culuj „România" (muzica — Nicolae 
Popescu, versurile — Constantin Cri
șan). Au fost acordate, de asemehea, 
premii ale Uniunii compozitorilor 
(„S-au pornit în drumeție" — mu
zica I. Odăgescu, versuri Nicușor 
Constantinescu), Uniunii Tineretului 
Comunist („Tinerii drumeți" — mu
zica și versurile Emil Gavriș) ; Uni
unii Generale a Sindicatelor („Solii 
nesfirșitei primăveri" — mu
zica: Vasile Timiș, versurile: C. 
Cîrjan și „Rapsodia pionierilor" de 
Adalbert Winder) și Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste („Țara 
cea mai frumoasă" — muzica șl 
versurile: Al. Pa^canu).

La reușita concertului și-au dai 
concursul corul Liceelor de muzică 
1 și 2. Liceului „Ion Creangă" șl 
Casei centrale a pionierilor din Ca
pitală. precum și corul de copii al 
Radioteleviziunii române. (Agerpreâ)
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptat! sincerele mele mulțumiri pentru felicitările si urările 
pe care Excelenta Voastră a avut amabilitatea să mi le transmită cu ocazia 
Zilei naționale a Norvegiei.

OLAV al V-lea

Primire la primul ministru al guvernului

Vizita delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit, simbătă 
dimineața, ne tovarășul Franio Her- 
lievici. secretar federal pentru aface
rile interne al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, care a efectuat 
o vizită în tara noastră.

In cursul întrevederii, desfășurată 
lntr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a fost exprimată satisfacția deosebi
tă fată de cursul ascendent al rela
țiilor statornicite între țările, parti
dele si popoarele noastre, subliniin- 
du-se că un rol determinant în dez

voltarea continuă si rodnică a aces
tora îl au întîlnirile si convorbirile 
frecvente dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu și tovarășul Iosip Broz 
Tito. In cadrul convorbirii au fost a- 
bordate probleme cu privire la dez
voltarea relațiilor prietenești dintre 
România si Iugoslavia.

La primire a participat tovarășul 
Teodor Coman. ministru) de interne.

A fost prezent Petar Dodik. amba
sadorul R S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

(Agerpres)
Delegația Sovietului Suprem al U- 

niunii Sovietice, condusă de tovară
șul A. P. Vader, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Estone, a făcut 
simbătă o vizită in județul Con
stanta.

In cadrul întrevederi! avute cu to
varășul Ion Tudor, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Constanta al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean. oaspeții au luat cunoștință 
de realizările colectivelor din sectoa
rele economice și social-culturale și 
s-au interesat de modul in care oa
menii muncii dobrogeni, sub directa 
îndrumare a organelor și organizații
lor de partid. își intensifică eforturi
le în direcția înfrumusețării litora
lului românesc, a sporirii producției 
de bunuri materiale și spirituale.

La convorbiri au participat Gheor- 
ghe Trandafir, membru al C.C. al 
P.C.R.. prim secretar al Comitetului 
municipal Constanta al P.C.R.. pri

marul municipiului Constanta, alti 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

In continuare, membrii delegației 
au vizitat Muzeul arheologic, alte 
obiective de interes turistic și noi 
cartiere din municipiul Constanta.

★
După amiază, oaspeții au străbătut 

un interesant traseu în zona sudică 
a litoralului, unde au avut posibili
tatea să admire frumusețea noilor 
construcții ridicate aici în ultimii ani 
în vederea primirii unui număr spo
rit de turiști din tară și de peste ho
tare.

In vizita în județul Constanta, de
legația a fost însoțită de Aneta Spor
nic, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale.

★
în aceeași zi. tovarășul Ion Tudor 

a oferit un dineu în onoarea dele
gației sovietice.

(Agerpres)

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL R. P. MONGOLE
VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ IN TARA NOASTRĂ «

Cronica zilei
Simbătă seara a sosit în Capitală 

directorul general al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), Bradford Morse, care 
tace o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Stanciu, adjunct al mi
nistrului agriculturii și industriei a- 
limentare. de alte persoane oficiale.

Erau prezenți Bhagirathan R. De- 
varajan, reprezentantul P.N.U.D. in 
România, Abdel Salam Dajani, di
rectorul Centrului de informare al 
O.N.U., Ferdinand Rath, directorul 
Centrului Demografic O.N.U., și Tho
mas Keller, directorul Centrului Eu
ropean UNESCO pentru Invățămint 
superior.

(Agerpres)

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICS SR[ IMIKA

Excelenței Sale
Domnului WILLIAM GOP ALLA FK4

Președintele Republicii Sri Lanka
COLOMBO

prilejul celei de-a V-a aniversări a Zilei-naționale a Republicii Sri 
in numele poporului român și al meu personal, vă adresez dumnea- 
și poporului prieten al Republicii Sri Lanka cele mai călduroase 

îmi exprim încrederea că raporturile de prietenie și colaborare stator- ~ — ... m . «. iv a _ s _ _s r» l»1 < C* —î T onlrn nmmiw cț
conlucrarea dintre țările noastre în sfera relațiilor internaționale vor cunoaște

Cu
Lanka, 
voastră 
felicitări. , , , . . .

îmi exprim încrederea că raporturile de prietenie și colaborare stator
nicite intre Republica Socialistă România și Republica Sri Lanka, precum și 
conlucrarea dintre țările noastre în sfera relațiilor internaționale vor cunoaște 
o dezvoltare tot mai susținută, spre binele ajmbel°r_noastre popoare.^al^păcu 
4 . _
in lume.
și înțelegerii intre națiuni, al instaurării unei noi ordini politice și economice

nicolae ceaușescu
Președintele

Republicii Socialiste România

tv
PROGRAMUL 1

8,00 Festivalul cintecelor pentru pio
nieri și școlari. (Transmisiune din 
Studioul de concerte al Radio- 
televiziunii)

8.50 Film serial pentru copii: „Toate 
pînzele sus“. Episodul 10: „La 
capătul lumii4*

9,45 Pentru căminul dumneavoastră 
10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii. Joseph Haydn 

și oratoriul clasic: „Anotimpurile"
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical: 13,05 Ora ve

selă; 14,00 Noi aventuri în epoca 
de piatră; 14,24 Muzică ușoară cu 
Acvilina Severin și Ruxandra 
Ghiață; 14,35 Din ciclul „Drumuri 
europene". (Pe urmele lui Nicolae 
Titulescu.); 15,00 Fotbal: A.S.A.
Tg. Mureș—Jiul Petroșani. (Trans
misiune directă de ia Tîrgu-Mu- 
reș.) în pauză: rezumatul înregis
trat al meciului de polo Româ
nia—Iugoslavia; 16,50 Vedete pe 
micul ecran

17.10 Din tainele mărilor. Episodul: 
„Mari pești ai adîncurllor“

18,00 Steaua fără nume. Emisiune-con- 
curs pentru tineri interpret! de 
muzică ușoară. Etapa a III-a

19,00 Micul ecran pentru cei mici: Trei 
povești cu trei copii

19.30 Telejurnal
19.50 File de istorie: „în a fapte/or mă

sură: Petru Rareș“
30.10 Film artistic: „Lord Jim44 — pro

ducție a studiourilor engleze. Pre
mieră pe țară.

21.10 Vedete internaționale: Gilbert
Băcaud, Aida Pekan, Frank Si
natra, Lili Ivanova, Reglnna Thoss

12,25 Telejurnal

PROGRAMUL 1
10,00 Concert educativ realizat cu con

cursul Filarmonicii „George 
Enescu44, dirijor Mircea Cristescu

LUNI, 22 MAI 1977
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Emisiune în limba maghiară
19,00 Vatră folclorică: Arbore — județul 

Suceava
10.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Panoramic
20.25 Roman-foileton: „Sub stele" (Epi

sodul 9)
21.15 „Clntarea României". Festivalul 

creației șl hărniciei — faza jude
țeană

11,45 Oameni în labirint. (Reportaj rea
lizat în R.F.G.)

12.25 Telejurnal

PROGRAMUL 1
16.30 Pe urmele lui Nicolae Titulescu 

(reportaj TV)
16,55 întilnire cu satira și umorul
17.25 Cenacluri ale tineretului din Ca

pitală
18,00 Pentru căminul dv.
18.15 Muzee, expoziții și galerii de artă
18.35 Recitalul basului Alexandr Veder

nikov (U.R.S.S.)
>55 Eroi îndrăgiți de copil: „Heidl" 
.9,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Emisiune de știință — Focul
20.20 Film serial: „Kojak"
21,10 Actualitatea bucureșteană
21.30 Telex
21.35 Fantezia coregrafică „Marinarul 

visător"

(Urinare din pag. I)
unor unități, depășirea inegalităților 
care persistă. Iată de ce, ca o princi
pală acțiune se impune declanșarea 
unei mișcări energice pentru genera
lizarea experienței înaintate în agri
cultură. Organizațiilor de partid de 
la sate le revin sarcini de mare 
răsptindere pentru popularizarea a- 
cestei experiențe, pornind de Ia o 
profundă cunoaștere a realităților, 
pentru extinderea prin toate mijloa
cele a celor mai avansate tehnologii 
agrare și metode de organizare a 
muncii, a regulilor agrotehnicii, pen
tru traducerea neîntirziată în viată 
a măsurilor adoptate de marele fo
rum al oamenilor muncii din agri
cultură.

încheiem aceste referiri la legătu
ra indisolubilă care există intre efi
cienta muncii noastre și creșterea 
nivelului de trai amintind câ in a- 
ceastă săptămînă s-au desfășurat la 
București lucrările celui de-al VIII- 
lea Congres mondial pentru preveni
rea accidentelor de muncă și a bolilor 
profesionale, organizat sub înaltul pa
tronaj și salutat prin mesajul adre
sat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele republicii. Alegerea Ca
pitalei tării noastre pentru desfășu
rarea lucrărilor acestui congres re
prezintă o expresie a prestigiului in
ternational al tării noastre, a grijii 
profunde fată de om ce caracteri
zează societatea noastră, ca urmare 
a politicii umaniste a partidului, 
constant îndreptată spre îmbunătă
țirea condițiilor generale de viața 
ale întregului popor.

Amplă revărsare 
a talentului creator
Intr-o amplă revărsare a talentu

lui creator, a continuat Festivalul 
național „Cîntarea României". In nu
meroase orașe ale tării au avut loc 
Întrecerile din fazele interjudetene,

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. minis
trul afacerilor externe al Republicii

Populare Mongole. Mangalin Dugher- 
suren. va întreprinde, in următoarele 
zile, o vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România.

Succese ale metalurgiștilor tulceni
Fabrica de feroaliaje din cadrul 

Combinatului metalurgic Tulcea. pri
ma unitate de acest fel din tară, a 
fost pusă în funcțiune la întreaga ca
pacitate. Colectivul de muncitori, in
gineri. maiștri și tehnicieni din a- 
ceastă unitate s-a angajat să atingă 
cu sase luni mai devreme parametrii 
proiectați. în telegrama adresată cu 
acest prilej Comitetului Central al

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescii 
de către Comitetul județean Tulcea 
al P.C.R.. metalurgiștii combinatului 
raportează, intre altele. îndeplinirea 
planului producției globale industria
le pe primele patru luni în propor
ție de 106,4 la sută, realizîndu-se 
peste plan 3 883 tone alumină calci
nată si 1 717 tone feroaliaje.

(Agerpres)
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Boxerii români în preajma campionatelor europene
Ieri, o nouă reuniune, ultima din 

șirul întrecerilor cu parteneri de an
trenament. a pus punct verificărilor 
tehnico-tactice ale celor 11 boxeri din 
formația reprezentativă a României : 
11 tineri inimoși, a căror virstă me
die se situează sub 24 de ani și ju
mătate. s-au pregătit vreme înde
lungată pentru a ataca centurile si 
medaliile europene cu prilejul cam
pionatelor continentului nostru, care 
vor avea loc în orașul Halle din Re
publica Democrată Germană. între 28 
mai și 5 iunie.

Ce înseamnă o pregătire serioasă 
pentru întreceri dure si de asemenea 
amploare cum sînt cele pentru titlu
rile europene ? Pregătire. înseamnă, 
în primul rînd. acel antrenament fi
zic pentru forță, rezistentă si suplețe, 
pe parcursul căruia se sparg butucii 
groși cu topoarele, se ridică la ne- 
sfirșit halterele pentru forța muscu
laturii membrelor superioare si se 
asudă în crosuri pe terenuri variate 
în scopul dobindirii tăriei și supleței 
membrelor inferioare ; înseamnă si 
mulțimea kilometrilor în ritmul coar
dei de sărituri și atîtea altele. Dar. 
astfel de elemente din antrenamen
tul fizic se mai întîlnesc si în alta 
sporturi. In partea specifică tehnico- 
tactică. brațele boxerilor învață să 
apere și să lovească, zilnic, mii de re
petări ale acelorași mișcări, cu sau 
fără antrenori. în fata oglinzilor sau 
contra umbrei proprii, mii de repe
tări cu trudă multă, poate si plictisi
toare. dar care se execută fără mur

mur. fiindcă toate acestea fac parte 
din viata de boxer.

Reprezentanții de frunte ai boxului 
românesc, bazîndu-se pe clasa lor 
tehnică, pe valoarea palmaresului si 
a pregătirii temeinice, vor merge la 
Halle nu pentru a participa, pur și 
simplu, la campionate, ci vor candida 
cu toată forța si ambiția la trofeele 
competiției. Renumitul nostru pugilist 
Simion Cutov. campion european la 
categoria ușoară cu prilejul ultimelor 
două ediții ale întrecerilor continen
tale. vicecampion olimpic în vara 
anului trecut, boxer cu o clasă înaltă 
unanim recunoscută, va fi la apro
piatul turneu de la Halle favoritul 
principal al categoriei respective.

Vicecampion olimpic la turneul de 
la Montreal — Mircea Dan Simon își 
pune firesc numele în fruntea listei 
candidaților la centura categoriei 
grea. Acum în vîrstă de 23 de ani. 
Mircea a dobîndit si maturitatea care 
că completeze aptitudinile sale.

Ibrahim Faredin (categoria muscă). 
Al. Turei (categoria semimuscă). Va
sile Didea (categoria mijlocie mică). 
Calistrat Cuțov (categoria ușoară) si 
Ion Gyorfy (categoria semigrea), iată 
un șir de boxeri români ale căror ca
lități tehnice si de luptă îi pot condu
ce la succese de prestigiu pe ringul 
european. Discutînd cu fostul cam
pion european Constantin Ciucă des
pre perspectiva excelentului tehnician 
care este Faredin. el aprecia că re
prezentantul nostru de astăzi îi poate 
egala performanta, cu un plus de

densitate a loviturilor si de combati
vitate.

Una dintre caracteristicile formației 
noastre actuale este numărul mare 
de debutanti la campionatele conti
nentului. Vechi și reputati boxeri, cu 
piepturile încărcate de medalii, cum 
sint Al. Năstac, Constantin Gniescu 
ori Gabriel Pometcu, au părăsit rin- 
durile formației ; ștafeta a fost pre
luată de pugiliști cu mai putină ex
periență. pentru care turneul apro
piat va însemna ..botezul focului", va 
însemna si proba pentru viitoarele 
campionate mondiale (1978 — Bel
grad). precum si pentru turneul olim
pic din 1930). Dintre aceștia. Vasile 
Cicu (categoria semimijlocie) — 21 
de ani și Constantin Chiracu (catego
ria mijlocie) — 23 de ani. au posibi
litatea să-și impună încă de pe acum . 
„punctul de vedere" pe ring si să do- 
bîndească medalii. Rîndurile forma
ției noastre sint completate cu alti doi 
debutanti. Teodor Dinu (categoria co
coș) și Ti ti Tudor (categoria pană), 
de la care așteptăm să justifice 
prin ambiție și combativitate se
lecția făcută de antrenorii lotului ‘re
prezentativ.

Iată-i așadar ne cei 11 exponentl ai 
boxului românesc în preajma mo
mentului cînd va răsuna gongul, 
mareînd începerea meciurilor de 
luptă pentru centuri si medalii euro
pene. Să le urăm succese pe calea Re
prezentării cu demnitate.culorilor 
sportive ale patriei.

Valeria M1RONESCU

Intîlnirea 
promoției 1977

„Slujim partidul și poporul". Sub 
această deviză-angajament. sîm- 
bătă dimineața, la Casa de cultură a 
sindicatelor din Suceava a avut loc 
tradiționala întilnire a promoției 1977 
(promoția centenarului independentei 
de stat a României) reprezentînd pe 
cel peste 2 000 de tineri, absolvenți ai 
celor 23 de unități liceale din județ.

Intr-un cadru emoționant, cei pre- 
zenti au rostit Legămintul solemn al 
promoției 1977. prilej de afirmare an- 
gajantă, de slujire cu credință a pa
triei si partidului, de împlinire a 
destinului comunist al României. „In 
numele a tot ce s-a clădit cu trudă 
și sacrificiu pe acest legendar si stră
moșesc pămint. se spune in legămint, 
vom face din muncă suprema rațiu
ne a existentei noastre, integrîndu-ne 
exemplar în activitatea creatoare din 
uzine și de pe șantiere, din labora
toare si centre de cercetare si proiec
tare. de pe mănoasele ogoare, inscri- 
indu-ne permanent ca hotăriti si 
demni purtători ai progresului si ci
vilizației socialiste".

A fost apoi înminată cheia-simbol 
a promoției.

Intr-o atmosferă de plenar entu
ziasm. participantii la Întilnire au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, președintele republicii.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 mai. In țară : Vremea se va răci 
treptat în toate regiunile țării. Cerul va 
fi temporar poros. Vor cădea ploi lo
cale care vor avea și caracter de aver
să însoțite de descărcări electrice. Pe 
alocuri, îndeosebi în zonele de deal și 
de munte, cantitățile de precipitații vor 
depăși 15—20 litri pe metru patrat în 
24 de ore. Vîntul va sufla moderat cu 
intensificări locale pînă la 40—50 kilo
metri pe oră. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, Iar 
cele maxime între 18 și 26 de grade, 
mai ridicate la începutul intervalului în 
sud-estul țării. în București : Vreme în 
curs de răcire. Cerul va fi temporar 
noros. Ploaie de scurtă durată. Vînt 
moderat.

FYpplpntpi Sale
Doamnei SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE

Prim-ministru al Republicii Sri Lanka
COLOMBO

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Sri Lanka îmi oferă plăcuța 
ocazie de a vă adresa, in numele Guvernului Republicii Socialiste România 
și al meu personal, dumneavoastră și Guvernului Republicii Sri Lanka, sincera 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de prosperitate, progres și bună
stare pentru poporul țării dumneavoastră.

Am convingerea că bunele relații de prietenie și cooperare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Sri Lanka se vor dezvolta și in viitor, 
spre binele popoarelor noastre, al înțelegerii, păcii și colaborării inter
naționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

La 22 mai 1972, in 
urma adoptării unei 
noi Constituții și abo
lirii statutului de do
minion. Ceylonul își 
redobîndea indepen
dența națională și, o- 
dată cu aceasta, stră
vechiul nume, deve
nind Republica Sri 
Lanka.

Aniversarea tinerei 
republici coincide cu 
încheierea planului de 
dezvoltare pe cinci 
ani și începutul trans
punerii in viată a unui 
nou plan. Principalele 
obiective urmărite sint 
consolidarea indepen
dentei economice, în
lăturarea caracterului 
eminamente agrar, de 
monocultură al econo
miei tării, trecerea la 
valorificarea superi
oară a materiilor pri
me.

Ca urmare a națio
nalizărilor și construi
rii de noi uzine, sec
torul de stat a asigu
rat în 1976 60 la sută 
din valoarea globală a 
producției industriale 
a tării. Tînăra indus
trie națională produce

azi laminate, pe baza 
valorificării propriilor 
Zăcăminte de fier, an
velope de cauciuc na
tural. ciment etc.

Realizarea unei a- 
griculturi intensive si 
diversificate este fa
vorizată de înființarea 
a peste 7 000 de coope
rative. constituite pe 
baza păminturilor con
fiscate de la marii pro
prietari, și de înfăp
tuirea unor programe 
de irigații.

Toate aceste acțiuni 
da lichidare a rămăși
țelor trecutului colo
nial sint urmarea apli
cării consecvente a 
măsurilor pentru dez
voltarea economico-so- 
cială. elaborate de gu
vernul condus de pre
mierul Sirimavo Ban- 
daranaike.

Promovînd o politi
că de apărare a inde
pendentei naționale și 
extindere a legăturilor 
cu toate țările lumii, 
Sri Lanka și-a ridicat 
prestigiul international, 
ceea ce și-a găsit ex
presie și în alegerea 
capitalei tării. Colom

bo. ca loc de desfășu
rare a reuniunii la ni
vel înalt a țărilor ne
aliniate, din. august 
1976.

Intre România si Sri 
Lanka s-au statornicit 
și se dezvoltă relații 
de colaborare și prie
tenie. stimulate de con
tactele și schimburile 
de vizite, inclusiv a- 
ceea întreprinsă in 
România de premierul 
Sri Lankăi la sfirșitul 
anului 1974 și aceea 
din 1976 a primului mi
nistru al guvernului 
român in Sri Lanka.

Acordurile încheiate 
cu aceste ocazii au 
favorizat creșterea 
schimburilor comercia
le, extinderea coope
rării economice, teh- 
nico-știintifice și în 
alte domenii dintre 
cele două țări, existînd 
în continuare premise 
pentru amplificarea 
legăturilor reciproce, 
în folosul ambelor 
țări, al cauzei genera
le a păcii și progresu
lui.
Ioana BĂRBAT

ÎN
ATLETISM : Record mondial 
stabilit de Natalia Mărășescu

Simbătă, pe stadionul Republicii 
din Capitală, in prima zi a concursu
lui de atletism pentru „Cupa Româ
niei". Natalia Andrei Mărășescu de 
la clubul Steaua a stabilit un nou 
record mondial pe distanta de 1 milă 
cu excepționala performantă de 
4'23”8/10. Vechiul record mondial era 
de 4’29”5/10 și aparținea atletei Fran- 
cie Larrieu (S.U.A.). De remarcat că 
la 1 590 m. Natalia Andrei Mărăses- 
cu a fost cronometrată în 4’06”l/10 — 
cea mai bună performantă mondială 
a sezonului.

FOTBAL : Dinamo — Sportul 
studențesc 7 1 !

• Azi, celelalte meciuri ale 
etapei a XXVl-a

Peste 20 000 de spectatori au asistat 
simbătă pe stadionul Dinamo din Ca
pitală la meciul dintre echipele bucu- 
reștene Dinamo și Sportul studențesc 
din cadrul etapei a XXVI-a a divi
ziei A. In mare vervă de joc. fotba
liștii de la Dinamo au obținut o 
victorie categorică cu scorul de 
7-1 (4-1).

Celelalte opt partide ale etapei se
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prilejuind o vibrantă omagiere a 
glorioaselor tradiții de luptă ale po
porului nostru, a mărețelor înfăptu
iri ale orînduirii noastre socialiste, 
exprimarea dragostei fierbinți fată 
de patria comună a tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc pe aceste melea
guri.

în șirul acelorași preocupări pen
tru înflorirea creației artistice se 
relevă și dezbaterile ce se desfășoa
ră in intimpinarea Conferinței pe 
țară a scriitorilor. In spiritul exigen
țelor formulate de Congresul al, XI- 
lea al partidului, scriitorii, criticii 
literari discută in forurile de creație, 
in paginile publicațiilor de specialita
te și ale presei cele mai expresive 
modalități de redare a activității tu
multuoase din toate sferele vieții so
ciale. de înfățișare la un nivel tot 
mai înalt de măiestrie artistică a 
marilor realizări ale construcției so
cialiste. a entuziasmului, hotăririi și 
optimismului cu care poporul nos
tru merge înainte — discuțiile relie- 
fînd voința scriitorimii noastre de a 
nu-și precupeți eforturile și talen
tul pentru a crea noi opere valoroa
se. cu o mare forță educativă, de 
natură să îmbogățească mereu con
știința socialistă a celor ce mun
cesc.

România—factor activ 
în examinarea 

și soluționarea marilor 
probleme 

internaționale actuale
Săptămîna care constituie obiectul 

acestei retrospective pune din nou în 
evidentă activitatea stăruitoare pen
tru înfăptuirea orientărilor funda
mentale ale politicii externe a parti
dului și statului nostru, pusă in sluj

vor juca astăzi, după următorul pro
gram : Steaua — Rapid (stadionul 
„Steaua") ; Universitatea Craiova — 
F. C. Constanta ; S. C. Bacău — F.C. 
Argeș ; A.S.A. — Jiul : U.T.A. — 
Progresul : Politehnica Iași — F.C.M. 
Galati : F. C. Corvinul — F. C, Bi
hor : Politehnica Timișoara — F.C.M. 
Reșița.

Cu excepția meciului A.S.A. — Jiul, 
care se va juca de la ora 15, fiind 
televizat în direct, toate celelalte 
partide vor începe la ora 17.

CICLISM : S-a încheiat 
„Cursa Păcii”

PRAGA 21 (Agerpres). — Cea de-a 
XXX-a ediție a competiției interna
ționale cicliste „Cursa păcii" s-a în
cheiat ieri la Praga cu etapa a XIII-a 
ciștigată de Hans Grob (Elveția), 
cronometrat pe distanta de 154 km 
cu timpul de 3 h 38’10”. în același 
timp cu învingătorul, pe locul 4 a 
șosit ciclistul român Ion Cojocaru.

La actuala ediție a „Cursei păcii" 
cicliștii români au ciștigat o etapă 
prin Teodor Vasile. s-au situat pe 
locuri fruntașe în alte etape, clasln- 
du-se în final pe locul 6 pe echipe, 
din 19 formații reprezentative parti
cipante. înaintea unor echipe bine 
apreciate în ciclismul internațional.

cum sint cele ale Italiei. Bulgariei. 
Suediei. Olandei. Belgiei etc.

Clasamentul general individual : 
1. A. Pikkus (U.R.S.S) ; 2. — Osokin 
(U.R.S.S.) la 30” ; 3. — Mytnik (Po
lonia) — la 4’43” etc. Primul dintre 
cicliștii români. Teodor Vasile. pe 
locul 18 la 9’08” ; Mircea Romașcanu 
s-a situat pe locul 25. Au terminat 
cursa 94 de concurenti.

Clasamentul general ne echipe : 
1. — U.R.S.S. ; 2. — R.D. Germană 
la 10’39” ; 3. — Cehoslovacia la
11’31” : 4. — Polonia la 12’09” ; 5. — 
Franța la 18’51” ; 6. — România la 
27’56” ș.a.m.d.

„Cupa României” 
la polo pe apă

Meciurile disputate ieri în turneul 
internațional de polo pe apă de la 
Cluj-Napoca s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : România — Gre
cia 6—3 ; Ungaria — Iugoslavia 7—4 ; 
România (tineret) — Bulgaria 6—5. 
După patru etape în clasament con
duc echipele României și Ungariei cu 
cite 5 puncte Astăzi se joacă meciu
rile România — Iugoslavia ; Ungaria 
— Bulgaria ; Grecia — România (ti
neret).

Un nou magazin 
universal sătesc
în comuna Brănești. județul 

Ilfov, cooperația de consum a 
dat în folosință, in toamna tre
cută. un. frumos magazin uni
versal cuprinzind raioane de 
galanterie, tricotaje, confecții, 
textile. încălțăminte, papetărie- 
iibrărie-jucării. Alături. într-o 
clădire existentă, a fost ame
najată o cofetărie spațioasă, 
bine, aprovizionată în permanen- 
tu cu o gamă bogată de dul
ciuri si prăjituri. în comună 
sint trei licee cu circa 2 000 da 
elevi, ne spune tov. Gh. Ștefă- 
nescu. președintele cooperativei 
de consum Brănești. Ținind 
cont de aceasta, s-a organizat 
servirea micului dejun-pensiu- 
ne pentru elevi. La finele a- 
cestui an se va mai da în fo
losință. intr-un local nou. cu 
două niveluri — ce se află in 
construcție — o alimentară cu 
autoservire, un spațios magazin 
cu articole electrotehnice și de 
menaj, o librărie Si mai multe 
secții de prestări servicii.

In fotografie : noul complex 
comercial din Brănești.

ba cauzei socialismului, păcii si co
laborării internaționale. Pe această 
linie se Înscriu toate acțiunile de 
politică externă ale României socia
liste — întîlnirile și convorbirile se
cretarului general al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mesajele adresate unor 
reuniuni internaționale, participarea 
activă a României la conferințe și 
reuniuni pe probleme de interes ma-

fundamentale ale dezarmării, la a- 
doptarea de măsuri efective de în
cetare a cursei nestăvilite a înarmă
rilor. de declanșare a procesului de 
dezarmare generală si completă. în 
primul rînd nucleară — poziție pe 
care România se situează în mod 
statornic, militînd neobosit pentru 
înfăptuirea unui program atotcuprin
zător de dezarmare, in spiritul ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea. Țara

iru securitate șl cooperare tn Europa 
devin mai frecvente întîlnirile și 
convorbirile între factorii de răs
pundere din diferite state, se preci
zează viziunea guvernelor asupra vii
toarei întruniri. In acest context sînt 
consemnate un șir de consultări bi
laterale. Elemente pozitive. în spiri
tul consolidării păcii și securității 
pe continentul nostru, reprezintă, de 
pildă, declarațiile ministrului de ex-
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jor. ca dezarmarea, combaterea ra
sismului. aplicațiile pașnice ale ener
giei nucleare. Edificatoare în acest 
șens a fost primirea de către secre
tarul general al P.C.R., președintele 
republicii, a delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S., condusă de tova
rășul A. P. Vader, care a pus in e- 
videntă dezvoltarea continuă si rod
nică a raporturilor de prietenie și co
laborare multilaterală româno-sovie- 
tice. dorința comună de a le extinde 
și intensifica.

In cursul săptăminii trecute. Româ
nia a semnat, alături de alte citeva 
zeci de state. Convenția privind in
terzicerea utilizării tehnicilor de mo
dificare a mediului înconjurător in 
scopuri militare sau in orice alte sco
puri ostile. Caracterizată de secreta
rul general al O.N.U. ca un „docu
ment modest", convenția respectivă 
evidențiază, cu atît mai mult, nece
sitatea de a se trece cu hotărîre la 
abordarea și solutionarea aspectelor

noastră consideră că este imperios 
necesară angajarea unor negocieri si 
dezbateri la scară mondială, cu 
participarea egală a tuturor statelor 
— un for adecvat unei asemenea mi
siuni fiind viitoarea sesiune specia
lă a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării, a cărei or
dine de zi a fost aprobată de Co
mitetul pregătitor in cursul lucrări
lor ce au avut loc in aceste zile la 
sediul Națiunilor Unite, cu partici
parea directă a tării noastre.

Pentru securitate 
și pace în Europa 

și în lume
Pe măsură ce se apropie reuniunea 

de la Belgrad a reprezentanților sta
telor participante la Conferința pen-

terne al Franței, privind necesitatea 
unor eforturi generale, unitare, pen
tru consolidarea securității sau po
zițiile exprimate de primul ministru 
Constantin Karamanlis, referitoa
re la solutionarea prin tratative 
a diferendului greco-turc în legătu
ră cu Marea Egee, precum si in le
gătură cu hotărîrea Greciei de a 
dezvolta în continuare relațiile de 
colaborare cu țările socialiste din 
Balcani. Sint aspecte care confirmă 
poziția de principiu a României, 
clar reafirmată în recentele cu- 
vintări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. care subliniază că meni
rea reuniunii de la Belgrad este de a 
oferi narticipantilor un forum con
structiv de schimburi de păreri, pre
cum si de a adopta măsuri eficiente 
tn vederea traducerii în viată a pre
vederilor Actului final de la Helsinki 
ca tot unitar, de a acționa pentru re
alizarea unor pași efectivi pe calea 
dezangajării și dezarmării pe conti
nent.

O zonă care retine in ultimul timp 
atentia opiniei publice internaționale 
este Africa australă, unde au fost 
semnalate evoluții îngrijorătoare. 
Imbrăcind forma unor acțiuni agre
sive împotriva țărilor vecine, politi
ca rasistă a regimului de la Salis
bury a determinat zilele trecute de
clararea de către președintele Ken
neth Kaunda a stării dc război în
tre Zambia și Rhodesia. In spiritul 
politicii sale de solidaritate militan
tă cu popoarele africane, cu mișcă
rile de eliberare națională, poporul 
român a condamnat in modul cel 
mai energic uneltirile agresive și 
amenințările autorităților rasiste rho- 
desiene și și-a reafirmat sprijinul 
fată de poziția hotărită a Zambiei, 
față de lupta eroică de eliberare a 
popoarelor din Africa ausțrală.

De altfel, această linie principială șl 
consecventă a căpătat o nouă și vie 
expresie in mesajul adresat de 
președintele României participanților 
Ia Conferința internațională de soli
daritate cu popoarele din Zimbabwe 
și Namibia, care se desfășoară in ca
pitala Mozambicului, numeroși șefi 
de delegații dînd o înaltă apreciere 
poziției exprimate de tara noastră.

Imperativul soluționării 
juste și trainice 

a problemei 
Orientului Mijlociu

Săptămîna care s-a încheiat a cu
noscut o crescindă activitate politi- 
co-diplomatică in Orientul Mijlociu. 
Riad, capitala Arabiei Saudite, 
a găzduit o rundă de convorbiri in
tre regele Arabiei Saudite, Kha
lid, președiritele Egiptului, Anwar 
El Sadat, și președintele Siriei, 
Hafez Al Assad, ultimele evo

luții din zonă constituind principa
lul obiectiv al întîlnirii. Un element 
nou în contextul Orientului Mijlociu 
îl constituie rezultatele alegerilor 
parlamentare din Israel, alegeri cîști- 
gate de Blocul partidelor de dreapta 
— Likud. Atentia cercurilor politice 
este în mod firesc atrasă de această 
evoluție, exprimîndu-se îngrijorare in 
legătură cu diferitele declarații ale 
liderului partidelor de dreapta — de
clarații care nu țin seama de reali
tăți, se pronunță împotriva unor ase
menea cerințe-cheie, esențiale, cum 
sint retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967 și dreptul poporului pa- 
lestinean la un stat propriu. Firește 
că asemenea poziții nu ar putea de- 
cît să genereze o nouă creștere • 
tensiunii, să determine noi manifes
tări ale politicii de forță, cu riscu
rile mari ce ar decurge pentru soarta 
păcii..

Este bine cunoscută poziția Româ
niei în această majoră problemă in
ternațională ; pronuntîndu-se pen
tru stimularea procesului politi
co-diplomatic, inclusiv reluarea cit 
mai curind posibil a Conferinței 
de la Geneva. România continuă să 
militeze activ • pentru lichidarea 
grabnică a conflictului prin retrage
rea Israelului din teritoriile ocupata 
in 1967, recunoașterea drepturilor po
porului palestinean inclusiv la crea
rea unui stat independent, asigurarea 
independentei și suveranității tuturor 
statelor din zonă — cerințe sine-qua- 
non ale instaurării unei păci juste și 
durabile în Orientul Mijlociu.

în această regiune, ca și oriunde 
In lume, o pace trainică și durabilă 
se poate clădi numai pe temelia jus
tiției, a respectării stricte a dreptului 
fiecărui popor la existentă liberă șl 
suverană — principii fundamentale 
pe care le promovează cu consecven
tă România socialistă în Întreaga el 
activitate internațională.
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COMENTARII ALE PRESEI POLONEZE PRIVIND REZULTATELE 
RODNICE ALE VIZITEI IN R. P. POLONĂ A DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl DE STAT CONDUSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

„0 nonă comrMe, deosebit de «mi, 
bi întărirea prieteniei frățești 
dintre România si Polonia"

Ședința Comitetului Executiv al C.A.E.R.

Presa poloneză de sîmbătă consa
cră ample comentarii vizitei în Po
lonia a delegației de partid si de stat 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, rele- 
vînd rezultatele rodnice ale noului 
dialog la cel mai înalt nivel româno- 
polon și perspectivele adîncirii si di
versificării în continuare a relațiilor 
de prietenie si colaborare dintre cele 
două partide, state si popoare.

Sub titlul „Polonia-România. O 
nouă filă a prieteniei si colaborării", 
„TRYBUNA LUDU" — organul cen
tral al P.M.U.P. — inserează un co
mentariu în care se arată : „în repe
tate rînduri, istoria a împletit desti
nele popoarelor român și polonez ; 
solidaritatea reciprocă în luptele de 
eliberare națională si revoluționare, 
năzuința comună spre libertate na
țională si socială s-au transformat 
după cel de-al doilea război mondial, 
cînd popoarele noastre au pășit pe 
calea construcției socialiste. într-o 
prietenie bazată pe comunitatea de 
ideologie si de orînduire. pe comuni
tatea telurilor fundamentale. O nouă 
filă în istoria relațiilor româno-polo- 
ne o deschide Declarația, privind în
tărirea si aprofundarea colaborării 
dintre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă". De
clarația — relevă ziarul polonez — 
este „un document de seamă care 
constituie o confirmare a unității și 
frăției ce caracterizează colaborarea 
dintre România și Polonia. Factorul 
hotărîtor al acestei colaborări îl re
prezintă relațiile bazate pe încredere 
si respect reciproc dintre partidele 
noastre marxist-leniniste. Acest lucru 
a fost confirmat de rezultatele con
vorbirilor purtate anul trecut de to
varășii Nicolae Ceaușescu si Edward 
Gierek, la Sinaia, precum si de re-r 
centa vizită în Polonia a delegației 
de partid și de stat conduse de tova
rășul Nicolae, Ceaușescu". „Vizita — 
arată în continuare „Trybuna Ludu" 
— reprezintă un eveniment de seamă
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pentru relațiile polono-române in 
permanentă dezvoltare și constituie o 
nouă contribuție, deosebit de impor
tantă. la întărirea prieteniei frățești 
dintre cele două popoare, pentru co
laborarea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, dintre România și Polonia, 
în interesul edificării socialismului și 
comunismului în ambele țări, pentru 
cauza socialismului si năcii în lume". 
Referindu-se la semnificația pe care 
vizita și convorbirile au avut-o pen
tru stabilirea de noi direcții de per
spectivă în vederea extinderii și a- 
dincirii colaborării pe plan economic, 
ziarul arată că acest lucru și-a găsit 
expresia. în primul rînd, in adînci- 
rea specializării în producție. „Un 
factor esențial care garantează extin
derea relațiilor economice dintre ță
rile noastre în anii următori îl con
stituie semnarea unor noi acorduri 
de lungă durată ce cuprind sfere de 
conlucrare în industria grea, side
rurgie, chimie, în domeniul minier, 
precum și acordurile cu privire la 
specializarea în producția construc
țiilor de mașini pe perioada 1978— 
1985, precum și in alte sfere de ac
tivitate".

„în cadrul convorbirilor româno- 
polone la cel mai înalt nivel, subli
niază „Trybuna Ludu". care s-au des
fășurat într-o atmosferă de priete
nie cordială și deplină înțelegere re
ciprocă, un loc important l-a ocu
pat problematica internațională". 
Subliniind conlucrarea frățească a 
statelor socialiste, condiție esențială 
a succeselor în consolidarea păcii, 
destinderii și a colaborării largi în
tre state, „Tribuna Ludu" arată că 
„România' și Polonia traduc cu con
secvență în viață principiile și hotă- 
rîrile actului final al Conferinței de 
la Helsinki. Tocmai de aceea — re? 
levă ziarul — ele se pronunță pentru 
ca apropiata reuniune de la Belgrad 
a reprezentanților statelor semnatare 
ale Actului final al Conferinței de la 
Helsinki să fie un forum constructiv 
pentru un schimb de opinii".

„ZYCIE WARSZAWY" inserează 
în paginile sale comentariul intitulat

O O O O B O
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Convorbiri economice 
româno-sovietâce. I)um-lru Bs- 
jan, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior si Co
operării Economice Internationale, 
aflat în Uniunea Sovietică, a avut în
trevederi cu N. S. Patolicev. minis
trul comerțului exterior al U.R.S.S., 
I. P. Kazaneț, ministrul industriei 
siderurgice, și V. G. Morozov, prim- 
vioepreședinte al Comitetului de stat 
pentru relații economice externe. Au 
fost discutate, într-o atmosferă de 
lucru, prietenească, probleme privind 
dezvoltarea colaborării economice 
dintre țara noastră și Uniunea So
vietică.

Constituirea societății 
mixte „Somiburom". Bu_ 
jumbura au fost semnate recent do-

cumente privind cooperarea econo
mică dintre Republica Socialistă 
România și Republica Burundi. 
Gheorghe Dobra, prim-adjunct al mi
nistrului'petrolului și geologiei, și 
Gaspard E. Karenzo, ministrul burun- 
dez al geologiei, minelor și industriei, 
âu semnat documentele de constituire 
a societății mixte „Somiburom", în 
domeniile geologic, minier, industrial 
și energetic. Au fost convenite, de 
asemenea, forme de cooperare in sec
torul agricol.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, îosip Broz Tito, a primit 
sîmbătă pe vicepreședintele S.U.A.. 
Walter Mondale, aflat la Belgrad în
tr-o vizită oficială — informează 
agenția Taniug.

„Pentru prezent și viitor", în care 
arată că vizita delegației de partid 
și de stat conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost, intr-ade
văr, o vizită fructuoasă. După ce 
menționează dorința și hotărîrea ce
lor două partide și țări de a adinei 
și diversifica relațiile de colaborare 
în diverse domenii de activitate, 
„Zycie Warszawy" scrie : „Vizita 
prietenească încununată de succes a 
delegației de partid și de stat româ
ne a reafirmat, incă o dată, legăturile 
Istorice de prietenie ce unesc popoa
rele român și polonez, precum și dez
voltarea permanentă, rapidă și tot 
mai amplă a contactelor bilaterale".

„Vizita delegației române în Polo
nia, asemenea vizitei de anul trecut 
a lui Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P. în România, pre
cum si alte contacte nemijlocite la 
nivel înalt — scrie ziarul — au con
tribuit la continua întărire a legă
turilor de prietenie dintre țările și 
popoarele noastre, la dezvoltarea co
laborării multilaterale dintre Româ
nia și Polonia, la cauza socialismului 
•și păcii in lume".

în comentariul inserat de „GLOS 
PRACY", în care se face o analiză a 
rezultatelor vizitei și a dialogului ro- 
mâno-polon la cel mai înalt nivel, se 
arată, printre altele, că „Vizita ofi
cială de prietenie efectuată în Polo
nia de delegația de partid si 
de stat condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reprezintă o nouă etapă în 
dezvoltarea relațiilor multilaterale 
care leagă Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
România și Polonia. Acest lucru a 
reieșit din cuvîntările conducătorilor 
partidelor și popoarelor noastre, a 
fost confirmat de rezultatele convor
birilor desfășurate, de conținutul do
cumentelor semnate. Rezultă din a- 
ceasta că cele două țări, apreciind cu 
satisfacție dezvoltarea prieteniei și 
colaborării reciproc-avantaioase. in
tenționează să le adincească si în vi
itor in spiritul Tratatului de priete
nie, colaborare si asistentă mutuală, 
semnat in noiembrie 1970".

@ B Q B B S E3
Convorbiri bilaterale.

Geneva au luat sfîrșit convorbirile 
intre ministrul de externe al 
U.R.S.S.. Andrei Gromiko. si secre
tarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance. 
După cum transmite agenția T.A.S.S., 
cei doi miniștri au analizat proble
mele legate de pregătirea unui nou 
acord referitor la limitarea înarmă
rilor strategice ofensive pe baza în
țelegerii de la Vladivostok, ținînd 
seama de rezultatele tratativelor ul
terioare.

Inflația în Marea Brita- 
HÎS a revenit la nivelul său cel mai 
înalt din ultimul an și evoluează la 
o rată anuală de 17.5 la sută, s-a 
anuntat oficial la Londra.

Șeful sfatului spaniol,re- 
gele Juan Carlos, l-a primit pe nrim- 
secretarul Partidului Socialist Munci
toresc Spaniol, Felipe Gonzales. Este 
pentru prima oară cînd regele Spaniei

MOSCOVA 21 (Agerpres). — în zi
lele de 17—19 mai a.c. a avut loc la 
Moscova ședința a 81-a a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. La ședință au 
participat locțiitori ai șefilor de gu
verne din țările membre ale C.A.E.R., 
un membru al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F.I., secretarul C.A.E.R. 
Din partea Republicii Socialiste 
România a participat tovarășul Mihal

VARȘOVIA

0 CUV1NTARE A TOVARĂȘULUI EDWARD GIEREK
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc o ședință solem
nă consacrată celei de-a 25-a aniver
sări a creării Academiei de Științe a 
Republicii Populare Polone.

în cuvintarea rostită cu acest pri
lej, Edward Gierek. prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, a evocat 
succesele obținute de poporul polonez 
în dezvoltarea social-economică a tă
rii. a subliniat atenția pe care parti
dul și guvernul o acordă dezvoltării

Puternica expresie a solidarității cu lupta 
popoarelor din Zimbabwe și Namibia 
La conferința de la Maputo au fost adoptate o declarație politică 

și un program de acțiune
MAPUTO 21 (Agerpres). — La Ma

puto s-au încheiat sîmbătă lucrările 
Conferinței internaționale de solida
ritate cu popoarele din Zimbabwe și 
Namibia, desfășurată sub egida 
O.N.U. Au participat delegații din 92 
de țări membre ale O.N.U., precum 
și reprezentanți ai mișcărilor de eli
berare din Africa australă și a nu
meroase organizații interguverna- 
mentale și neguvernamentale. Româ
nia a fost reprezentată de o delega
ție condusă de Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

în ședința de închidere, participan- 
ții la lucrări au adoptat, prin con
sens, Declarația politică și Programul 
de acțiune cu privire la lupta miș
cărilor de eliberare națională din 
Zimbabwe și Namibia.

Conferința, subliniază declarația, 
condamnă cu hotărîre regimurile ra
siste din Republica Sud-Africană și 
Rhodesia și declară solemn sprijinul 
său deplin față de lupta dreaptă a 
popoarelor Zimbabwe și namibian pen
tru libertate și independentă. Orice 
tratative privind viitorul acestor te
ritorii. se spune în declarație, tre-

□ O B
primește un conducător a-1 unei forma
țiuni politice din opoziția de stingă, 
în cursul întrevederii — relevă un 
comunicat al P.S.M.S. — Felipe Gon
zales și-a exprimat preocuparea pen
tru o serie de probleme, cum sint 
neacordarea — încă — a unei amnistii 
totale, situația din Țara Bascilor, 
criza economică, creșterea șomajului 
și situația mișcării sindicale.

România la tîrguri internaționale
Pavilionul. central al României 

la Tirgul international de pri
măvară de la Budapesta a fost 
vizitat de Gyorgy Lâzâr. pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Ungare, de alți conducă
tori de partid și de stat ungari. 
S-a exprimat, cu acest prilej, 
dorința pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor economice din
tre cele două țări.

La 20 mai a avut loc deschide

Marinescu, viceprim-ministru al gu
vernului, reprezentantul permanent 
al tării noastre la C.A.E.R.

Ședința a fost prezidată de K. 
Olszewski, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone.

Comitetul Executiv a examinat și a 
adoptat hotărîri corespunzătoare in 
problemele ce vor fi prezentate Se
siunii ordinare a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

științei poloneze, rolul acesteia în pro
gresul economic continuu al Poloniei.

★
O delegație de partid șl guverna

mentală a R.P. Polone, condusă de 
Edward Gierek. prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.. va efectua în curind o 
vizită oficială de prietenie în R.D. 
Germană. la invitația C.C. al 
P.S.U.G.. a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri ale R. D. Ger
mane — informează agenția P.A.P.

buie purtate numai cu reprezentan
ții mișcărilor de eliberare — Frontul 
Patriotic Zimbabwe și Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(SWAPO) — în care sint reprezen
tate toate forțele progresiste, parti
cipante activ la lupta de eliberare.

Participanții la conferință au ex
primat hotărirea lor unanimă de a 
acționa pentru lichidarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului, a politi
cii de discriminare rasială și apar
theid. Ei au condamnat în mod vigu
ros regimurile rasiste minoritare din 
Rhodesia și Africa de Sud. precum si 
manevrele acestora de perpetuare a 
rinduielilor colonialiste si rasiste in 
Africa australă . S-a reliefat hotă
rirea de a intensifica eforturile în 
sprijinul popoarelor oprimate din 
Zimbabwe și Namibia, pentru înfăp
tuirea dreptului lor inalienabil de 
a-și hotărî singure destinele în con
formitate cu voința și aspirațiile lor 
naționale. Participanții au adresat un 
apel comunității internaționale de a 
acționa în mod energic pentru izo
larea regimurilor rasiste și de domi
nație din Africa australă.

J^CCldSîlt. Marcelino Camacho, 
membru al Comitetului Executiv al 
P.C. din Spania, responsabil al Se
cretariatului Național de Coordonare 
a Comisiilor muncitorești din Spania, 
a fost victima unui accident de auto
mobil in provincia San Real. în stare 
gravă, el a fost internat în spital.

rea oficială a celei de-a Il-a 
ediții a Tirgului international de 
la Nicosia. România participă la 
această manifestare cu un stand 
al întreprinderilor Ministerului 
Industriei Chimice — „Danubia
na", „Chimimportexport", ,,Pe
trolexport". Președintele Cipru
lui. arhiepiscopul Makarios, a 
vizitat pavilionul românesc, a- 
cordind o înaltă apreciere pro
duselor expuse.

® TERRA ÎN ÎNCĂL
ZIRE? După perioada de ră
cire a vremii încheiată în dece
niul trecut, in prezent pe planeta 
noastră se înregistrează un pro
ces de ansamblu de încălzire, 
apreciază specialiștii sovietici 
M. Budiko și K. Vinnikov, de 
la Institutul de hidrologie din 
Leningrad. Ei au analizat date 
meteorologice din perioada 1881— 
1975 și consideră că încălzirea 
va depăși cu mult maximele în
registrate pe parcursul ultimului 
veac, urmînd să fie mai accen
tuată chiar decît creșterea de 
ansamblu a temperaturii ce s-a 
produs în anii deceniului al pa
trulea al secolului nostru. Noua 
și accentuata încălzire va influ
ența unele domenii de activitate 
umană, de pildă navigația în 
bazinul arctic, facilitînd tot
odată valorificarea pe plan eco
nomic a unor ținuturi polare.

0 RESTAURAREA U- 
NUI PRESTIGIOS MU
ZEU. La cererea opiniei pu
blice, autoritățile grecești au 
hotărît să restaureze Muzeul et
nografic din Nafplion, îmbogă- 
țindu-1 totodată cu noi pavilioa
ne. Acest muzeu va expune pie
se ilustrînd particularitățile mo
dului de viață, ale culturii și 
limbii locuitorilor din toate re
giunile Greciei, începînd din cele 
mai vechi timpuri și pînă in zi
lele noastre. în patrimoniul său 
se află deja colecții rare de cos- . 
tume naționale. precum și de ’ 
țesături, podoabe și de obiecte 
casnice. Un interes deosebit pre
zintă numeroasele înregistrări 
ilustrînd marea bogăție a fol
clorului grecesc.

® ROLUL CĂRBUNE
LUI. Intr-un studiu elaborat de 
experți ai O.N.U. se subliniază 
creșterea in viitor a rolului căr
bunelui în asigurarea cu energie 
pe plan mondial. în S.U.A., con
sumul ar urma să crească la 950 
milioane tone în 1985, față de 
aproape 600 milioane tone in 
1975. în schimb, în țările vest- 
europene, pînă in anul 1985 con
sumul de cărbune se va menți
ne aproximativ la nivelul actual, 
de circa 300 milioane tone, pon
derea cărbunelui la producerea 
energiei electrice urmînd să în
registreze scăderi însemnate.

© „COLECTĂ EOLIA
NĂ". Un nou sistem de strin- 
gere a deșeurilor menajere, de
numit „colectă eoliană", va fi 
experimentat în cartierul Guil- 
leminot din Paris. Sistemul pre
vede instalarea unei centrale 
care aspiră printr-o rețea de 
conducte subterane gunoaiele 
provenite din gospodăriile car
tierului. deversîndu-le apoi în 
enorme cOnteinere. Specialiștii 
apreciază că noul sistem este 
avantajos mai ales în marile a- 
glomerații urbane, înlăturînd 
inconvenientele ridicării tradi
ționale a resturilor menajere : 
prezența lăzilor de gunoi pe 
străzi, fenomenele de poluare, a- 
glomerarea traficului rutier de 
către mașinile salubrității. Sin
gurul inconvenient : prețul cam 
ridicat al instalațiilor — 18 mili
oane de franci, devizul inițial.

© AUTOREGLAREA 
„OROLOGIULUI INTE
RIOR" Medicii de la o clinică 
din Zurich au pus la punct o 
metodă de reglare a „orologiului 
interior", adică de evitare a ne
plăcerilor resimțite de cei care, 
călătorind cu avionul pe distan
te mari, nu se pot adapta 'la de
calajul de fus orar. Starea de 
oboseală care însoțește veghea 
piloților, a echipajelor și chiar 
a pasagerilor — se accentuează 
treptat, electroencefalografele în- 
registrînd chiar perturbări ale 
sistemului nervos. Opusă admi
nistrării de calmante și barbi- 
turice, noua metodă constă în 
autorelaxare. Ea se însușește 
prin antrenamente dirijate la în
ceput printr-o înregistrare pe 
bandă de magnetofon a princi
palelor instrucțiuni : poziție re
laxată, repetarea în gînd a anu
mitor fraze. Metoda este în pre
zent studiată de două mari com
panii aeriene : Swissair și Luft
hansa.

o „PIAȚĂ NEAGRĂ" 
CU NOU-NĂSCUȚI. La 
New York a fost deschisă o an
chetă privind o „piață neagră 
internațională cu nou-născuți", 
care aducea zeci de milioane de 
dolari traficanților. Piața a fost 
organizată de unii avocați new- 
yorkezi, a declarat procurorul 
districtului Manhattan, citat de 
agenția France Presse. Trafican- 
ții operau, potrivit primelor 
concluzii ale anchetelor, în Sta
tele Unite și unele țări vest-eu- 
ropene, căutînd femei gravide 
necăsătorite și „convingîndu-le", 
cu ajutorul banilor, să abando
neze nou-născuții familiilor fără 
copii, ceea ce le aducea venituri 
între 4 000 și 10 000 dolari pentru 
fiecare caz în parte.

G VICUNA SALVATĂ.
Fondul mondial pentru ocroti
rea animalelor sălbatice infor
mează că eforturile depuse pen
tru salvarea de la dispariție a 
vicufiei — un animal asemănător 
cu lama, care trăiește pe înălți
mile Anzilor și produce cea mal 
fină lină — au dat rezultate îm
bucurătoare. Astfel, după ce vi
cuna ajunsese în pragul dispa
riției totale, în ultimii 7 ani nu
mărul acestor animale a ajuns 
la 60 000. Din 1945, peste 400 000 
de vicune au fost vînate în sco
pul comercializării.

O SURPRIZELE UNOR 
FOTOGRAFII AERIENE. 
La fel ca și alte metropole ale 
lumii occidentale, Roma este 
confruntată cu numeroasele pro
bleme create de o urbanizare 
necontrolată. în ultimele dece
nii, „orașul etern" a înregistrat 
o creștere pe cit de rapidă, pe 
atit de dezorganizată. Recent, 
municipalitatea a încredințat 
unei firme specializate misiunea 
de a prezenta o situație globală 
a infrastructurii Romei. Au fost 
executate 865 de fotografii aerie
ne care reproduc în amănun
țime teritoriul capitalei Ita
liei. S-a constatat cu acest 
prilej că peste 83 000 de imobile 
au fost construite ilegal. In ul
tima vreme, asemenea acte au 
fost penalizate drastic, mergîn- 
du-se pînă la demolarea con
strucțiilor neautorizate.

La New York: Carnet de reporter, martor ocular

Pe Broadway și Bowery sau de Iu destine spulberate la epave umass
® Ceea ce „omit44 ghidările turistice... © Din 
„marele bulevard al luminii44, Broadway-ul se 
transformă în „bulevardul întunericului44 ® Bo

wery, ultima treaptă a decăderii

Printre vitrinele 
viciului, 

o faună pestriță, 
primejdioasă

Hotelul „Edison", în care am lo
cuit în zilele cit m-am aflat la New 
York, este situat pe strada 47. la in
tersecția cu renumitul bulevard 
Broadway, care străbate Manhat- 
tan-ul de la un capăt la altul. Am 
avut astfel prilejul să urmăresc în
deaproape viata acestei vestite ar
tere newyorkeze, unde-și au se-, 
diile numeroase teatre și cinemato
grafe. Zile de-a rîndul am revă
zut Broadway-ul în cele mai di
verse ipostaze și de fiecare dată ml 
«-au dezvăluit aspecte cu totul noi, 
nemenționate în ghidurile turistice, 
aspecte care fac ca „bulevardul lu

minii", cum era cunoscut Broad
way-ul în trecut, să se transforme 
într-un „bulevard al întunericului".

Așteptîndu-i zadarnic pe specta
tori. casierițele închise în ghișeul 
de stic'lă de la intrarea teatrelor și 
cinematografelor dormitează ore 
de-a rîndul fără să fie deranjate. 
Văzîndu-le în lîncezeala lor prelun
gită, înțelegi faptul că instituțiile 
Broadway-ului, care altădată făceau 
săptăminal rețete de milioane, atrag 
tot mai puțini spectatori. Plusul de 
luminozitate, de colorit și de recla
mă al bulevardului reușește incă 
să creeze animație pe trotuare, dar 
rabatul la calitate, morbul decaden
tei au schimbat complet fata de odi
nioară a Broadway-ului. Se poate 
vorbi de o adevărată invazie a por
nografiei ; vitrine, afișe, coperti de 
cărți si reviste, reclame de filme, 
„arsenale erotice" si nenumărate alte 
forme de manifestare a obscenității 
și viciului, a perversităților celor 

mai abjecte asaltează privirile, sint 
etalate cu o ostentație de neînchipuit 
pentru cine îsi amintește de nu prea 
vechea expresie „puritana Americă". 
Dintr-un centru cultural. Broad
way-ul a devenit un focar de polua
re morală.

La acestea se adaugă faptul că 
acum, pe Broadway, în special sea
ra, mișună borfași, hoți de buzu
nare, toxicomani — faimă pestriță 
interlopă. Grupuri. în special de ti
neri. dar și mai vîrstnici. cu o vesti
mentație bizară, ilariantă. în care 
dorința de originalitate frizează ri
dicolul ; dar privirile sint lipsite de 
veselie, sint aspre și grele, adeseori 
cu sticlirile specifice ale drogaților. E 
recomandabil să nu te plimbi cu bani 
în buzunar ; nu numai că poți fi je
fuit. dar și viata îti poate fi in pe
ricol, sub privirile indiferente ala 
trecătorilor.

„Unchiul din America 
și vînzătorul 

de sandvișuri..."
în plimbările pe Broadway l-am 

văzut pe Pedro Alves (fotografia din 
stingă). Stătea cu mina întinsă, so- 
licitind mila trecătorilor, in fata 
unui restaurant unde funcționarii 
servesc breakfastul. N-a fost deloc 
ușor să intrăm in vorbă. Abia în
tr-un tirziu Pedro mi-a spus povestea 
vieții sale. A venit in America, in 
urmă cu 25 de ani, visînd să devină 
operator de cinema pe Broadway. 
Era meseria pe care o exercita și in 
orașul natal. Oporto, din Portugalia. 
A renunțat la tot — familie, situa
ție, loc de muncă. — de dragul „mi
racolului" cinematografelor de pe 
Broadway. Cit a fost tînăr. a găsit 
de lucru in port, ca hamal. Apoi, 
îmbolnăvindu-se, a rămas șomer. 
Micile economii s-au ruinat doar in 
cîteva săptămîni cu spitalul si medi
camentele. După puțin timp a fost 
dat afară și din locuință, găsindu-și 
„adăpost" la încrucișarea străzii 46 
cu a 8-a. într-o nișă situată lingă o 
gură de canal, pe unde străbate iar
na o adiere de căldură.

— Acum — mi-a spus el — este 
prea tirziu să mă întorc acasă. Nici 
n-as avea . bani pentru călătorie. Și 
apoi, rudele mele cred că eu am aici 
o situație ! Nepoții mei vorbesc 
despre „unchiul din America". Nici 
n-ar crede dacă ar afla că am ajuns 
cerșetor !

Convorbirea cu Gheorghios Papa- 
nicolau (fotografia din centru) se în

firipă și mai greu. Interlocutorul nu 
mai are nimic din exuberanța meri
dionalului ; a devenit taciturn, rece. 
Stătea pe o bancă, la intrarea în 
Central Park, în vecinătatea Broad
way-ului. Povestea sa este la fel de 
tristă ca și a imensei majorități a 
celor care și-au părăsit țara in cău
tarea fericirii pe meleaguri străine.

Un prieten al său. plecat mai 
dinainte in America, i-a trimis in 
1952 o fotografie care-1 înfățișa 
alături de un Buick elegant, sfă- 
tuindu-1 să vină și el la New York. 
Terminase institutul de teatru de la 
Atena și spera intr-o angajare pe 
Broadway. Ce-i drept, pe Broadway 
a ajuns, dar nu ca artist, ci ca... mă
turător intr-un cinematograf. Pe 
prietenul binevoitor nu l-a mai vă
zut. Nici pină astăzi nu știe dacă 
Buick-ul fusese sau nu al lui. Și au 
trecut anii, consumindu-i ființa. 
Acum, la 48 de ani. arată ca de 65. 
De mult nu mai are de lucru, fiind 
nevoit să trăiască din mizerele „aju
toare" sociale.

— De cind ați plecat din Grecia 
ați jucat vreodată pe scenă ?

Nu mi-a răspuns. S-a mulțumit 
doar să facă un gest cu mina, un 
gest mut. amar, plin de regretul și 
deznădejdea că a putut crede cindva 
in „miracolul" mult așteptat...

Karel Urgun (fotografia din dreap
ta) spera intr-o carieră universitară. 
Și-a început studiile Ia Istanbul și 
a plecat în Statele Unite pentru a 
le continua. Spre dezamăgirea părin
ților, care au cheltuit în acest scop 
toate economiile lor, n-a izbutit să 
le termine. Prins în vîrtejul priete
niilor efemere, s-a dedat pentru un 
moment consumului de droguri ; 
prin excepție față de mulți alții, a 
reușit să se oprească la timp. A în
cercat diverse meserii și îndeletni
ciri. Dar locurile de muncă erau, în 
special pentru el. ca străin, „sezo
niere". astfel incit de fiecare dată se 
renunța repede la serviciile sale. 
Cind l-am intîlnit pe Broadway, fos
tul universitar „lucra" pe o tonetă, 
aparținînd unei firme particulare, 
vinzînd sandvișuri și băuturi răco
ritoare. L-am întrebat dacă-1 pot fo
tografia. Nu a răspuns negativ, dar 
în momentul declanșării a întors ca
pul să nu i se vadă bine fata.

— N-aș vrea, mi-a spus el. ca a- 
ceastă fotografie să cadă cumva în 
mii.nile familiei, ale cunoscuților de 
acasă. Ar fi prea trist.

...Trei vieți, același destin trist, 
dureros. Cite alte asemenea vieți n-a 
consumat mirajul luminilor și vitri
nelor multicolore de pe Broadway I

„Unchiul din America"
cerșește

Cînd „omul încetează 
să mai fie om“

Decăderea este vizibilă atit pe 
Broadway — pol al iluziilor deșarte 
— cit si in alte cartiere ale New 
York-ului, cum ar fi Bowery, ultima 
treaptă a decăderii umane.

La New York, Bowery poate fi 
asemuit, într-un sens, cu... cimitirul 
din savanele africane spre care se 
retrag elefanții cînd își așteaptă 
sfîrșitul. Multi din cei pe care „so
cietatea de consum" îi aruncă în bra
țele mizeriei și disperării, muiți din 
cei debusolați. tineri și vîrstnici lip
siți de orice perspectivă în viață, fi
ințe omenești ajunse pe treapta cea 
mai de jos a decăderii fizice și psi
hice. narcotici, alcoolici. își găsesc 
refugiul pe Bowery. în plină zi ori 
în miez de noapte. îi vezi întinși pe 
caldarîmul trotuarelor (fotografia de 
la începutul reportajului), zăcind prin
tre mormanele de gunoaie, pe mai
dane sau prin ungherele întunecoase 
ale clădirilor dărăpănate, părăsite, 
„în transa" drogurilor și alcoolului. 
Cînd rămin fără nici un ban. cerșesc 
pe străzi, printre mașinile ce se 
opresc la stop, implorînd mila tre
cătorilor — cîțiva cenți pentru o ți
gară sau un strop de alcool. Sînt

Fără lucru, 
fără speranțe...

porțiuni ale străzii unde pur șl sim
plu pe trotuare aproape că trebuie 
șă pășești peste trupurile întinse pe 
jos ale acestor epave umane.

Bowery este un vast univers al 
mizeriei unde se consumă drame 
fără număr, necunoscute de nimeni, 
neștiute de opinia publică. Pentru 
că un cetățean ajuns în Bowery își 
pierde identitatea. I-am întîlnit pe 
Bubba, Pete, Victor. Harold, Johnny, 
Willie și alții ca ei sprijinind zidu
rile coșcovite ale unei taverne cu 
numele de „Old Dover Bar and 
Grill", unde băutura și drogurile se 
consumă fără opreliști. Spelunci a- 
semănătoare, unde viciul este nu nu
mai perpetuat, dar si încurajat. întîl- 
nești aproape Ia fiecare pas pe stră
zile Bowery. Huston și Delancey, ca 
și în jurul pieței Cooper.

Bubba are 27 de ani și arată ca de 
60. El a fost tehnician la baza ae
riană din Delaware; Willie a fost 
organist la „Radio City Music Hall", 
Johnny era profesor la White Plains ; 
Pete fusese pînă nu de mult cîn- 
tăreț de muzică ușoară, ca și Harold, 
de altfel. S-au văzut dintr-o dată 
fără lucru și. încetul cu încetul, au 
decăzut din calitatea de oameni. In
tr-un moment de „limpezire", Victor 
spune : „Omul încetează să mai fie

Universitarul

om din clipa cînd nu are de lucru. 
Atunci începe dezastrul". Au fost 
victime ușoare, căzute în capcana 
drogurilor și a alcoolului.

Societatea, nemaiavînd nevoie de 
ei, de forța și capacitatea lor de 
muncă, i-a abandonat. Și cîți ase
menea „abandonați" ai societății de 
consum n-am avut prilejul să văd la 
New York, Atlanta, Chicago, Wa
shington, pretutindeni unde am că
lătorit în Statele Unite. Cea mai im
presionantă este, desigur, această 
„ladă de gunoi" care se cheamă Bo
wery. Să-mi fie iertată expresia, dar 
ea nu-mi aparține. Am întîlnit-o nu 
într-un ghid turistic și nici în mate
rialele de propagandă despre „uma
nismul" societății capitaliste, ci în
tr-un studiu despre Bowery apărut 
în publicația „Monthly Review", care 
dezvăluia adevărul despre această 
„pată neagră" pe harta New York- 
ului.

Cu aparatul de fotografiat și car
netul de reporter em surprins din 
mers, ca trecător efemer, citeva 
imagini de pe Broadway și Bowery 
— poli ai iluziilor deșarte și decă
derii umane în „societatea de con
sum".

Nicolae PLOPEANU
(Fotografiile autorului!
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