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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCUa primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Noii Zeelande

sîmbătă, pre-în cursul zilei de
ședințele Republicii Socialiste Româ
nia,1 tovarășul Nicolae Ceaușescu, a

primit pe Francis Anthony Small, 
care și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare în calitate de ambasador

extraordinar și plenipotențiar al Noii 
Zeelande la București. (Continuare 
in pagina a V-a).

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN Județele Buzău, Ilfov și Mehedinți
Anul XLVII Nr. 11173 Prima ediție Duminică 23 iulie 1978 6 PAGINI 30 BANI au terminat recoltarea

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

GRIUL
ZIUA CONSTRUCTORULUI

Potrivit tradiției, sărbătorim in această penultimă 
duminică de iulie „Ziua constructorului", omagiu adus 
de întregul popor harnicului detașament al sutelor de 
mii de oameni ai muncii de pe șantiere, din institute 
de proiectare și cercetare, care își consacră activitatea 
lor plină de nobilă dăruire și pasiune făuririi numeroa
selor obiective industriale și edificii social-culturale, 
continuei înfloriri a patriei noastre socialiste. *

Angajați cu toate forțele în insuflețitoarea întrecere 
în întîmpinarea zilei de 23 August, constructorii rapor
tează astăzi, cu legitimă mândrie, partidului, întregii 
țări, rezultate de seamă în munca lor pentru înfăp
tuirea amplului program de investiții din acest an. In 
lunile care au trecut au fost puse în funcțiune circa 
270 noi capacități de producție importante, precum și 
un număr important de locuințe.

Felicitîndu-i de ziua lor pe bravii constructori, în
tregul popor își exprimă convingerea că, prin munca 
lor fără preget, vor realiza in bune condiții amplul 
program de investiții stabilit de partid pentru acest 
an și întregul cincinal.

cu înaltă răspundere 
cetățenească, 
patriotică

GRABNIC 
RECOLTAT

SI TRANSPORTAT, 
BINE DEPOZITAT
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Într-o telegramă adresată C.C. 
ai P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Comitetul județean BU
ZĂU al P.C.R. raportează că 
menii muncii de pe ogoarele 
dețului au incheiat simbătă. 22 
lie, recoltarea griului.

După ce se arată 
acționează cu aceeași responsabili
tate comunistă pentru realizarea in 
bune condiții a celorlalte lucrări a- 
gricole, in telegramă se spune :

Puternic mobilizați de minunatul 
dumneavoastră exemplu, de înflă
cărat patriot și militant revoluțio
nar. comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Buzău se angajează 
să muncească neobosit pentru a 
întîmpina cu succese de seamă ziua 
de 23 August, marea sărbătoare a 
poporului nostru, precum si pentru 
a încheia anul 1978 și cincinalul re
voluției tehnico-știintifice cu noi 
și importante realizări în toate do
meniile de activitate.

oa
ie- 
iu-

se că se

Intr-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Comitetul județean de 
partid ILFOV raportează că oame
nii muncii de pe ogoarele acestui 
județ au încheiat, simbătă. recol
tatul griului.

Sub conducerea organelor si. or
ganizațiilor de partid, se spune în 
telegramă, lucrătorii din agricultu
ră își concentrează acum eforturi
le pentru eliberarea tuturor tere
nurilor. executarea arăturilor, in- 
sămințarea culturilor succesive pe 
întreaga suprafață planificată, re
coltarea legumelor și efectuarea 
lucrărilor de Întreținere.

Vă asigurăm. scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom folosi 
întregul potențial uman și matei-ial 
din industrie și agricultură pentru 
a spori necontenit contribuția jude
țului la realizarea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al XI-lea 
Si Conferința Națională ale Parti
dului Comunist Român.

Cu satisfacția datoriei împlinite, 
comuniștii, toți lucrătorii din agri
cultura județului MEHEDINȚI ra
portează că. simbătă 22 
recoltat ultimele cantități 
orz și secară.

In telegrama adresată 
prilej C.C.al P.C.R.. 
Nicolae 
județean Mehedinți al P.C.R., se 
menționează :

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
mehedințenii nu-șl vor precupeți e- 
forturile și întreaga lor energie pen
tru a înfăptui in mod exemplar o- 
biectivele trasate de Congresul al 
XI-lea și Conferința Națională ale 
partidului, sarcinile stabilite de re
centa plenară a C.C. al P.C.R., pen
tru ca județul Mehedinți să-și aducă 
o contribuție tot mai însemnată la 
grandioasa operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul României.

iulie, au 
de griu,

cu acest 
tovarășului 

Ceaușescu. de Comitetul

1944-AUGUST - 1978

A intrat in tradițiile poporului 
nostru să cinstească aniversarea 
glorioasei insurecții din august 
1944 prin trecerea în revistă 
marilor înfăptuiri obținute 
noua epocă a istoriei patriei 
care a inaugurat-o. Aceste^ 
făptuiri își găsesc o bogată 
prezentare și in județul Cluj. 
Renumit în trecut. în primul rînd, 
ca vechi centru de cultură, unde au 
Strălucit numele atitor cărturari 
și s-au format generații după ge
nerații de intelectuali. Clujul a 
devenit in anii socialismului și 
un important centru economie, 
ilustrind cit se poate de preg
nant justețea politicii partidului 
nostru, capacitatea noii orinduiri 
de a asigura o dezvoltare armo
nioasă a vieții economico-sociale, 
progresul multilateral — mate
rial și spiritual.

Evoluția economico-socială a 
județului s-a înscris organic in 
dezvoltarea întregii noastre* eco
nomii naționale, principalele sale 
caracteristici fiind ritmul înalt 
de creștere a producției 
riale in general, a celei 
triale in special, ridicarea cou- 
tinuă a gradului de înzestrare 
tehnică a muncii in toate uni
tățile, accentuarea complexității 
economiei județului, așezarea te
ritorială rațională a forțelor pro
ductive — toate acestea 
alocării unor importante 
de investiții.

Datele statistice arată 
anul 1977 producția globală in
dustrială a județului a depășit de 
33 de ori nivelul anului 1938, pen
tru realizarea echivalentului pro
ducției industriale din 1938 fiind 
necesare doar 11 zile. Industria 
județului Cluj a produs de peste 
35 de ori mai mult oțel decit în 
anul 1938, de peste 18 ori mai 
multe laminate, de aproape 10 
ori mai mult ciment., de peste 
7.6 ori mai multe produse de sti
clărie. de peste 12 ori mai multă 
încălțăminte, de peste 25 de ori 
mai multe preparate din carne.

Deosebit de semnificative pen
tru dezvoltarea pe care a cu
noscut-o județul sint și mutațiile 
structurale, calitative din indus
trie, oglindite în sporirea poli
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• NOI CAPACITĂȚI 
INDUSTRIALE AU IN
TRAT ÎN FUNCȚIUNE, 
MULTE DINTRE ELE 
ÎNAINTE DE TERMEN. 
După conectarea la siste
mul national a celei mai 
mari stele din constela
ția energetică a tării — 
Centrala termoelectrică 
Turceni — mai consem
năm. printre cele mai re
cente „premiere" : o ca
pacitate la întreprinde
rea de motoare electrice 
din Pitești — cu 6 luni 
mai devreme ; instalația 
de gudron de la Combi
natul petrochimic Pitești 
— eu 60 de zile în avans ; 
inainte de termen a intrat 
in funcțiune si o nouă 
capacitate la întreprin
derea de porțelan din 
Alba Iulia.

anul trecut — a realizat 
lucrările de termohidro- 
izolatii ale acoperișurilor 
unor mari hale de pro
ducție. aflate in con
strucție la întreprinderile 
bucureștene „Republica" 
și „Granitul" cu 
lună mai repede 
durata prevăzută.

cite o 
decit

• A ÎNCEPUT 
STRUCȚIA UNUI 
ANSAMBLU ARHITEC- 

alcătuit din 8 
cu cite 10 nive- 
cartierul bueu- 
Titan. Pină in

CON- 
NOU

TONIC, 
blocuri 
luri. in 
reștean
momentul de față, con
structorii șantierului 3 au 
predat suplimentar. în a- 
cest an. 540 apartamente 
noi si confortabile.

REPORTAJ GIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ
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• 278 APARTAMENTE 
U PREDAT, pină in 

constructorii de 
din orașul Ale- 
La alte 262 apar- 
sînt pe terminate 
de finisare.

prezent, 
locuințe 
xandria. 
tamente 
lucrările

• C'.ÎȚE 3 LUNI AU CÎȘ- 
TIGAT lucrătorii Trustu
lui de montaj pentru uti
laj chimic din București 
Ia montajul coloanelor dc 
la instalațiile D.A.V. din 
cadrul rafinăriilor Bor- 
zești. Brazi si Năvodari.

• ȘANTIERUL NR. 1 
APARȚINÎND TRUSTU
LUI DE IZOLAȚII PEN
TRU LUCRĂRI ------
TRIALE DIN 
REȘTI — recent 
cu „Ordinul Muncii" cla
sa a IlI-a in intrecerea din

INDUS- 
BUCU- 
distins

Ritm înalt de lucru 
pe șantierul 

Hidrocentralei 
Porțile de Fier II

• CU DOUA SAPTA- 
MlNI ÎN AVANS AU 
ÎNCEPUT PROBELE ME
CANICE Ia noile linii 
tehnologice de la între
prinderea metalurgică din 
Beclean. Pe șantier, con
structorii. montorii si be
neficiarul acționează cu- 
forte unite nentru a pune 
in funcțiune prima capa
citate de producție in 
luna septembrie.

• ÎN JUDEȚUL TIMIȘ 
au fost date in folosință, 
anul acesta, noi blocuri 
de locuințe cu peste 3 000 
de apartamente, cămine 
muncitorești cu aproape 
1 400 locuri, ereșe și gră
dinițe cu 500 de locuri, 
mai multe unități comer
ciale și de prestații servi
cii ș.a.

Aici, la Dunăre, pe șantierul Hi
drocentralei Porțile de Fier II. con
structorii înscriu noi fapte de mun
că in cronica intrecerii socialiste. La 
toate punctele de lucru de pe mare
le șantier, unde se lucrează intens, 
oamenii și mașinile amplifică cu fie
care zi ritmurile de execuție. Bună
oară. joi. 20 iulie, cind s-a declarat 
zi de muncă record, s-a atins cel mai 
înalt ritm de lucru de pină acum. 
In această zi s-au excavat și depus 
in digul ainoiwe'de^inăifttare- al Hra"* 
tardoului 5 200 mc balast, s-au de
pus la baza digului 1 000 tone pia
tră. au fost confecționate două sal
tele de fascine care urmează a fi 
lansate pentru faza următoare de lu
cru. Constructorii de la Porțile de 
Fier II au îndeplinit, pină la aceas
tă dată, atit planul fizic, cit și cel 
valoric pe întreaga lună in curs. S-au 
creat astfel condiții pentru a se rea
liza peste prevederile de plan ale 
lunii iulie 15 000 mc excavații și o 
producție valorică de peste 3 mili
oane lei. (Virgiliu Tătaru).

CLUJUL LmUOR DE l/l
întruchipare a rodniciei muncii unite

derii ramurilor de virf. purtătoare 
ale progresului tehnic ; astfel, 
ponderea industriei construcțiilor 
de mașini Și prelucrare a meta
lelor in producția globală a ju
dețului a crescut de la 9.2 la 
sută in 1950 la 21,7 la sută în 
anul 1977, a industriei chimice de 
la 2.8 la sută la 4.2 la sută.

Despre progresele realizate 
agricultura județului vorbesc 
la sine numărul tot mai mare

în 
de 
al

al

Ștefan MOCUȚA
prim-secretar

Comitetului județean Cluj 
al P.C.R.

mașinilor agricole (in 1976 reve
neau in medie 80 ha la un trac
tor fată de 502 în 1950), fertiliza
rea crescindă a solului cu îngră
șăminte chimice, extinderea iri
gațiilor si a altor lucrări de îm
bunătățiri f 
complexelor 
industrial — 
jungîndu-se 
ti ei agricole 
socialiste aproximativ de 2 ori.

Prefacerile din economia jude
țului s-au răsfrint pozitiv în îm
bunătățirea condițiilor dc viată 
și de muncă ale populației. Aș 
menționa in acest, sens, ca ele
mente deosebit de grăitoare, creș
terea numărului personalului 
muncitor — de la 86 805 în 1950 
la 251 051 în 1977, sporirea volu
mului desfacerilor de mărfuri 
prin comerțul socialist de peste 
11 ori. construirea a peste 58 000 
de apartamente.

Realizările pe planul vieții ma
teriale si-au găsit completarea fi
rească in dezvoltarea învățămîn- 
tului de toate gradele — in lim
ba română, ca si în limbile națio
nalităților conlocuitoare. în crea
rea a noi institute de cercetare, 
in extinderea considerabilă a re
țelei instituțiilor de artă si cultu
ră — vechiul renume al Clujului 
ea puternic centru cultural dobin- 
dind astfel o nouă strălucire.

Toate aceste înfăptuiri au fost 
posibile datorită energiei, abnega-

funciare, dezvoltarea
• zootehnice de tip 
- pe această bază a-

la creșterea produc-
• in anii construcției

Era un pămint pustiu. Și. 1 
dintr-odată, locul acela (in i 
mai puțin de doi ani) a de- < 
venit o uzină mare și mo- 1 
dernă : întreprinderea me- I 
canică Alba Iulia. Structu- ț 
rata in jurul unei turnăto- i 
rii de fontă, de inaltă teh- t 
nicitate. Toarnă piese, de 1 
pină la 45 de tone, pentru < 
masini-unelte mari si foar- 1 
te mari. De unde au apărut < 
aici acele sute de meseriași 
care să se încumete la ope- ‘ 
rații de inaltă clasă ?

Am căutat și am găsit o 
explicație simplă și clară : 
existenta unui nucleu de 
oameni dominați de o straș
nică ambiție profesională și 

' care' iradiază îh colectivul 
lor eonștlința unei mari 
răspunderi, cultul unei înal
te măiestrii profesionale. 
Ne-a vorbit despre ei tină- 
rul inginer Ion Nicu. din 
secția turnătorie (el însusi 
s-a înscris in viata uzinei 
cu o evoluție profesională 
spectaculoasă : venit aici 
direct din facultate, a in
trat in „focul" celor mai 
complicate probleme ale 
producției și se numără a- 
cum printre cei ce au reușit 
să toarne pretențioase piese 
din fontă) :

— Iată cazul lui Ion 
Cretu : a ajuns unul dintre 
cei mai buni specialiști în 
turnarea pieselor de mare 
tonaj. Plecase de la condiția 
unui lucrător intr-o turnă
torie mică — cea a indus
triei locale din Sebeș. A 
turnat întîi piese de 200 de 
kg. Apoi s-a angajat in 
turnarea unora de 5.5 tone. 
Cu cit crește greutatea 
piese turnate, cu atit 
rește și complexitatea

' noiogică a turnării. Si

unei 
spo- 
teh- 
deci

necesitatea unei mai înalte 
profesionalități din partea 
celui care o execută. Băia
tul a învățat, a citit, s-a in
teresat peste tot, ne-a sîcîit 
și pe noi cu întrebări... Ur
mătorul salt, o piesă de 14 
tone. Și tot el a turnaU pen
tru prima dată în România, 
o piesă din fontă de 45 de 
tone. Totul a fost la el ca o 
cursă contracronometru,

adunat în miinile lor agile ! 
Intr-un singur an...

Fiecare lansare în pro
ducție a unui nou reper e 
socotită aici un foarte bun 
prilej de învățătură pentru 
toți : se convoacă un fel de 
consfătuiri-lecții. Cu dese
nele in fată, muncitorii, 
maiștrii, inginerii discută 
despre noul reper. Ce cali
tăți i se cer. Păreri, pro-

Măiestria
profesională -

o carte mereu deschisa...

pentru performante profe
sionale încă neatinse... A- 
cum urmează școala de 
maiștri. Sigur că a fost a- 
jutat și de cadrele tehnice, 
turnările grele s-au făcut 
sub îndrumarea directoru
lui nostru, inginer cu multă 
experiență în specialitate. 
Ajutorul acesta a nimerit 
însă pe un teren fertil, ca 
în zicală : pui un bob și ies 
o sută. La fel au stat lucru
rile si cu Nicolae Bogdan, 
ca și cu alții. Dorința lor de 
afirmare profesională este 
contagioasă. Li s-au alătu
rat alți zeci de tineri mun
citori. S-a creat astfel un 
climat, o tendință generală. 
Oprean. Petrută. Piesa par 
încă adolescenți dar cită 
maturitate profesională au

puneri, Întrebări. Cu de
monstrații la tablă. Reți
nem, prin urmare, ideea că 
„secretele" meseriei nu sînt 
secrete, ci trepte ale cu
noașterii — cucerite cu in
teres, cu nesecată curiozita
te și efort.

Cel stăpin pe profesia Iui 
capătă parcă și o altă sta
tură, un alt aer. Un tînăr 
cu ochii foarte vii. care se 
deschid — ferestre largi — 
către o lume interioară bo
gată. se numește Ion Sfăt. 
E unul dintre cei mai buni 
modelor!. Se simte prețuit 
pentru munca sa 1 ..Să vă 
spun ce mi s-a intimplat de 
curînd — ne răspunde el. 
Am fost plecat la București, 
cu meșterul Sopa, să le pre
zentăm și altor modelori

din tară metodele noastre. 
Cînd m-am întors nu 
mi-am mai găsit casa... Da, 
casa mea era goală.». Ce se 
întimplase ? între timp pri
misem de la întreprindere 
un apartament nou cu trei 
camere. Soția a vrut să-mi 
facă o surpriză și a vorbit 
cu cîțiva dintre colegii mei. 
Au sărit toți ca unul și în 
citeva ore mi-au mutat toa
te lucrurile in noua locuin
ță. întîi : fabrica mi-a dat 
locuință pentru că mă so
cotește un meseriaș bun. Al 
doilea : tovarășii mei de 
muncă au vrut să-mi facă 
o bucurie... 
pentru că și 
cei care au 
torul meu : 
mai tineri decit mine. De 
curind ne-au venit în ate
lier doi absolvenți de la o 
școală profesională. Cînd au 
văzut ce lucrăm noi, mode
le cu 130 de cutii de miez, 
cum nu se mai fac în altă 
parte, au rămas îngrijorați. 
Parcă ar fi vrut să plece. 
Ce-i ? i-am întrebat. „Păi, 
noi n-o să știm niciodată' 
să facem așa ceva". Vi se 
pare, le-am spus. E adevă
rat că n-o să vă fie ușor. 
Dacă vreți să învătați, ră- 
mîneți aici, că aveți ce în
văța. Și au rămas la noi.

Toate acestea Ion Sfăt 
le-a spus pe un ton simplu 
și sigur, cu sentimentul clar 
al demnității muncitorului 
stăpin pe meserie. „Atunci 
cind te-ai întrecut pe tine, 
atunci, da, te simți om 
Profesia este pentru el — 
cum însuși declară — o car
te

De ce ? Poate 
eu ii sprijin pe 
nevoie de aju- 
ii învăț pe cei

mereu deschisă.
Mihai CARANFIL 
Ștefan D1N1CĂ

Cu planul pe șapte 
luni îndeplinit

(Continuare in pag. a II-a)
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tiei. avintului cu care populația 
județului muncește zi de zi. in 
fabrici, pe ogoare, in școli sau 
laboratoare, pentru a da viață po
liticii partidului. In această vas
tă activitate creatoare se reflectă 
in modul cel mai expresiv le
găturile de strinsă solidaritate și 
frăție dintre toți locuitorii aces
tor meleaguri — fie ei români, 
maghiari sau de alte naționalități 
— legături ce au vechi tradițji in 
istorie si care in anii de după 
eliberare au dobindit. prin înfăp
tuirea unei depline și reale ega
lități in drepturi, temelie de 
granit.

Desigur, dezvoltarea construc
ției economice si culturale in ju
deț a ridicat in fata organelor și 
organizațiilor de partid cerința 
perfecționării stilului si metode
lor de conducere pentru a se 
asigura creșterea continuă a ro
lului lor conducător, integrarea 
organică și implicarea lor ne
mijlocită in activitatea colective
lor de oameni ai muncii, promo
varea cu fermitate a spiritului 
muncitoresc in activitatea tutu
ror organismelor economice, 
ciale și de stat.

• Oamenii muncii de la în
treprinderea minieră Barza și 
exploatarea Deva au anunțat 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe 7 luni, creîndu-se astfel pre
misele realizării pină la 31 iulie 
a unei producții nete suplimen
tare de peste 14 milioane lei. Să 
evidențiază in mod deosebit teh
nicienii și inginerii de la ex
ploatarea minieră Deva, care 
au extins metodele de lucru de 
mare randament specifice condi
țiilor de zăcăminț de aici.

• Colectivul întreprinderii de 
utilaj minier Rogojelu a realizat 
de la începutul anului o produc
ție netă cu aproape 6 milioane 
lei superioară prevederilor de 
plan și a înregistrat însemnate 
sporuri la producția fizică. La 
utilaj minier, de exemplu, prin
cipalul sortiment, personalul 
muncitor de aici a depășit cu 463 
tone sarcinile de plan. Sporurile , 
respective au permis ca unitatea 
să raporteze îndeplinirea cu 12 
zile mai devreme a planului pe
7 luni.

rCRONICA SĂPTĂMÎNII

Amplă desfășurare 
a întrecerii socialiste

ror măsurilor necesare pentru apli
carea noului mecanism economico-fi- 
nanciar.

o încheiem s-a 
și energica des- 

Zil-
Săptămina pe care 

remarcat prin ampla 
fășurare a întrecerii socialiste, 
nie, ziarele, radioul au făcut cunos
cute știri din toate colțurile tării, din 
fabrici și uzine, de pe șantiere și o- 
goare, din institute de cercetare și 
inginerie tehnologică despre succese
le obținute de colectivele de oameni 
ai muncii, sub conducerea organiza
țiilor de partid, in întrecerea desfă
șurată în acest an hotăritor al cinci
nalului, sub deviza mobilizatoare 
„Să transformăm cantitatea intr-o 
nouă calitate !“

Un factor stimulator pentru inten
sificarea intrecerii îl constituie desi
gur apropierea zilei de 23 August — 
măreața noastră sărbătoare națională, 
ziua eliberării patriei. în spiritul 
noilor noastre tradiții, aniversarea 
glorioasei insurecții naționale arma
te, antifasciste și antiimperialiste, 
care a deschis o eră nouă în istoria 
patriei, este cinstită cu fapte de 
muncă demne de laudă și prețuire, 
fapte ce constituie, totodată, o dova
dă grăitoare a hotărîrii cu care ac
ționează oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
pentru înflorirea continuă a Româ
niei socialiste, pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului și ale Conferinței Națio
nale, Și se cuvine subliniat că 
toate colectivele de muncă și-au 
concentrat preponderent atentia 
spre creșterea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor materiale de 
producție, ridicarea nivelului tehnic 
al produselor, spre înfăptuirea tutu-

Adunările generale 
ale oamenilor muncii-
expresie a democrației 

noastre socialiste
Problemele realizării planului eco

nomic au captat atenția colectivelor 
de muncă, cu atit mai mult cu cit 
in această săptămină au început adu
nările generale ale oamenilor mun
cii. Desfășurindu-se la jumătatea 
anului și a cincinalului, această 
nouă rundă a adunărilor generale 
are menirea să analizeze și să 
dezbată rezultatele economico-fi- 
nanciare obținute in primul semes
tru, ca și măsurile politice, orga
nizatorice și tehnico-economice ce 
se impun în vederea îndeplinirii pla
nului pe acest an și asigurării con
dițiilor necesare realizării, la un 
inalt nivel de eficientă, a planului 
pe 1979.

Firește, adunările generale ale oa
menilor muncii — instituție profund 
democratică a societății noastre, for 
suprem al autoconducerii munci
torești — trebuie să se remarce prin- 
tr-un spirit de înaltă exigență și 
combativitate, să abordeze deschis, 
critic și autocritic, principalele pro
bleme ale îmbunătățirii activității 
productive. în ansamblul multiple
lor probleme care stau in fata orică-

Ioan ERHAN 
N. P1OPEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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Printr-o alimentație chibzuită 
ateroscleroza poate fi prevenită

ne spune prof. dr. docent Iulian MINCU
șeful Clinicii de nutriție și boli metabolice din București

CLUJUL ÎNFLORITOR DE AZI
(Urmare din pag. I)

Izvorul nesecat din care ne inspi
răm permanent, modelul cel mai plin 
de învățăminte de la care am por
nit și pornim in conducerea și or
ganizarea activității in toate dome
niile il constituie exemplul oferit în
tregului nostru partid și popor de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Din 
cuvîntul și fapta sa, din opera teo
retică și activitatea sa practică în
vățăm cum trebuie să muncim, prin
cipiile pe care se Întemeiază munca 
de partid, modalitățile prin care pu
tem realiza un stil de muncă realist, 
științific, partinic, profund umanist și 
eficient.

Propria noastră experiență ne-a 
convins că munca de partid este just 
orientată și eficientă dacă se desfă
șoară pe baza cunoașterii cit mai cu
prinzătoare a politicii partidului și 
statului, a indicațiilor secretarului 
general al partidului, a obiective
lor ce stau în fata fiecărei unități, 
a posibilităților umane si materiale 
existente. De aceea, biroul comitetu
lui județean de partid a orientat toți 
factorii de conducere în direcția cu
noașterii cit mai amănunțite de că
tre toți oamenii muncii a sarcinilor 
ce revin din actualul cincinal și din 
angajamentele asumate in întrecerea 
socialistă, întreprinderii, secției, e- 
chipei și fiecărui muncitor luat 
separat, în fiecare lună, deca
dă și, chiar, acolo unde este 
posibil și necesar, în fieca
re zi. Transmiterea sarcinilor con
crete nu ș-a rezumat la simpla lor 
comunicare, ci s-a înscris în activita
tea politică de popularizare a planu
lui național unic, punindu-se un ac
cent deosebit pe explicarea cerințelor 
Conferinței Naționale a partidului de 
a realiza un salt calitativ în activi
tatea economică. Modalitățile de a 
realiza aceste cerințe au fost anali
zate în ședințe ale secretariatului, bi
roului și în plenarele comitetului ju
dețean de partid ; paralel cu aceas
ta, secretariatul comitetului județean 
de partid inițiază cu regularitate în- 
tilniri și consfătuiri de lucru cu fac
torii de răspundere din diferite sec
toare de activitate.

Conștient de ineficienta șl de cele
lalte urmări negative ale muncii din 
birou, care îndepărtează activiștii de 
problemele reale ale vieții economi
ce și sociale și lipsește părerile și 
soluțiile lor de realism și aplicabili
tate, comitetul județean de partid a- 
cordă o atenție permanentă amplifi
cării legăturilor organelor de partid 
și de stat, ale cadrelor de conducere 
cu masele de oameni ai muncii, mu
tării centrului de greutate al activi
tății de conducere in interiorul uni
tăților economice și al instituțiilor 
sociale. Participarea mult mai frec

ventă și mal activă a membrilor or
ganelor județene, municipale, orășe
nești și comunale de partid șl de stat 
la elaborarea diferitelor măsuri și 
programe și la aplicarea lor în uni
tățile economice, prezența lor la adu
nările generale ale organizațiilor de 
partid, întâlnirile fără ordine de zi 
ale secretarilor comitetului județean 
de partid și ai comitetelor munici
pale și orășenești cu oamenii muncii

tarlalele comitetelor municipale fo
losesc de mai mulți ani practica de
plasării lor in anumite localități sau 
unități unde se analizează principa
lele probleme ale muncii de partid și 
ale activității economico-sociale.

Deosebit de eficient s-a dovedit, 
de asemenea, controlul complex, e- 
xercitat prin colective conduse În
deobște de către un secretar al co
mitetului județean, și incluzind pe

de vizită, de excursie, numai atunci 
cind și numai in măsura în care ea în
seamnă participare nemijlocită la so
luționarea problemelor cu care uni
tățile respective se confruntă, numai 
atunci cind ea stimulează inițiativa 
creatoare a maselor. Așa a procedat, 
de pildă, biroul comitetului județean 
de partid in cazul realizării indica
țiilor conducerii partidului privind 
elaborarea de programe de creștere a

Copdtd contur noile linii de laminoare, aflate în plin proces de montai, de la Cimpia Turzii.

Un nivel tot mai ridicat al calității vieții
• Tn perioada 1950—1977, numărul per

sonalului muncitor a crescut de la 86805 
la 251 051, iar al celui ocupat în industrie 
de la 35 854 la 120 936.
• Volumul desfacerilor de m&rfuri prin 

comerțul socialist a crescut în aceeași pe
rioadă de peste 11 ori.
• Din fondurile statului sau cu credite

acordate de stat s-au construit peste 
58 000 de apartamente.
• S-au construit noi unități spitalicești, 

însumînd 1 600 locuri.
• La 1 ianuarie 1978, populația urbană 

reprezenta 59,2 la sută din totalul popu
lației județului, fată de 32,7 la sută în 
1948.

sînt doar cîteva din mijloacele fo
losite în acest scop. Aproximativ 75 
la sută din fondul de timp al mem
brilor biroului si al activiștilor comi
tetului județean de Partid este folo
sit pentru îndrumarea si controlul 
activității în întreprinderi si institu
ții. Practic, fiecare activist de partid 
răspunde de îndeplinirea sarcinilor 
de plan intr-un număr determinat de 
întreprinderi. Secretariatul comitetu
lui nostru județean de partid, secre-

lingă activiști de partid cadre de 
conducere din diverse organisme de 
partid, de stat și obștești ; numai in 
primele 6 luni ale acestui an au fost 
cuprinse în această formă de control 
3 comitete orășenești de partid și 37 
comitete comunale.

Aici, este locul să menționez că 
prezența membrilor organelor de 
partid și de stat in unitățile econo
mice este eficientă numai atunci cind 
și în măsura în care nu are caracter

productivității muncii, de reducere a 
costurilor de fabricație, de reducere 
a importurilor și de fiporire a oferte
lor pentru export, de ieftinire a 
costurilor lucrărilor de investiții.

îmbunătățirea conlucrării dintre 
întreprinderi, dintre acestea si cen
trale. dintre comitetul nostru juder 
tean de partid si celelalte comitete 
județene, ca si dintre organele locale 
de partid si de stat si cele centrale, 
amplificarea conlucrării cu ministere

le economice si celelalte organe cen
trale constituie un factor important 
care contribuie la desfășurarea rit
mică a activității, la solutionarea la 
timp a problemelor care apar.

încercînd în aceste rinduri o suc
cintă prezentare a cîtorva aspecte ale 
activității noastre, de conducere a e- 
conomiei. sintem pe deplin constienți 
de necesitatea unor stăruitoare efor
turi pentru perfecționarea ei în con
tinuare. perfecționare impusă de în
săși amploarea sarcinilor noastre de 
viitor. într-adevăr. asemenea obiecti
ve cum sînt' realizarea pină in 1980 
a unei producții industriale in valoare 
de peste 32 miliarde lei — cu peste 
52 la sută mai mare decit nivelul din 
1975. înfăptuirea unor lucrări de in
vestiții in valoare de circa 22 miliar
de. creșterea productivității muncii 
cu 38,9 la sută, creșterea volumului 
exportului de 1.5 ori. sporirea în 
anii acestui cincinal a patrimoniului 
locativ cu circa 35 000 apartamente Și 
construirea a numeroase obiective 
sociale solicită nu numai activitatea 
creatoare, plină de inițiativă si pa
siune a colectivelor muncitorești, dar 
Si o organizare mereu superioară, o 
conducere mereu mai competentă.

In spiritul acestor exigente a ana
lizat recent comitetul județean de 
partid activitatea în economie, sta
diul îndeplinirii sarcinilor de olan pe 
acest an. analiză ce a fost continuată 
într-o consfătuire de lucru cu toți 
factorii de conducere din industrie și 
care va fi reluată, la nivelul fiecărei 
unități economice. în cadrul adunări
lor generale ale oamenilor muncii. 
Folosirea metodei preliminărilor pen
tru a asigura condițiile de îndeplinire 
a planului, elaborarea unor progra
me proprii ale întreprinderilor si a 
unor programe operative de colabo
rare înțre unități, sub egida unui co
mandament județean. în scopul folo
sirii cit mai complete a suprafețelor 
de producție si a masinilor-unelte. 
studierea cu ajutorul unor colective 
speciale a posibilităților de valorifi
care a deșeurilor, de economisire a 
materiilor prime, a combustibilului 
si energiei electrice, urmărirea siste
matică a realizării indicatorilor cali
tativi în fiecare unitate — in special 
a producției nete, a producției fizice 
Si a productivității muncii planificate, 
dezvoltarea autoconducerii muncito
rești și autogestiunii, iată cîteva din 
măsurile prin care acționăm. Astfel, 
încă în această perioadă, premergă
toare marii sărbători a eliberării, 
vom asigura un nou si puternic avînt 
al activității economice pentru 
a îndeplini in mod exemplar sar
cinile si angajamentele asumate în 
cel de-al doilea semestru al anului 
curent si pentru a crea condițiile ne
cesare îndeplinirii ritmice a sarcini
lor ce ne vor reveni în 1979 — cel 
de-al patrulea an al cincinalului afir
mării revoluției tehnico-stiintifice.

aplicat 
formulă 
peutică"

cere- Atenția sâ fie îndreptată în ambele direcții... 
fost Desen de ANDO

La baza progresului general 
al județului, puternicul avint 

al economiei
• Volumul producției industriale realizate în județ 

în 1977 a depășit cu 30 la sută întreaga producție 
industrială a României din anul 1938.
• Anul trecut, Clujul s-a situat pe primul loc pe țară 

în ce privește industria materialelor abrazive, extrac
ția și prepararea minereurilor nemetalifere și industria 
sticlei, porțelanului și faianței, pe locul doi în indus
tria materialelor de construcții, pe locul trei la pielă>- 
rie, încălțăminte și poligrafie, pe locul patru în meta
lurgia feroasă, pe locul cinci în industria celulozei și 
hîrtiei.
• Comparativ cu anul naționalizării, 1948, randa

mentul muncii în industrie este de peste 6 ori mai 
mare.
• A sporit continuu participarea județului Cluj la 

export — de 6 ori față de 1965, anul trecut livrîndu-se 
mărfuri în peste 60 de țări.

înflorirea științei și culturii
• Numai în perioada 1960—1978 s-au construit 

1 408 săli de clasă pentru învățămîntul de toate gra
dele. Alături de școlile în limba română funcționează 
numeroase școli cu limba de predare maghiară, pre
cum și secții și clase cu limba de predare maghiară 
în cadrul școlilor cu limba de predare română.

• Județul dispune de o largă rețea de institute de 
Cercetare științifică, — de chimie, de tehnologie 
moleculară și izotopică, de cercetări și proiectări 
instalații pentru industria alimentară și frigorifică, de 
cercetări și proiectări miniere pentru substanțe neme
talifere, de cercetări chimico-farmaceutice etc.

•Tn județ funcționează 6 instituții teatrale, dintre 
care o operă, un teatru dramatic și o secție a teatrului 
de pcipuși, în limba maghiară.

• Presa locală este reprezentată prin 8 ziare și 
reviste, dintre care 5 în limba maghiară.

— Primul loc Intre cauzele de 
mortalitate, in aproape toate țările 
lumii, il ocupă bolile cardio-vascu- 
lare. Vă rugăm, tovarășe profesor, să 
vă referiți mai intii la legătura din
tre supraalimentație, obezitate si ate- 
roscleroză.

— Studii statistice demonstrează 
tn mod elocvent că există o legătură 
directă intre obezitate și apariția 
degenerărilor vasculare, respectiv 
ateroscleroza. în prezent știm că 
modificările patologice care apar la 
nivelul arterelor și venelor, modifi
cări cunoscute sub numele de atero- 
scleroză, sint determinate de canti
tatea și calitatea grăsimilor aflate 
în circuitul sanguin. Ateroscleroza 
(ale cărei manifestări clinice — in
farctul miocardic, ateroscleroza ce
rebrală cu hemoragie cerebrală, ar- 
teriopatii ale membrelor inferioare, 
cu gangrena, arteritele ș.a.) apare 
mai frecvent si mai devreme în rin- 
rul obezilor (cu cel puțin 10 ani mai 
curînd decît la persoanele cu greu
tate normală). De pildă, vasele unui 
obez care a ajuns la 50 de ani au 
în realitate o vîrstă comparabilă cu 
a unei persoane de 60—65 ani cu 
greutate normală. Dună unii cerce
tători, la obezi mortalitatea prin a- 
teroscleroză va
riază direct 
proportional cu 
excesul ponde
ral. Moartea 
prin infarct mio
cardic este mai 
frecventă in caz 
de obezitate (60 
la sută la femei 
și 53 la sută la 
bărbați). De a- 
semenea. din 
studiile și cer
cetările efectua
te și la noi în 
tară a reieșit că 
55 la sută din 
femeile si 45 la 
sută din bărba
ții decedați prin 
hemoragii 
brale au 
obezi.

— Cum se explică apariția atero
sclerozei in cazul obezității ?

— In mod foarte schematic și 
succint, grăsimile din singe — și 
anume, cele cu o moleculă mai 
mare, pătrund prin stratul superfi
cial al peretelui vascular și ajung 
intr-un strat mai profund (suben- 
dotelial), de unde nu mai au posi
bilitatea de a ieși, de a mai circula, 
și acolo se depun ca atare, dînd le
ziunea inițială (denumită aterom) a 
acestei boli, ateroscleroza. Din acest 
moment procesul de ateroscleroza a 
început și va continua în măsura 
(ritmul) în care este favorizat de 
obezitate, de lipidele (grăsimile) 
aflate în singe ș.a. în condiții nor
male; aceste grăsimi circulă prin 
singe și nu pătrund prin peretele 
vasului decit acelea care pot să și 
iasă prin acest perete al vasului. Or. 
Ia persoanele obeze excesele canti
tative si calitative alimentare deter
mină creșterea grăsimilor din singe, 
în special a celor care se depun : 
grăsimile provenite din carne si gră
simile animale.

— Ce rol au dulciurile in apariția 
aterosclerozei ?

— Una din cauzele aterosclerozei 
sînt zaharurile (glucidele concentrate) 
și voi arăta în ce mod. Alimentația 
bogată în zaharuri, respectiv bom
boane, dulceață, ciocolată etc., deter
mină creșterea unui anumit tip de 
grăsimi din singe — și anume, a a- 
celor substanțe grase cunoscute sub 
numele de trigliceride. S-a constatat 
că acest procent crescut de grăsimi 
(hipertrigliceridemia sau dislipimia 
de tip IV) acționează ca si co
lesterolul în declanșarea aterosclero
zei, fiind la fel de aterogenă ca și 
colesterolul crescut (hipercolestero- 
lemia). Studii efectuate în țară ne 
arată că acest tip IV — determinat 
mai ales de o alimentație bogată in 
zaharuri — se întilnește la noi în 
tară cel mai frecvent : 42 la sută din 
toate tipurile de dislipemii (crește
rea procentului de grăsimi din sin
ge). fată de tipul II a (determinat 
de creșterea colesterolului) care se 
întîlnește la 27 la sută din cazuri.

— Cum putem preveni aterosclero
za și complicațiile ei ?

marea populației că alimentația bo
gată in acizi grași saturați (grăsimi 
animale), in dulciuri și in exces (hi- 
percalorică), precum și alimentația 
prea sărată, fumatul, lipsa de miș
care, lipsa de tratament a hiperten
siunii ș.a. sint principalele cauze 
care duc la infarct miocardic sau 
hemoragie cerebrală. în mai puțin 
de 15 ani s-au obținut rezul
tate spectaculoase. Este conclu
dent in acest sens faptul că. 
față de 154 morți prin hemoragie ce
rebrală la 10 000 de oameni ciți erau 
în 1950, in anul 1976 au fost numai 
59 ; de asemenea, mortalitatea prin 
infarct miocardic a scăzut in aceeași 
perioadă cu 2.5 la sută pe an. Dar 
in aceeași perioadă consumul de 
grăsimi animale a scăzut cu 44 la 
sută, iar fumatul s-a redus cu 20 la 
sută. Astfel, mortalitatea — ca o con
secință a acestor boli degenerative 
— este azi in S.U.A. mai redusă decit 
în unele țări din Europa. Ceea ce au 
aplicat americanii la scară naționa
lă era cunoscut incă din 1959. cind 
cercetătorul scandinav Wigand a a- 
rătat că in țările scandinave morta
litatea prin infarct miocardic și he
moragie cerebrală a scăzut la mai 
mult de jumătate în perioada celui 

de-al doilea 
război mondial 
(1941—1945). da
torită lipsurilor 
alimentare. Deci 
americanii n-au 

nici o 
„tera- 
mira-

culoasă. N-au 
făcut nimic alt
ceva decit să a- 
rate tuturor ce
tățenilor că ori
ce abuz — in 
primul rînd ali
mentar — poa
te costa scumj;
poate costa Via^ 
ța și la o vîrstă 
din ce in ce mai 
tinără.

Necunoașterea 
de către popu
lație a riscu

rilor la care se expune atunci 
cind subestimează sau ignoră orice 
măsuri preventive, orice indicație de 
schimbare a modului de viață este 
o cauză la fel de importantă a vic
timelor pe care le provoacă atero
scleroza. Am cunoscut un strălucit 
chirurg. reprezentant al generației 
mele, conferențiar universitar. Făcu
se două infarcte, deși era în virstă 
de numai 52 de ani. Nu-și schimbase 
insă cu nimic viața ; fuma 30—40 ți
gări pe zi. nu-și trata hiper
tensiunea. subestima orice trata
ment sau regim alimentar. A 
murit printr-o hemoragie cere
brală la 52 de ani. Societatea a 
pierdut un om valoros. In fiecare zi 
pierdem astfel de oameni. Nu .reu
șim să-l salvăm pentru că ei înșiși 
nu iau măsurile cuvenite sau le 
ignoră.

Ateroscleroza. cel puțin astăzi, nu 
poate fi stăpinită și nici învinsă de 
nici un „leac miraculos". Ea poate 
fi „stăpinită" insă printr-o suprave
ghere atentă a vieții de către fiecare 
dintre noi. prin combaterea tuturor 
factorilor de risc. Exemplele date 
anterior și multe altele demonstrea
ză acest lucru. Consider însă că 
printr-o educație sanitară perma
nentă. prin aducerea la cunoștința 
tuturor a tot ceea ce se cunoaște in 
această materie, precum și a indica
țiilor de viață și tratament necesare, 
se va putea învinge această groaz
nică boală care este ateroscleroza.

Convorbire realizata de 
Elena MANTU

— Mi se pare interesant să citez 
un fapt din literatura de speciali
tate. începînd din 1963, în S.U.A. 
s-au luat o serie de măsuri bazate pe 
cercetări epidemiologice întreprinse 
în perioada 1950—1963. măsuri care 
in primul rînd au constat în infor-

Cine sînt autorii 
proceselor „de cursă lungă“?

...Doi soți s-au despărțit în urmă cu cîtiva 
ani ; de atunci iși tot „împart" apartamen
tul. mașina și mobila (scriem cu ghilimele, 
fiindcă de împărțit de-adevăratelea n-au 
reușit nici pînă astăzi), dar pină una, alta 
singurul rezultat este acela că de o bună 
vreme se „întilnesc" periodic in tribunal... 
Un proprietar se judecă plin de înverșu
nare cu chiriașul său de vreo trei ani pen
tru o chirie insumind citeva mii de lei 
(evident, chiriașul susține, la rindul lui. că 
lucrurile stau cu totul altfel și nu se lasă 
nici el mai prejos, animat de același zel 
ca și adversarul său)...

Ce sint asemenea spete 7 Nimic altceva 
decit „mostre" de dosare din cele care as
piră, uneori cu multe șanse, la nedorite re
corduri de longevitate judiciară ; cauze ce 
se întîlnesc, din păcate, la mai toate instan
țele din țară (nu este judecătorie ori tribu
nal să nu aibă măcar o asemenea „mostră") 
— procese in care iși dau mina fel de fel 
de împrejurări și neajunsuri, parcă anume 
pentru a trarisforma într-un maraton afla
rea adevărului șl. ca atare. înfăptuirea ac
tului de justiție. De ce 1

Să deschidem copertile unui astfel de do
sar și să pătrundem pe această cale în 
intimitatea unuia din procesele „de cursă 
lungă" — cum le numesc adesea grefierii 
și arhivarii, după ce au ajuns să știe pe 
dinafară numele părților, obiectul pricinii, 
ba chiar și termenele ședințelor de ju
decată.

19 august 1975. Cetățeanul Radu Alexan
dru din București introduce, la Judecătoria 
sectorului 1, o contestație împotriva unei

decizii de imputatie luată de conducerea 
unității la care era încadrat — întreprin
derea pentru desfacerea cu ridicata a măr
furilor alimentare din import (I.D.R.M.A.I.). 
Prin respectiva decizie de imputatie se sta
bilea că R. Alexandru, gestionar la depozi
tul frigorific din cartierul Militari, este 
bun de plată pentru suma de 72 917,81 leg 
echivalentul unor produse ce ar fi lipsă in 
gestiunea lui.

Din 3 septembrie 1975 (primul termen al 
dezbaterilor) pînă spre sfirșitul lui ianua
rie 1976 — o suită de amînări avind ca 
numitor comun tergiversarea din lipsa ex
pertizelor care trebuiau prezentate instan
ței.

28 ianuarie 1976. In sfîrșit, expertiza con
tabilă era gata șl fusese depusă la dosar 
in 24 ianuarie. Concluziile ei — lipsa de 
72 917 lei ar fi reală. Totuși, nu se intră in 
dezbateri, deoarece reprezentantul unității 
cere timp pentru a studia expertiza depusă 
de patru zile. Urmează, apoi, un termen 
la care unitatea depune anumite obiecții 
cu privire la concluziile expertizei și un 
altul cerut de contestator. pentru a-și pre
găti apărarea.

17 martie 1976. Rămasă anterior în pro
nunțare, instanța repune cauza pe rol, ce- 
rînd completarea raportului expertizei con
tabile (pe care expertul o va face intr-un 
fel, abia în 13 aprilie, printr-o notă expli
cativă, cerind instanței să solicite ea unele 
precizări Departamentului industriei ali
mentare). Urmează alte trei amînări, tot 
pentru lipsa completărilor expertizei con
tabile ; le va depune abia la 17 mai 1976, 
iar în ședința din 19 mai reprezentantul

unității cere alt termen, pentru „a lua cu
noștință de completarea raportului de ex
pertiză...".

16 iunie 1976. Instanța se pronunță : con- 
testatorul are de plătit numai 32 626 lei. 
Citeva luni mai tîrziu. instanța de recurs 
modifică sentința și anulează în totalitate 
angajamentul de plată, trăgind concluzia 
că nu există pagubă. Față de susținerile 
întreprinderii, se declanșează un recurs 
extraordinar ; Tribunalul Suprem casează 
ambele hotăriri și retrimite cauza spre re- 
judecare aceleiași judecătorii (indicind as
pectele in a căror clarificare va trebui să 
se insiste în rejudecare).

29 mai 1977. Primul termen al rejudecării 
cauzei (după aproape doi ani de la porni
rea acțiunii). Reprezentantul unității cere 
alt termen pentru „lipsă de apărare" — se 
fixează la 27 mai. La aceeași dată, instanța 
dispune să se ceară precizări Departamen
tului industriei alimentare (cu privire la 
coeficienții de perisabilitate aplicabili la 
specificul depozitului din Militari) și între
prinderii ce se consideră păgubită.

10 iunie, 24 iunie, 8 iulie 1977 — amînări 
succesive pentru lipsa adreselor de răspuns 
Ia solicitările instanței ; ultima adresă so
licitată ajunge la instanță abia la 9 iulie. 
Se comunică instanței că ordinul ministe
rului nr. 158/1973 (cu privire la perisabili
tăți) a fost revizuit printr-un altul, nr. 113 
din 6 august 1976.

Să reținem această dată — 6 august 1976. 
Exact perioada cind abia începuse judeca
rea procesului în recurs : nimic mai firesc, 
deci, ca întreprinderea să fi comunicat in
stanței noul ordin ce tocmai fusese elaborat 
să-1 revizuiască pe cel anterior. Dar... nici 
o comunicare instanței (avea s-o primească 
abia peste un an, timp în care procesul a 
mers înainte, s-a văzut mai sus in ce fel). 
Dacă această clarificare n-a avut Ioc 
atunci, părea că cel puțin în iulie 1977 în
cepea să se facă lumină... Ce ar mai fi 
fost nevoie să se producă în dosar, pentru

ca instanța să aibă toate condițiile spre a 
da un verdict temeinic 7 Poate, cel mult, 
o reanalizare a obiectivelor expertizei con
tabile, in raport de precizările conținute in 
adresa întreprinderii și in cea a forului 
tutelar. Adică exact ceea ce a stabilit in
stanța în încheierea de ședință din 22 iu
lie 1977.

Rezultatul : Alte... aminări (12 august, 26 
august. 9 septembrie. 23 septembrie etc.) : 
cele mai multe dintre ele din cauza nede- 
punerii completărilor cerute expertizei. Sta
diul actual 7 Nu de mult, instanța a dispus 
înlocuirea expertului (ceea ce face ca. sub 
anumite aspecte, lucrurile să se ia de la 
capăt, inclusiv un alt onorariu). Așadar, 
de la deschiderea acestui proces se vor 
împlini, luna viitoare, trei ani. Timp care 
s-a consumat nu cu dezbaterea unor com
plicate probleme de drept ori cu o analiză 
minuțioasă a faptelor, ci cu... așteptări.

Fiindcă, în mod simptomatic, asa se pe
trec lucrurile în procesele de cursă lungă. 
Din ce se „alimentează" un astfel de pro
ces 7 Foarte des din expertizele care întârzie 
să se depună, termen după termen, la do
sar ; nu vom mai stărui asupra acestui ne
ajuns. cu atit mai mult cu cit expertizele 
judiciare au făcut obiectul unui articol se
parat („Scînteia" nr. 11 064). Urmează la 
rind întîrzierile pe care le produce lipsa 
de solicitudine a unor intreprinderi și insti
tuții care se lasă cam mult rugate pînă răs
pund instanțelor de judecată, sau atunci 
cind răspund, o fac într-un fel care numai 
clarificare nu se poate numi. Aspect cu atit 
mai de neînțeles, cu cît este vorba de or
ganisme ce au ele însele atribuții și răs
punderi în legătură cu aplicarea legii, cu 
asigurarea legalității în toată activitatea pe 
care o coordonează.

In sfîrșit. dar nu în ultimul rînd. se ape
lează la tactica temporizării : intr-un caz 
se ia termen, cind de o parte, cînd de alta, 
pentru „lipsă de apărare" ; în altul, mar
torii se prezintă abia după ce sînt citați de

două, trei ori ; în unele procese civile păr
țile încearcă cu tot dinadinsul să transforme 
judecata intr-un joc de-a șicana reciprocă, 
uneori chiar ani de zile.

Ne simțim datori a preciza că astfel de 
procese „de cursă lungă" dețin, în activi
tatea instanțelor de judecată, un procent 
relativ mic. Prin urmare, nu atit din 
punct de vedere cantitativ (deși, mai fie
care instanță are parte de „balastul" ei) 
aceste procese ar constitui o problemă. Cu 
mult mai dăunătoare sint însă consecințele 
lor asupra calității activității de înfăptuire a 
justiției — prin optica strîmbă pe care o 
prilejuiesc și o propagă adeseori astfel de 
procese ce navighează inert din termen in 
termen, din tergiversare în tergiversare.

Din caietul 
grefierului

„Am săvirșlt, intr-adevăr, fapta de 
a înșela unele persoane cu sume de 
bani, dar fin să arăt că nu am fost 
intenfionat și nici nu am gindit acest 
fapt vreodată... Eu m-am hotărit doar 
să-mi consum timpul liber prin a exe
cuta acasă haine de blană — Alain 
Delon — cu materialul clientului...".

(Din dosarul nr. 2 787/1978. Jude
cătoria sectorului 4)

„Sofii nu mai stau împreună pe mo
tivul serios că unul a luat-o intr-o 
parte, iar celălalt in alta...",

(Din dosarul nr. 2 179/1977. Jude
cătoria Caransebeș)

Dinu POPESCU

VASLUI : Noi unități 
pentru prestări 

de servicii la sate
La Puiești, localitate ce se pre

gătește să devină centru ur
ban, s-a dat în folosință un 
modern complex comercial și 
de prestări de servicii. Au fost 
create unități de construcții de 
locuințe, de croitorie pentru fe
mei, de tricotaje, ateliere de 
ceasornicărie și foto. Tot aici 
s-a amenajat o expoziție per
manentă de prezentare și vin- 
zare a mobilei. Un complex de 
•prestări servicii a fost inaugu
rat și la Fălciu. Au început lu
crările de construcții ale unor 
unități similare in centrele ci
vice ale comunelor Gherghești, 
Oșești, Zăpodeni și altele. Pe 
baza propunerilor și inițiative
lor cetățenilor, de la începutul 
anului și pină în prezent in 
satele vasluiene au fost orga
nizate unități prestatoare de 
servicii la Albești, Alexandru 
Vlahuță, Crețești, Deleni, Re- 
bricea. Todirești, Pogana, Epu- 
reni. în acest an se vor mal 
înființa cel puțin 50 de noi uni
tăți. (Crăciun Lăluci).

DE LA C. E. C.
După cum am fost informați, 

tragerile la sorți pentru trimes
trul II a.c. ale ciștigurilor la 
unele librete de economii C.E.C. 
vor avea loc in sala Casei de 
cultură „Petofi Săndor“ din Ca
pitală, str. Zalomit nr. 6, după 
cum urmează : • pentru libre
tele de economii pentru con
struirea de locuințe, libretele 
de economii cu ciștiguri in ma
teriale de construcție și libre
tele de economii pentru turism, 
marți 25 iulie a.c.. ora 16.30. • 
pentru libretele de economii cu 
dobîndă și ciștiguri in autotu
risme emise de unitățile C.E.C. 
din Capitală, joi 27 iulie a.c., 
ora 16,30 • pentru libretele de 
economii cu dobindă si ciștiguri 
in autoturisme emise de unită
țile C.E.C. din tară, vineri 28 
iulie a.c., ora 16,30. Listele ofi
ciale cu rezultatele fiecărei 
trageri la sorți vor fi publicate 
in presă. Tragerile la sorti fiind 
publice. Casa de Economii și 
Consemnațiuni invită pe cei in
teresați să ia parte la efectua
rea acestora.
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GNU -cu înaltă răspundere cetățenească, patriotică
■v

Timpul înaintat și instabil impune o puternică mobilizare de forțe pentru 
CE MĂSURI ÎNTRE

PRINDEȚI PENTRU CREȘTEREA RITMULUI DE LUCRU ?“ - ne răspund activiști 
de partid și cadre de conducere ale organelor agricole din 
bovița, Mureș, Gorj și Botoșani.

grăbirea recoltării și adăpostirii griului. La întrebarea: „

OLT
a

Prioritar—livrarea produselor la fondul de stat

Potlogi etc. — se acționează cu toate 
tortele pentru incheierea secerișului. 
Există insă unele rămineri in urină 
la transportul și depozitarea griului 
la bazele de recepție. Unitățile agri
cole din consiliul intercooperatist

județele Olt, Dim

La C.A.P Trușești, județul Botoșani, din prima zi a secerișului griului s-a lucrat în ritmul planificat
Foto : Vasile Anania

Potlogi, unde • secerișul este pe ter
minate. nu au livrat pină vineri nici 
jumătate din cantitatea contractată. 
In aceeași situație sint și cooperati
vele agricole din consiliile Mătăsaru 
și Crînguri.

Gheorghe D1NESCU, secretar 
al comitetului județean de partid : 732 
de cooperative agricole au încheiat 
secerișul griului. Întreaga forță me
canică a fost concentrată acum in 
cele 22 de cooperative agricole situa
te in partea de nord a județului, in 
raza de activitate a S.M.A. Scorni- 
cești, Alunișu, Dejești, Verguleasa, 
Găvănești și Potcoava. Vrem să păs
trăm același ritm intens de lucru și 
pentru ultimele 5 000-6 000 ha cultivate 
cu griu rămase de recoltat. Acum, pe 
primul plan al preocupărilor noastre 
am situat livrarea integrală a griului 
prevăzut pentru fondul de stat. In a- 
cest scop s-au luat măsuri pentru mai 
buna organizare a muncii la bazele 
de recepție, în vederea intensificării 
transportului Și livrării griului, astfel 
incit pe cimp să nu rămină grîu in 
grămezi.

Constatări din teren : !n*

tr-adevăr, există o masivă concen
trare de forte in unitățile agricole 
din nordul județului, unde mai sint 
suprafețe cu grîu nerecoltate, tn raza 
de activitate a consiliului intercoope
ratist Alunișu. de exemplu, in afara 
celor 53 combine ale S.M.A. aflate 
aici, au sosit în sprijin alte 70 de 
„Glorii", care măresc substanțial rit
mul la recoltat. De asemenea, o bună 
parte din mijloacele de transport ale 
I.T.A. Olt se află în această zonă 
pentru a duce producția din cîmp 
direct la bazele de recepție. Așa se 
face că pînă ieri, 22 iulie, a fost li
vrată la fondul de stat aproape 70 
la sută din cantitatea de griu prevă
zută. Ieri, alte unități agricole — cele 
din cadrul consiliilor intercooperatis
te Recea, Balș. Olari și Vîlcele — au 
anunțat incheierea secerișului, astfel 
că astăzi in cooperativele agricole 
din județul Olt se recoltează ultimeie 
suprafețe.

MUREȘ

Mijloacele mecanice concentrate spre zonele

unde griul e copt

DÎMBOVIȚA

Accent pe corelarea secerișului cu transportul
Ion BUCUR, secretar al comite

tului județean de partid : Coman
damentul județean a întreprins mă
suri pentru intensificarea ritmului 
la recoltare in zona colinară a ju
dețului, unde acțiunea s-a declan
șat mai tirziu. In sprijinul unităților 
respective am trimis forțele meca
nice din consiliile intercooperatiste 
Potlogi, Răcari și Titu, care vor în
cheia recoltarea 
Alimentarea 
face peste 
au apărut 
transportul 
recepție și la eliberarea terenurilor, 
am sporit capacitatea de transport 
cu incă 150 tone pentru a'corela 
ritmul de recoltare cu acela de 
transport și depozitare a producției. 
De asemenea, au fost mobilizate nu
meroase atelaje la eliberarea terenu-

cu 
tot in 

unele 
griului

duminică seara, 
carburanți se 

cimp. Deoarece 
neajunsuri la 
la bazele de

lui de paie. In felul acesta, secerișul 
griului se poate incheia in 3—4 zile.

Constatări din teren : Am 
consemnat numeroase exemple care 
atestă preocuparea generală pentru 
stringerea și depozitarea în bune 
condiții a recoltei. Dacă în unele uni
tăți condițiile nu au permis intrarea 
în lan, combinele au fost dirijate o- 
perativ la vecini. Astfel, in cadrul 
consiliului intercooperatist Nucet, for
țele mecanice au fost concentrate la 
cooperativele agricole Sălcioara și 
Mircea Vodă, apoi la Brătești și Vă
cărești. Rezultatul ? Cooperativele 
agricole Sălcioara și Ghinești din 
acest consiliu intercooperatist sint 
primele unități din județ care au în
cheiat recoltarea. Și in alte coopera
tive agricole

Nicolae EOBONȚ1U, secretar al 
comitetului județean de partid : Se
cerișul griului este abia la început, 
și aceasta deoarece diversitatea con
dițiilor pedoclimatice din județ nu 
a permis trecerea cu toate forțele 
la recoltarea celor 64 000 ha culti
vate. Din acest motiv recoltarea se 
desfășoară mai ales in unitățile din 
zona de cimpie a județului, urmind 
ca in cel mult 2—3 zile să înceapă 
și in zona c'olinară. tn acest scop, 
specialiștii din unitățile agricole ur
măresc, zi de zi, stadiul coacerii 
griului pe fiecare parcelă in parte, 
dind semnalul de intrare a combi
nelor in lan, imediat ce griul este 
copt. Peste 50 de combine din con
siliile intercooperatiste Rușii Munți. 
Miercurea Niraj, Singeorgiu de Pă
dure și Reghin au fost deplasate 
spre unitățile din consiliile Sărmașu, 
Bahnea, Chendu ș.a.

Constatări din teren : 
șurile stabilite de organele agricole 
județene se aplică cu rigurozitate, 
în multe consilii intercooperatiste — 
Tirnăveni. Bahnea. Sărmașu. Iernut 
și Luduș — încă din primele zile se 
realizează ritmuri intense la sece
riș. „Urmărim — ne spunea ingine
rul Constantin Stuparu de la coope
rativa agricolă Iernut — ca cele 
sase combine șă lucreze intens, fără 
oprire. în acest scop descărcăm com
binele din mers si cistigăm minute 
prețioase". Sint. ce-i drept, si unele 
unități agricole unde ploile căzute 
constituie o scuză pentru aminarea 
intrării in lan. irosindu-se ore bune 
de lucru. Acestea sint motivele pen- 

agricole 
21 iulie, 
pe 5

tru care la cooperativele 
Ernei și Bălăușeri. pină pe 
griul a fost recoltat numai 
respectiv, 4 ha.

Șl,

GORJ
întrajutorarea presupune organizare

Valeriu OLARU, director gene
ral al direcției agricole și industriei 
alimentare : Pină duminică vor sosi 
in ajutor, din județele Dolj și Me
hedinți, tOO de combine „Gloria" ce 
vor fi repartizate in unitățile rămase 
in urmă. In toate cooperativele s-a 
trecut, la organizarea secerișului 
formații complexe, urmind ca 
măsură ce unitățile din sud vor în
cheia campania, utilajele acestora să 
fie trimise în cooperativele din

pe 
pe

Colacu, Bolovani.

Cu toate forțele la recoltarea griului și eliberarea terenului de paie Aspecte de muncă de pe terenurile C.A P.
Bolotești, județul Vrancea (fotografia din stingă), și de la I A.S Piatra Olt. județul Olt (fotografia din dreapta)
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dul județului, unde recoltatul a 
ceput mai tirziu. De asemenea, 
fost luate măsuri pentru suplimenta
rea mijloacelor de transport, astfel 
ca întreaga recoltă de griu să fie 
depozitată operativ, fără pierderi. 
Prin toate aceste măsuri urmărim ca

recoltatul să se încheie in cel mult 
6—7 zile.

Constatări din teren : 
Cooperativa agricolă din Bălești. Des
pre mersul campaniei ne relatează 
primarul comunei. Constantin Ularu. 
prezent și el in cimp. alături de me
canizatori și cooperatori : „în cel 
mult 4 zile vom incheia secerișul.. 
Activitatea este bine organizată, iar 
lucrările se execută în flux con
tinuu".

Din păcate, deși unii lucrează de 
zor. altora li se scurge timpul prin
tre degete. La cooperativa agricolă 
Ceauru. recoltarea griului a inceput 
cu 9 zile in U"mă. timp in care s-a 
strîns producția de pe numai 100 hec
tare. ceea ce înseamnă o medie zil
nică pe combină de cel mult 5 hec
tare! Dacă se va lucra in continuare 
in acest ritm, atunci la Ceauru sece
rișul 'se va incheia... pe la mijlocul 
lunii august.

în altă parte, la cooperativa agri
colă Lelești erau la seceriș numai 
6 cooperatori și 6 mecanizatori. 
„Avem de strins griul de pe 430 hec
tare — ne spunea inginerul-șef Ni
colae Purece — și ar trebui să ne mo
bilizăm mai mult atit forțele meca
nice. cit și cele umane pentru a in
cheia la timp secerișul". Da. asa ar 
trebui, pentru că în centrul comunei 
Lelești era mare forfotă ; grupuri de 
oameni stăteau de-a lungul șoselei la 
taifas. „...Știți — încearcă 
plice vicepreședintele 
popular, Nicolae Popeangă 
o nedeie intr-un sat 
vreo 7 km. Este o tradiție 
noi...". Tradiția e frumoasă, dar cînd 
e vorba 
buie să

să ne ex- 
consiliului 
— azi este 
vecin, la 

pe la

BOTOȘANI

Din prima zi, cu viteza de
Teodor MEEINTE, secretar al 

comitetului județean de partid:.Vineri 
a început recoltarea griului. încă din 
prima zi s-a înregistrat viteza plani
ficată. deși nu toate unitățile agricole 
au început secerișul. Explicația 
constă in faptul că peste 100 de com
bine din unitățile din nordul județu
lui și de pe valea Șiretului, unde re
coltatul va începe mai tirziu. au, fost 
aduse in consiliile intercooperaiiste 
Albești, Trușești, Ripiceni, Frumuși
ca ș.a. Pe suprafețele unde griul a 
fost culcat la pămint de ploi și vint 
au fost mobilizați cooperatorii pentru 
a-l stringe manual. De asemenea, s-a 
hotărit ca, strinsul paielor să se facă 
și manual, deoarece numărul prese
lor este insuficient. Transportul paie
lor se realizează doar cu atelajele, 
mijloacele mecanice de transport 
fiind folosite numai la depozitarea 
producției in ritm cu recoltarea, 
toate aceste măsuri s-au creat 
diții să încheiem recoltatul în 
mult 11—12 zile bune de lucru.

Prin 
con- 

cel

de strîns 
participe

griul, cu toții tre
ia muncă.

prevăzută
Constatările din teren: 

în unitățile agricole din consiliul 
intercooperatist Trușești s-a lucrat 
cu toată capacitatea combinelor incă 
din prima zi de recoltare. La coope
rativele agricole Drislea, 
Stefănești. Bobulești și 
alături de mecanizatori, 
din unităti Si cadrele de 
din comune se aflau la cimp. Astfel, 
s-au putut lua măsuri operative, la 
fata locului, pentru organizarea judi
cioasă a muncii și buna funcționare 
a combinelor. Recoltatul s-a putut 
desfășura pe intreaga durată a zi lei- 
lumină și ca urmare a faptului că 
mecanizatorilor li se servește masa 
caldă pe cimp.

Există însă și un neajuns : în de
pozitele bazei județene de aprovizio
nare pentru agricultură lipsesc multe 
repere de stringentă necesitate — 
acumulatori pentru tractoare, cau
ciucuri. diferite alte piese de schimb 
— ceea ce împiedică, pe alocuri, să 
se folosească din plin utilajele.

Băbiceni, 
Românești, 
specialiștii 
conducere

Răspunsurile primite dovedesc că organele de partid și agricole din 
județele respective au stabilit, în funcție de condițiile concrete dintr-o 
zonă sau alta, măsuri menite să contribuie la intensificarea secerișului, 
a transportului și depozitării griului in cele mai bune condiții. Consta
tările de pe teren făcute de corespondenții noștri vin să confirme că. 
in majoritatea unităților agricole, măsurile indicate se aplică riguros. 
Există însă, după cum am văzut, și excepții, abateri de la programele 
de lucru întocmite, deficiențe organizatorice, care duc la întirzierea aces
tor lucrări și, în ultimă instanța, deschid drumul spre risipă și pierderi 
de recoltă.

Centrul de greutate al secerișului s-a mutat acum din sud în zonele 
din centrul și nordul țării. Ținind seama că timpul este înaintat, este 
necesar ca membrii comandamentelor județene și comunale, conducerile 
unităților agricole, specialiștii și toți activiștii de partid și de stat inves
tiți cu răspunderi precise in campania de seceriș să efectueze un con
trol permanent asupra modului în care se înfăptuiesc măsurile stabilite, 
să acționeze cu perseverență pentru mobilizarea tuturor forțelor meca
nice și umane, astfel ca, indiferent de starea timpului, care se anunță 
instabil pe alocuri, sa se înregistreze ritmuri înalte atit la seceriș, cît 
și la transportul și depozitarea producției Esențial este ca secerișul să 
se facă într-o perioadă cît mai scurtă de timp, pa griul ce se recoltează 
intr-o zi să fie pus în aceeași zi la adăpost, spre a se evita orice 
pierderi.

Anchetâ realizată de : A. PAPAD1UC,
E. ROUĂ, Gh. MANEA, Gh. GIUR
GIU, S. A1LENE1

CONTRASTE
La termen sau

în„Deși ne aflăm 
plină vară, povestea 
mea ii cam lasă rece 
pe toți cei vizați — ne 
scrie Nicolae Ionescu 
din București. Ara 
cumpărat un radiator 
electric cu ulei, tip 
„Favorit", pentru în
călzitul locuinței, că
ruia. după expirarea 
termenelor de garanție 
(șase luni), i s-a de
fectat termostatul. Pen
tru repararea lui m-am 
adresat cooperativei 
„Metalocasnica" din 
București, str. Avng 
nr. 63. Dar surpriză, 
neplăcută bineînțeles : 
unitatea m-a informat 
că nu poate face re
parația solicitată, pen
tru că întreprinderea 
producătoare, respec
tiv „Electromureș", nu 
le-a trimis piese de

după toanele termometrului ? 
schimb și pentru apa
ratele 
sint in termen de ga
ranție. _ 
tră ce ziceți despre a- 
ceastă practică 7“ — 
ne intreabă cititorul 
nostru. ■

Ce să zicerh 7 Zi
cem ce-am ăflat.la U- 1 
niunea cooperativelor 
meșteșugărești din 
București : „Coopera
tiva „Metalocasnica", 
care are în întreține
re și repararea radia
toarelor cu ulei „Fa
vorit", atit în perioa
da de garanție, cit și 
de postgaranție, intim- 
pină greutăți cu procu
rarea termostatelor, 
deoarece „Electromu
reș" le livrează cu 
mari întârzieri și nu
mai pe bază de cereri 
nominale ; iar I.C.R.M. 
București, care a con-

care nu mai
Dumneavoas-

tractat pe anul 1978 cu 
cooperativa ..Metalo
casnica" un număr de 
100 termostate, nu a 
livrat pină în prezent 
nici unul. în urma 
discuțiilor purtate cu 
■biroul piese de schimb 
UCECOM a rezul
tat că- asemenea pie
se de schimb sint de
ficitare, insă totuși 
este posibil ca I.C.R.M. 
București să livreze 
cooperativei — în tri
mestrul IV 1978 — ter- 
mostatele contracta
te...".

Noroc de vreme 
bună, că e vară și căl
dură. Un lucru rămîne 
neclar : dacă îndepli
nirea obligațiilor con
tractuale se face după 
toane sau în funcție 
de temperatură 7. (D. 
Manole).

— Sinteți cunoscut aici. la 
Jurilovca, drept unul dintre acei 
multi directori-muncitori, care 
prin muncă, prin pasiunea cu 
care și-au exercitatrprerogdtivele 
funcției au reușit să .facă față 
exigențelor mereu sporite 
producției. Ce v-a ajutat 
mult in această reușită : 
lungata experiență de pescar, 
cunoașterea din interiorul ei a 
specificului acestei activități sau 
voința de a nu fi depășit de 
viață într-o perioadă in care ac
tul conducerii însuși a devenit o 
știință ?

— Și una, și alta. De cind mă știu, 
n-am vrut decît să armonizăm știin
ța cu practica — în interesul pescuitu
lui și pisciculturii, in folosul econo
miei și, mai ales, al oamenilor. Am 
fost de fiecare dată alături de spe
cialiști. dar în mod critic, cu rezer
va pe care și-o asigură un practi
cian. Nu aprob nici atitudinea curat 
intuitivă a pescarului care are expe
riență multă, are simțul pescuitului, 
al naturii 
ciente in 
dar nici 
cialistului 
a citit că 
dează așa 
aici, la noi, pe Razelm. Eu vreau să-i 
pun pe amindoi la lucru față in fată, 
în condițiile concrete ale unui anu
mit Ioc. Aprob tot ceea ce se face cu 
cap și pricepere in folosul pescuitu
lui și pisciculturii.

— Desigur, să rămîi ferm pe 
o asemenea poziție nu e ușor, 
mai ales cind munca ta se des
fășoară intre cea a pescarului și 
cea a specialistului. Cu ce argu
mente lucrați in fața specialis
tului ?

— Numai cu cele practice. în anul 
1971 a fost o consfătuire la Galați, in 
cadrul căreia am ridicat problema li
nei greșeli, aceea de a construi sta
ții de reproducere fără a asigura și 
bazine de reproducere naturală in 
amenajări. Am dovedit că. procedîn- 
du-se astfel, amenajările piscicole nu 
vor putea atinge parametrii proiec
tați. Am fost combătut aprig, atunci, 
de specialiști. între timp s-au mai 
construit cîteva zeci de mii de hec
tare de amenajări, dar rezultatele e-

ale 
mai 

inde-

— nu întotdeauna sufi- 
condițiile moderne 

pe aceea doctă a spe- 
rupt de realitate. care 

undeva în lume se proce- 
și vrea să facă la fel și

conomice n-au fost și nu sint cele 
așteptate. Abia in urmă cu doi ani 
s-a revenit și acum se construiesc in 
paralel stații de reproducere și bazi
ne de reproducere naturală. Am fer
ma convingere că procedîndu-se așa, 
in scurt timp, amenajările piscicole 
vor atinge parametrii de producție 
proiectați.

— Ne dăm seama că aveți 
motive destul de serioase de a 
fi. in unele cazuri, mai „rezer
vat" față de soluțiile specialiș
tilor...

nevoilor economiei și conservarea 
fondului piscicol. Ca urmare, pro
ducția de pește a Razelmului a cres
cut continuu, ajungînd in anul 
1977 la peste 2 000 tone și avem toate 
condițiile să crească și mai mult.

— V-arn auzit intr-o ședință 
vorbind despre o instalație de 
furajare a peștelui și despre.. 
zborurile cosmice. Asistența ri- 
dea, ridea de lipsa de recepti
vitate a unora, aprobindu-vă...

— ?âi cum ! Am zis atunci că in
stitutul de cercetări și proiectări

najări piscicole. Ce credeți că 
trebuie să se facă in continuare 
in această zonă pentru a-i mări 
capacitatea de producție ?

— încă din anul 1954 ne luptăm 
pentru consolidarea cordonului lito
ral al lacului Sinoe. in lungime de 
circa 8 kilometri. Bătălia pentru a- 
părarea lacului a căpătat deseori in
tensități dramatice. Dar nu putem 
face totul numai cu pescarii noștri, 
bărbăția și dragostea lor pentru 
muncă și pentru obiectul muncii, 
care aici se numește Sinoe. nu poate

„Îmi plac oamenii care ridică probleme,
dar și mai mult cei care luptă să le rezolve”

— Au fost și cazuri cind factori de 
decizie și specialiști au orientat des
fășurarea pescuitului pe baze nești- 
intifice și împotriva tradiției pe care 
noi. pescarii, o știam foarte bine. Am 
să mă refer la un singur exemplu : 
dimensiunea ochiurilor la uneltele 
de pescuit. Dacă faci prea mici a- 
ceste ochiuri, prinzi și puietul, ceea 
ce inseamnă că nu vei mai avea peș
te in anii următori, afectind grav 
fondul piscicol. Folosind scule cu 
ochiurile mici. Razelmul a ajuns să 
dea în anul 1968 doar 700 tone de 
pește, față de 4 300 tone cit dăduse 
în anul 1957. Am început imediat 
bătălia pentru modificarea sculelor, 
am fost susținut de organele de 
partid locale, dar am fost scos de 
trei ori din ședințele colegiului de 
la minister pe motiv că... m-aș opu
ne intereselor economiei. Degeaba 
spuneam peste tot că din cauza 
pescuitului nerațional, din anii răz
boiului, în anul 1946 Razelmul a mai 
putut da doar 240 tone de peste. Dar 
adevărurile susținute de mine au ie
șit iarăși la suprafață și actuala 
Lege privind pescuitul și piscicultu
ra asigură, deopotrivă, satisfacerea

Convorbire cu tovarășul 
Atanase CONDRAT 

directorul 
unității piscicole Jurilovca — Tulcea

omul a 
noastră, 
amena- 
s-o ex-

„Delta Dunării" a trecut la realiza
rea acestei instalații incă de pe vre
mea cind omul pregătea primele zbo
ruri în Cosmos. între timp, 
ajuns pe Lună, dar instalația 
care era gata, nu ajunsese în 
jări. Nu avea nimeni curajul
perimenteze. Atunci, in ședința aceea, 
am cerut-o eu și-s foarte mulțumit 
de ea.

— Pescarii pe care-i conduceți 
își desfășoară activitatea într-o 
zonă foarte întinsă : pe litoral, 
de la Capul Midia — la sud. 
pînă aproape de cherhanaua 
Ciotic-Sf. Gheorghe — la nord, 
pe o suprafață de 75 000 ha în 
complexul lagunar Razelm-Si- 
noe și pe alte 12 000 ha in ame-

suplini întotdeauna și în mod sigur 
lipsa sprijinului de specialitate și 
material. Există pericolul salinizării 
apei lacului și. prin urmare, al mortii 
in masă a peștelui de apă dulce. Și 
predomină șalăul ! Mă 
apoi, pagubele pe care 
sorburile de la stațiile 
a apei din sistemele de 
trofe complexului. Se distrug canti
tăți foarte mari de alevini, puieți și 
pește de consum, dimihuind astfel
producția la zi și viitoare. Soluții
sint. dar măi silit și tovarăși 1 care ■ 
amină realizarea protecției sorburi
lor, deși se poate face ușor și ieftin. 
Dacă se rezolvă aceste două proble
me, complexul Razelm-Sinoe poate 
da de cel puțin trei ori mai mult 
pește decît dă în prezent. Totodată, 
îl vom lăsa generațiilor viitoare 
plină putere de producție.

— Cum valorificați producția 
de pește care se realizează ?

— Vorbim despre o valorificare 
superioară, dar nu întotdeauna facem 
tot ceea ce trebuie în acest scop. Cu 
sprijinul comitetului județean de

ingrijorează, 
ni le produc 
de pompare 
irigații limi-

în

partid, 
am mai 
Pină la __  ... ___ . __  _________
iar întreprinderea de industrializare 
a peștelui din Tulcea valorifica, cum 
putea (cu mai mult sau mai puțin 
interes). Hamsiile. de exemplu, pe 
motiv că n-ar merge pe piață, la -3 
lei kilogramul, deci in interesul ce
tățenilor. dar și al economiei, erau 
de cele mai multe ori valorificate la 
făină din pește cu 0.60 lei kilogra
mul. incepind cu data amintită am 
preluat noi cherhanaua și. implicit, 
valorificarea. Intr-o singură acțiune 
a noastră am desfăcut pe piața Ca
pitalei și a Ploieștiului 22 de vagoa
ne de hamsii. pește proaspăt, bine 
conservat, care s-a vîndut ca pîinea 
caldă. în perspectivă, vom avea 
o bază proprie 
peștelui.

— Ne-ați 
interesante 
N-am discutat insă aproape ni
mic despre pescari. Mai precis: 
ce se intimplă cu ei. numărul 
lor este in scădere ?

— în urmă cu cițiva ani eram în
grijorat și eu : fiii pescarilor nu 
voiau să mai devină pescari. Acum 
insă avem iarăși destui pescari ti
neri. Omul, tineretul* îndeosebi, vrea 
să muncească, să producă, dar să și 
ciștige. De aceea, cind pescuitul mer
gea prost, tinerii plecau din sat spre 
industrie sau alte activități. Cind 
pescuitul merge bine, prima chemare 
a tinerilor din zonă este pescuitul. 
Nu. nu dispar pescarii. Doar so 
transformă. Pină in anul 1980. Juri
lovca va deveni centru urban, deci 
condițiile de viată vor fi tot mai 
bune. Alternarea pescuitului cu re
coltarea .stufului asigură pescarilor 
continuitate in muncă și în timpul 
prohibiției. Măsurile de refacere a 
fondului piscicol vor asigura in con
tinuare producții tot mai mari, deci 
și venituri sporite pentru pescari. Vă 
spun ca un om care peste doi ani 
iese la pensie : vom lăsa noi. gene
rația noastră, nu numai o tînără ge
nerație de pescari iscusiți, dar și un 
fond piscicol puternic. Pentru asta 
am muncit o viață, chiar dacă am cu
noscut și necazuri, și neîmplinită.

E. M1HAILESCU 
corespondentul „Scînteii"

incepind cu data de 1 iulie 
urnit din loc carul' rutinei, 
această dată, noi pescuiam,

...Și prea
E-n firea lucrurilor 

ca atunci cînd furni
zorul și beneficiarul 
unor produse fac par
te din aceeași „fami
lie", treaba să meargă 
ca pe roate. O regu
lă confirmată și de... 
excepția care urmează.

Numeroase obiective 
și instalații noi din 

. industria chimică au 
nevoie, pentru bună 
lor funcționare, de a- 
plicarea unei protec
ții anticorozive. O 
parte din materialele 
respective, printre care 
chiturile antiacide si 
foliile plastice. sint 
produse de întreprin
derea bucureșteană 
„Anticorozivul". ce 
ține... tot de Ministe
rul Industriei Chimi
ce. Se înțelege că a- 
sigurarea lor n-ar tre
bui să constituie nici 
o problemă. dacă 
furnizorul ar avea cea

multă dragoste strică
urmă de
„familia ■

mai mică 
sentimente
le". Dar n-are. Ca a- 
tare. in primul semes
tru a Înregistrat o 
restantă în 
citeva sute
Un motiv 
îngrijorare, 
pentru cine
de, adică factorii res
ponsabili din ministe
rul amintit, care au 
trecut restanta cu ve
derea. Te pui cu „dra
gostea părintească" ? 
Așa că au intervenit 
alții, in speță, condu
cerile trusturilor de 
izolații pentru lucrări 
industriale (T.I.L.I.) și 
de lucrări
(T.L.S.). din 
rești. S-au 
mai întii furnizorului. 
Zadarnic. investițiile 
cu pricina continuau 
să aibă aceeași soartă 
..vitregă". Atunci, con
structorii au făcut

livrări de 
de tone, 
serios de 
dar... nu 
s-ar cre-

speciale 
Bucu- 

adresat.

de-

mersuri mai departe, 
la Centrala de utilaje 
și piese de schimb 
(C.U.P.S.I.C.) din Ca
pitală, care coordonea
ză întreprinderea „An- 
ticorozivul" și s-au a- 
les cu un... nou gra
fic de livrare, potrivit ; 
căruia, in cursul lunii 
iulie, trebuia lichidată 
cam 50 la sută din res
tanță. Dar pină la 
jumătatea lunii, con- . 
struct orii au primit 
doar 150 de tone ciu
turi antiacide din cele 
658 prevăzute. Cu alte ' 
cuvinte, promisiunea a ; 
fost onorată pe... sfert. 
..Intenția contează", a 
spus furnizorul văzîn- Ș 
du-și de ale lui.

Ce a urmat 7 Nimic, 
pentru că centrala, cu 
„inima" ei de for tu
telar, a inchis din nou 
ochii. Așteptăm însă 
ca, măcar acum, să-i 
deschidă. (A. Cristian), j

Și 
de semiconservăre a

spus lucruri foarte 
despre pescuit.

In custodia...
Cu mare bucurie, 

cei de la întreprinde
rea de talpă și încăl
țăminte ’ „Progresul* 
din București s-au 
mutat intr-un sediu 
nou. Bucuria, se vede, 
a fost atit de mare, 
incit au lăsat un ca
dou substanțial Combi
natului de articole teh
nice din cauciuc 
lava. care 
luat spațiile
libere. Probabil, 
ceștia să-i țină 
te ! Și sintem 
că tovarășii din 
binat n-o să-i uiți

J:- 
a pre- 

rămase 
Ca a- 
min- 
siguri 
corn

de ușor. Pentru 
„darul" cu pricina se 
compune din autocla
ve. rezervoare, trolii. 
roti dințate, lanțuri de 
macarale, grinzi și 
multe, multe alte pie
se care, asamblate, or
donate. cine știe, poa
te vor da naștere u- 
nei noi linii tehnolo
gice. Impresionantă a- 
ceastă filotimie pe ba
nii statului, născută 
dintr-un tot atit de 
impresionant spirit de 
proastă gospodărire a 
bunurilor încredințate.

atunci, rugina

ruginii
că s-a pus pe treabă, dar 

păcătoasele de piese, 
avind un gabarit de- ( 
loc de neglijat, nu se 
lasă cu una cu două 
distruse. Drept care, 
specialiștii în coroziu
ne și cei de la trans
porturi de la Combi
natul de articole teh- t 
nice din cauciuc Jila
va au pus un pariu : '. 
cine va reuși să î 
„mute" piesele din 
curtea lor : proprieta
rii sau rugina ? Și 
sintem curioși. 
Constantin).
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2050 DE ANI DE LA CREAREA PRIMULUI STAT DAC
CENTRALIZAT ȘI INDEPENDENT

Rezultat al unei înde
lungate dezvoltări istorice. 
Statul dac centralizat și Indepen
dent, de la a cărui organizare, sub 
conducerea lui Burebista. vom ani
versa în 1980 împlinirea a 2 050 de 
ani. nu a apărut in mod spontan sau 
întîmplător, ci a fost rezultatul unei 
îndelungate dezvoltări istorice. La 
temelia tuturor prefacerilor politice 
de majoră însemnătate, precum și a 
progreselor din epoca lui Burebista. 
care reprezintă culmea cea mai Înaltă 
atinsă pină atunci 
to-dacică. s-a a- 
flat un mul
timilenar sub
strat economico- 
social. un proces 
ascendent de cris
talizare a organi
zării politice si 
militare, desfășu
rat in chip uni
tar. pe o intinsă 
arie geografică.

Așa cum s-a e- 
videntiat intr-un 
articol anterior, 
in cursul mile
niului al II-lea 
î.e.n.. în regiu
nea carpato-du- 
năreană si balca
nică se constitui- 
seră neamurile 
tracice. aparți- 
nînd. ca si grecii, 
illirii si alții, ma
rii familii de 
neamuri indoeu- 
ropene. Tracii mi
leniului al II-leâ 
î.e.n. au fost crea
torii unei culturi 
avansate si uni
tare. Ei aveau 
cunoștințe înain
tate. dezvoltind 
una dintre cele 
mai prospere me
talurgii a bronzu
lui. cum o atestă 
produsele atelie
relor din Transil
vania in special, 
date la iveală de 
săpăturile arheo
logice. în atelie
rele nord-traci- 
ce si pontice se
felurite, arme si podoabe de 
tracii acestor vremuri puțind 
narați. în multe privințe, cu 
miceniană.

Prin secolele VII—VI î.e.n.,
dul tracic din perioadele anterioare 
s-a cristalizat o mare unitate etnică 
Si de civilizație, ce acoperea toată 
regiunea geografică din nordul Car- 
paților pină la Balcani si de la Ty
ras (Nistru) pină spre ținuturile de ia 
Dunărea miilocie. în cadrul acestei 
unități se vor ridica geto-dacii. 
care il va surprinde istoria scrisă 
ocazia expediției întreprinse, 
anul 514 înaintea erei noastre. 
Darius, regele perșilor, 
sciților. .____ ___
drepți dintre traci" — cum ii aprecia 
Herodot — au fost singurii dintre nea
murile tracice care s-au împotrivit cu 
armele marelui rege persan. Rezis
tenta opusă de geți celui maf puter
nic imperiu al vremii atestă nu nu
mai voința lor de a trăi liberi, de 
sine stătători, ci si nivelul lor de or
ganizare militară și politică — mai 
înaintat decit al celorlalte neamuri 
înrudite. Cind aproape două sute do 
ani mai tirziu. puterea macedoneană 
s-a ridicat sub Filip II și Alexandru 
cel Mare, geții au intrat din nou in 
lumina istoriei antichității, de această 
dată izvoarele vorbind despre

rege al geților de la Dunăre, despre 
orașe întărite, precum si despre bo
gate lanuri de grine la nord de Du
năre. pe care oștenii macedoneni 
le-au culcat cu lăncile la pămint 
spre a putea înainta.

începuturile timpurii ale 
stratificării sociale. Cercetă* 
rile arheologice au 
mină dovezi certe 
puțurilor stratificării
această vreme. In secolele IV—III 
î.e.n. geto-dacii au creat o artă „prin-

scos la lu- 
ale înce- 
sociale în

de societatea Re-

zonier pe Lysimach. puternicul rege 
al Traciei. Pe la anul 200 î.e.n. este 
menționat regele Oroles. care a luptat 
împotriva bastarnilor germani, pă
trunși în părțile de răsărit ale Daciei, 
și i-a învins după o suită de grele 
bătălii. Uniunile de triburi geto- 
dacice au evoluat mereu — pe măsura 
dezvoltării forțelor de producție șl 
intensificării schimburilor comerciale, 
constituind nuclee din ce in ce mai 
mari. Importurile elenistice, pătrunse 
adine în zona getică, dar mai ales 
cele romane, folosirea monedei Romei 
republicane au stimulat puternic pro-

dacilor. întocmai ca si armele (vîr- 
furi de săgeată, lănci, scuturi etc.) si 
podoabele. Fierul de plug dacic, care 
a făcut posibilă trecerea la o agricul
tură propriu-zisă, a fost o unealtă 
tipică pentru lumea geto-dacică. 
folosită și mai tirziu de-a lungul pe
rioadei daco-romane si apoi mult 
după aceea. Ceramica geto-dacică, 
lucrată cu roata sau în tehnica tra
dițională cu mina, are un izbitor ca
racter 
forme 
forme 
unele

unitar. repertoriul său de 
pornind în principal de la 

străvechi tracice, cit si de la 
prototipuri

Temelia unitară a edificiului
statal făurit de Burebista

Vestigii ale artei geto-dacice: cupă de argint aurit din tezaurul de la Sincrăieni 
descoperită la Grădiștea Muncelului — Hunedoara

Harghita; ceramică pictată

făureau unelte 
preț, 

fi com- 
lumea

pe fon-

pe 
cu 
in 
de 

împotriva 
Geții — „cei mai viteji și

clară". aristocratică, de o rară finețe, 
care, cu toată înrîurirea Orientului 
antic si a lumii elenistice, se înfăți
șează cu manifestări de o pregnantă 
unitate și originalitate în întreaga 
zonă getică dintre Balcani. Carpații 
Meridionali și Orientali, Pontul Eu- 
xin și Tyras. Este suficient să amin
tim în acest sens binecunoscutul coif 
de aur de la Poiana-Coțofenesti (ju
dețul Prahova), tezaurul de la Băi- 
eeni (județul Iași), cit și inventarul 
mormintelor unor căpetenii ale aris
tocrației geto-dace de la Agighiol 
(județul Tulcea). Peretu (județul Te
leorman) și Găvanu (județul Brăila), 
care reflectă o viată plină de strălu
cire și de putere a nobilimii indi
gene.

Din analiza știrilor literare, dar si 
a celor: arheologice si numismatice, 
rezultă că la sfirsitul acestei perioa
de, geto-dacii erau organizați în ca
drul unor uniuni tribale, care aveau 
fiecare cite un centru al lor econo
mic, militar si religios — cunoscut 
din izvoare sub denumirea de „dava". 
in limba traco-dacică.

Una dintre uniunile mai vaste și 
mai puternice, care a putut face fată 
forței unui stat de tăria regatelor 
elenistice, a fost aceea condusă de 
Dromichete (ne la începutul sec. III 
î.e.n.). care a învins in două bătălii 
ostile macedonene, luind chiar

cesul de unificare pe plan economic 
Si politic al lumii geto-dace.

La temelia operei de 
centralizare — unitatea lu
mii geto-dacice. Acest proces 
avea solide temeiuri in uni
tatea etnică, lingvistică și Je 
cultură materială. Mărturiile istorice, 
care plasează limpede pe geți in 
intreaga regiune dintre Haemus (Bal
cani). Carpații Meridionali și Orien
tali și ’spre Marea Neagră si Tyras, 
iar pe daci in regiunea intracarpa
tică a Daciei străvechi, subliniază că 
aceștia formau unul și aceiași popor. 
Istoricul Trogus Potnpeius. care scrie 
in primele decenii ale erei noastre, 
afirmă semnificativ că „dacii sint o 
mlădiță a geților". Izvoarele antichi
tății sîn.t categorice in afirmarea fap
tului că Reții și dacii vorbeau aceeași 
limbă, traco-dacică. foloseau aceleași 
elemente în compunerea numelor de 
localități, de oameni.

în ce privește cultura materială, 
descoperirile arheologice au dat. la 
iveală numeroase ateliere de prelu
crare a fierului din care ieșeau unelte 
felurite, cu întrebuințare diversă, dar 
care păstrează aceeași pecete a uni
tății pe toată aria de locuire a geto-

elenistico-romane. 
Tocmai aceste 
produse cerami
ce, purtînd pecete 
specific geto-da
cică, au îngăduit, 
mai mult decît 
alte categorii de 
izvoare arheo
logice. să se sta
bilească cu certi
tudine pină unde 
s-au extins nea
murile geto-daci- 
lor.

De asemenea, și 
in domeniul ar
hitecturii — atit 
de splendid do
cumentată de im
punătoarele cetăți 

piatră de 
Sarmizegetu- 
(Hunedoăra), 

Crai vii, 
(Alba), 

Doamnei 
etc. —

Piatra 
Căpîlna 
Bitca 
(Neamț) 
sint evidente dăi
nuirea unor ele
mente de tradiție 
mult mai veche 
și. in același 
timp, puterea de 
asimilare de către 
geto-daci a ele
mentelor de civi
lizație greco-ro- 
mană. Modul de 
primire și adop
tare a împrumu
turilor străine po
trivit gustului și 
nevoilor 
este o altă 
teristică a 
geto-dace.

localâ. 
carac- 

1 urnii 
ca en

titate etnică unitară, cu rădăcini mi
lenare in același străbun pămint.

Așadar, marea personalitate a lui 
Burebista. opera de organizare 
unificare statală întreprinsă de 
conturează pe fundalul acestei 
si multilaterale unități a lumii 
dacice. Tocmai această temelie

Si 
el se 
vaste 
geto- 
uni-

tară explică faptul că. deși tradițiile 
democrației militare ale uniunilor 
tribale nu au dispărut cu totul oină 
la Burebista. totuși societatea geto- 
dacilor a reușit să înjghebeze un stat 
larg cuprinzător al tuturor teritoriilor 
locuite de ei — oameni statornici, 
agricultori, crescători de vite 
tesugari cu vechi tradiții. în 
mod r.:.> explică și dăinuirea 
a edificiului statal geto-dac 
cucerirea romană, eunoscind 
înflorire. Prin organizarea 
din vremea lui Burebista,
dacilor a atins un punct culminant : 
acest moment râm ine unul de refe
rință în istoria patriei, subliniind 
îndelungatele tradiții de organizare 
politică, rădăcinile adinei ce ne leagă 
de aceste păminturi pe care strămoșii 
noștri și-au făurit in Urmă cu mai 
bine de două milenii un stat propriu, 
liber-si puternic.

si mes- 
acelasi 

in timp 
pină la 
o mare 
statală 
istoria

Prof. univ. dr. docent 
Dumitru BERCIU

Pentru bucureșteni. nu
mele maestrului orădean 
Iosif Fekete este Indestruc
tibil legat de unul din cele 
mai frumoase monumente 
ale Capitalei : acela închi
nat eroilor aerului. Reali
zată in 1930, după un mi
nuscul proiect al Lydiei 
Kotzebue, această lucrare 
monumentală reprezintă una 
din primele, dar autoritarele 
afirmări ale sculptorului în 
plastica 
deplin < 
treaga 
rioară.

S-au ___ ___  ___  __
cută, 75 de ani de la naște
rea sculptorului. Ca un o- 
magiu adus unei vieți de 
muncă și probitate profe
sională, expoziția retrospec
tivă recent deschisă în să
lile Dalles ilustrează pentru 
privitorii bucureșteni laturi 
mai puțin cunoscute ale ac
tivității maestrului, rapor-, 
turile pe care rezultatele 
acestei activități au știut să 
le stabilească între valorile 
perene și inițiativele perso
nale. între substanța însăși 
a folclorului românesc și 
propria experiență artistică.

Un impresionant palmares 
artistic — care include deo
potrivă lucrări monumenta
le de anvergură, cum ar fi 
monumentul Horia, Cloșca 
și Crișan de la Alba Iulia, 
portalul Ministerului Justi
ției sau imagini de Zbură
tori. numeroase sculpturi în 
bronz, marmură. piatră, 
lemn, dar și lucrări cu ca
racter decorativ in fier for
jat. și ceramică — ni-1 reco
mandă pe Iosif Fekete ca 
ne o personalitate distinctă 
a cărei activitate artistică 
însoțește cu modestie, de 
peste 50 de ani, drumul ar
tei românești.

Absolvent al Academiei 
de belle-arte din București, 
sculptorul (care a studiat 
deopotrivă pictura șl dese
nul) a beneficiat de îndru
marea atentă a lui Fr. 
Storck și mai ales a lui Di- 
mitrie Paciurea. a cărui pu
ternică personalitate artis
tică si-a pus amprenta nu 
numai asupra lucrărilor de 
început, ci a contribuit ia 
structurarea unui stil perso
nal. Temele alese, așa cum 
ne-o demonstrează retro
spectiva din sălile Dalles, ca 
și mijloacele de expresie nu 
au constituit îhsă niciodată 
pentru artist scopuri în sine, 
ci au alcătuit instrumente 
puse in sluiba idealului său 
estetic, prilejuri de medita
ție asupra inepuizabilelor 
resurse expresive ale mate
rialului. Analizindu-i perso
nalitatea polivalentă, Mir
cea Toca, unul din cei mai 
avizați exegeți ai operei lui 
Iosif Fekete, arăta că 
„respectul fată de materiale 
îl ajută să nu distrugă ni
ciodată viata lemnului sau

i românească, pe 
confirmată de in

sa evoluție ulte-

împlinit, luna tra

t

a pietrei, ci să urmeze ar
hitectura intimă a bușteanu
lui sau blocului sosit din 
carieră, sugestivă nrin ea 
însăși și. adeseori, posibil și 
util de păstrat pină in faza 
finală a cioplirii". Dăltuiie

părtată poate fi descifrată 
in lucrările lui Păci urea sau 
in admirabila, exemplara 
simplitate a lui Brâncuși. isi 
au sorgintea, de asemenea, 
in căutarea, explicit formu
lată de artist, a unei expre-

IOSIF FEKETE: „Cap de țăran'

din trăsături puține, dar as
pre. un cap de țăran, sau o 
maternitate, portretul lui 
Brâncuși sau acela intitulat 
„Strigătul" cu trăsăturile 
estompate, șlefuite ca de o 
lentă curgere a apei, do- 
bindesc sensuri de energio 
pozitivă. Blocul de piatră 
compact, masiv devine un 
element activ în realizarea 
operei, in stabilirea unui, 
echilibru volumetric care se 
impune în spațiu prin for
me armonice asemănătoare 
valorilor armonice ne care 
le sugerează arhitectura. A- 
ceste simplificări de pla
nuri, a căror origine înde

sivităti sporite în calitatea 
materialului însuși.

Dincolo de subiectul pro- 
priu-zis al fiecărei lucrări, 
fondul uman al temei este 
prezent in formă. în limpe
zimea. puritatea si fran
chețea mijloacelor de ex
primare. Puterea lor de ira- 
diatie se află in relație ne
mijlocită si subtilă cu lu
mea densă de ginduri si 
sentimente a artistului, fiind 
in ultimă instanță expresia 
concentrată, metaforică a 
unui complex si precis 
punct de vedere, o modali
tate de a dezvălui 
lumii la scara

esența 
înțelegerii

artistului. Ca și piatra, pa
tina caldă a lemnului a 
constituit pentru sculptor 
punctul de plecare în des
fășurarea unei originale 
fantezii creatoare. Cele ci- 
teva variante de torsuri 
realizate in esențe diferite 
de lemn, in funcție de 
variatele efecte de ordin 
cromatic sau cu direcția fi
brei lemnoase, exprimă par
că lupta tăcută, perma
nentă a sculptorului împo
triva greutății volumelor. 
Lucrări ca „Extaz" sau 
..Maternitate". ..Poarta Do
rului" sau ..Cintecul Elibe
rării" capătă in ansamblul 
lucrărilor sale valori em
blematice. se înscriu ca a- 
devărate simboluri ale le
găturii intre sine și lumea 
satului. între tradiție și 
actualitate. Sint lucrări 
care, evidențiind arhitectu
ri le robuste si elementare 
ale lemnului, resnectînd 
deci specificul materialului, 
creează forme armonioase, 
concentrate.
limbaiului nu Înseamnă aici 
monotonie sau sărăcie a 
mijloacelor. Dimpotrivă, ea 
capătă frumusețe plastică, 
putere de convingere.

Analizindu-se lucrările 
maestrului Iosif Fekete, s-a 
vorbit adeseori despre valo
rile de ordin decorativ con
ținute de sculptura sa. Nu 
numai lucrările realizate in 
fier forlat. cu limpede rol 
decorativ, dar si unele sta
tuete in bronz care se de
tașează în spațiu prin volu
me prelungi, șerpuitoare, a- 
nimate uneori de accente 
expresioniste (ca in cazul 
lucrării „Don Quijote"), ma
terializează aceeași aspira
ție spre armonie. în această 
ordine de idei, nu trebuie să 
neglijăm faptul că Iosif Fe
kete a lucrat timp de zece 
ani ca sculptor animalier la 
Institutul național zooteh
nic. Se află aici, poate, ex
plicația seriozității si stă
ruinței cu care revin în 
creația sa temele de inspi
rație zoomorfă, teme cărora, 
cu un deosebit simt al sti
lizării. știe să le confere 
inedite virtuți decorative.

Cele mai multe 
lucrările prezentate 
în sălile Dalles, 
nate cu admirabilă 
nerozitate de către 
Muzeului Tării. Crișurilor. 
constituind deci nucleul 
unei colecții de sculptură 
in orașul in care de mai 
bine de trei decenii maes
trul Iosif Fekete desfășoară 
o laborioasă activitate, 
atestă neîndoielnic pre
zența unui artist care a 
știut să-si definească un 
profil propriu in cuprinsul 
sculpturii românești con
temporane.

Simplitatea

dintre 
acum 

do- 
ge- 

artist

Marina PREUTU

LUNI 24 IULIE 
PROGRAMUL l

13.55 Telex 
16,00 Emisiune in limba maghiară
19.00 — .............
19,20
19.30

/

• GORJ. în semn de omagiu 
adus marelui nostru poet Mihai 
Eminescu, pentru a marca im- 
plinirea unui secol de la trece
rea sa pe aceste meleaguri, in 
satul Florești, comuna Țînță- 
reni, a avut loc festivitatea de 
dezvelire a unei plăci comemo
rative. Programul cultural-ar
tistic prezentat cu acest prilej 
de formațiile din localitate s-a 
constituit într-o emoționantă e- 
vocare a vieții și creației Lu
ceafărului poeziei românești. La 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Tg. Jiu s-a desfășurat re
cent un simpozion cu tema 
„Arta industrială — element 
major în ridicarea nivelului de 
cultură și civilizație". (Dumitru 
Prună). • BRAȘOV. Pentru 
turiștii care vizitează castelul 
Bran sau poposesc pentru scurt 
timp in această frumoasă și pi
torească localitate de munte, 
Consiliul județean Brașov pen
tru cultură și educație socia
listă organizează duminical o 
suită de manifestări artistice 
sub genericul „Popas folcloric". 
Formații artistice de amatori 
prezintă. în incinta Muzeului 
etnografic din localitate, cintece 
și dansuri populare românești, 
maghiare și germane. Tot aici 
s-a deschis și o expoziție de 
artă plastică și artizanat a ar
tiștilor amatori din județ. (Ni- 
colae Mocanu). • TIMIȘ. Con- 
tinuind o mai veche preocupa
re. Centrul județean de îndru
mare a creației populare și 
mișcării artistice de masă a or
ganizat, și în acest an, mai 
multe tabere de vară pentru 
creatorii amatori. Primii și-au 
inceput activitatea ceramiștii a- 
matori, care, pentru o perioadă 
de 12 zile, s-au integrat în co
lectivul întreprinderii „Cerami
ca" din Jimbolia. Și-au deschis 
porțile șl taberele de creație li
terară și plastică organizate la 
Tomești-Valea lui Liman și 
Deta. în programul celor două 
tabere figurează intîlniri cu lu
crători din industrie și agricul
tură. participarea la viața cul
turală a localităților respective, 
dezbateri profesionale etc. (Ce
zar Ioana). • SATU MARE. O 
foaie volantă care inserează ar
ticole în limbile română și 
maghiară, recent editată de co
mitetul de partid și consiliul de 
conducere al cooperativei mește
șugărești „Metal-lemn" — Satu 
Mare, in colaborare cu redac
țiile ziarelor „Cronica sătmărea- 
nă“ și „Szatmari Hirlap", îm
părtășește experiența in pro
ducție a acestei unități, căreia 
i s-a decernat recent drapelul 
și diploma de 
fruntașă pe țară" 
zultatele obținute 
Satu Mare a fost 
legere de versuri 
poeți autodidacți din județ. Este 
vorba
Bran, 
titlul 
poetul 
(„Statornică lumină"). La Ga
leriile fondului plastic s-a des
chis expoziția de grafică publi
citară semnată de Tarczy Ist
van. (Octav Grumeză). ® BRAl- 
LA. Consiliul municipal de 
educație politică și cultu
ră socialistă a organizat o expo
ziție de carte social-politică cu 
titlul : „Partidul Comunist Ro
mân — călăuză In acțiune". Tot
odată, în marile librării ale ora
șului au fost 
zi ții de carte 
standuri de 
Avram).

Cintecele țării
1001 de seri
Telejurnal • întrecerea socialistă 
in cinstea marii sărbători
Panoramic
Roman-Iolleton : Familia Palllser. 
Episodul 22
Mal aveți o întrebare T
Izvoare... Cintece pe versuri de 
Mlhai Eminescu, Lucian Blaga și 
Ion Horea
Cadran mondial
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Cenacluri ale tineretului
Pentru căminul dumneavoastră 
întîinire cu satira și umorul 
Bucureștlul necunoscut
In alb șl negru.
1061 de seri
Telejurnal • întrecerea socialistă 
în cinstea marii sărbători
Film serial pentru copil : „Cuore" 
Incursiune in cotidian.
Opera in concert
Telex
Film serial : Om bogat, om sărac

DUMINICA 23 IULIE
PROGRAMUL 1

8,00 Sportul pentru toți
8,15 Tot inainte !
9,10 Șoimii patriei
9,20 Film serial pentru copii : Don 

Quijote. Episodul 9
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10.00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii
12,30 De strajă patriei 
13,00 Telex

Album duminical
Imagini din Egipt
Tenis de cimp — selecțiuni înre
gistrate din finala de simplu băr
bați a turneului Internațional de 
la Wimbledon
Film serial : Linia maritimă One- 
dln. Episodul 48
Micul ecran pentru cel mici 
Telejurnal • întrecerea socialistă 
in cinstea marii sărbători
Reportaj TV : „Ziua constructori
lor"
Gala antenelor
Film artistic : „Viața lui Emile 
Zola“. Premieră TV
Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2
Concert educativ

21.15
21.45

Vase și obiecte de podoabă geto-dace : fibula cu mască din tezaurul de argint de la Cocda Poiana —

încheiat 
treia

Malului — Prahova (foto
Galați (foto 2) ; strecurătoare de la Popești — Ilfov (foto 3) ; faleră din tezaurul de la Herăstrău —

cană descoperită la 
București (foto 4)

22,00
22,20

16.30
17.05
17.20
18.05
18.30
19.20
19.30

19,50
20.15
20.35
21.25
21,30

Voronețiana^
cea 

ediție 
Festlvalului-concurs 

de pictură și grafică 
„Voronețiana". organi
zat la Suceava sub 
egida Uniunii Artiști
lor Plastici in colabo
rare cu Comitetul 
județean Suceava de 
cultură și educație 
socialistă. Menită să 
contribuie la dezvol-

tarea artei noastre 
plastice, inspirată din 
realitățile prezentu
lui socialist, din fap
tele de glorie ale 
înaintașilor, ale eroi
cei noastre clase mun
citoare. manifestarea 
a reunit, anul acesta, 
58 de creatori profe
sioniști și amatori, 
din toate zonele țării, 
care au prezentat 110

lucrări, peisaje, 
trete, compoziții, 
riul, alcătuit din 
noscute personalități 
ale artei plastice, a 
oferit — celor mai va
loroase creații — șap
te premii. Toate 
crările 
intra in 
muzeelor

por- 
Ju-
cu-

lu-
premiate vor 

patrimoniul 
sucevene.

(Agerpres)

Spiritul critic în vacanță ?
Stirnește 

nedumerire 
cu care 
în general 
sobră, exigentă, 
este Vatra, găzduiește 
in nr. 4/1978. in cele 
patru pagini de poezie, 
versificări al căror 
ermetism căznit le 
face inaccesibile iubi
torului de poezie. Ori- 
cit s-ar 
cesta să 
dă peste nimic : 
cătură . .
fumigenă : „îmi adun 
toate puterile — ne a- 
sigură un autor — 
capul imi este greu, 
timplele imi zvicnesc / 
un ochi ceresc îmi 
despică singele. / Tre
ce pe lingă geamăt ca 
pe lingă o stincă / o 
melodie cu clonț 
oțel. / Știu ziua și 
cind m-am mutat 
tr-o / suprafață lumi
noasă auziți-mă. / Văd 
cum se destramă lo
cuința / incordată in 
mine. / Surpriza, ne
răbdarea și / o cutie 
de chibrituri : / un 
bătrin cu ochelari și 
barbă albă / a adunat 
lucrurile vechi in 
curte. / Deodată o mu
zică mocnită și rugi- 
ne. I Am ars șt va ră- 
mine o cicatrice uri- 
tă. / Vulturul împrăș
tie floarea". „Poezia" 
se Întitulează „O su-

cel puțin 
ușurința 

i revistă 
serioasă, 

cum
o

a-strădui
priceapă, nu 

fă- 
pretențioasă.

de 
ora 
in-

prafață luminoasă" și, 
cum se vede, propune... 
o șaradă, 
același < 
ezoteric, 
oarbă, 
spune 
nea umbrei1*) : 
bor în umbră încruci- 
șindu-mi viata / cu-n 
munte de cenușă, / nu
mai dacă-l văd / cu 
singurul meu ochi gal
ben din frunte... 
capul îndreptat 
umbră / m-am 
de margini gri / 
nor negru de păr la 
orizont / mi-a acope
rit fața pină a doua 
zl...“. Este vorba de o 
ascensiune în necunos
cut ? De înfruntarea 
întunecimii? Spre deo
sebire de „misterul" 
de nepătruns din ase
menea versificări, alte 
piese din cele patru 
pagini ale revistei sint 
relativ „limpezi", bu
năoară acest „Revers": 
„cunoscătoare și recu
noscătoare / dornică 
de-o viață ruptă / din 
canoane — dornică 
încă / darnică prin 
sentiment și / educa
ție / dornică / darnică 
și chiar ! democratică 
— inaintea cui / sau 
pentru cine?" I

Iată Și un „perfect" 
clișeu modernist inti
tulat „Dare de seamă" 
(oricum, o treaptă evo-

învăluit in 
aer misterios, 

de oficiere 
un autor ne 
(„La margi- 
' „Co

/ Cu 
spre 

prins 
și un

luată, de clișeu însu
șit !) : „A trecut un 
avion reactor / și a lă
sat o linie de zăpadă / 
pe cerul albastru. ! As
tăzi aici altceva nu s-a 
mai / intimplat numai 
astăzi: / — liștțele se 
scufundau și ieri / — 
rațele zboară dintot- 
deauna / — lebedele 
mature sint albe / — 
papura nu are noduri / 
— eu incă mă hră
nesc / — Saint-Exuperp 
e tot mort". Cuprin- 
zind desigur șl o sea
mă de versuri șl chiar 
poeme întregi promi
țătoare, pasteluri 
țioase, poezii de 
goste notabile in 
sentimentul se 
străpuns de lama
țire, ageră a gindului, 
crochiuri de un pate
tism bine strunit, a- 
ceste pagini lirice al
cătuind un supliment 
intitulat „Ediția a Il-a 
a Festivalului național 
«Cintarea României-" 
vădesc totuși in an
samblu un gust îndo
ielnic, criterii de se
lecție inacceptabile. 
Alegerea ne mai ofe
ră. drept argument, și 
alte mostre; de pildă, 
acest „pastel" unde 
„in articulațiile bez
nei gindim / despre 
iarnă" : „E o urmă 
orice izvor, / oameni

prelinși peste pietrele 
unse, / strigătul virstei 
la vale. / Dincolo de 
pajiștea rece / de mu
tele cringuri ne izbim. / 
Luminări de alamă in 
turn, / alege in un
ghiuri, / invizibile vis- 
le scuturind plumbul". 
Poezie de notație ? 
Poate, însă notațiile a- 
cestea conțin foarte 
puțină poezie și multă, 
prea multă făcătură, 
vădind, la urma ur
mei, un 
critic al

scăzut simț 
unei reviste

altminteri 
Această 
xigență 
tun să 
tocmai 
festivalului 
supune, 
aceeași luptă pentru 
calitate, pentru stimu
larea creației care spu
ne cu adevărat ceva 
oamenilor, iubitorilor 
de poezie. Or, multe 
din piesele grupajului 
amintit — și ca ele, 
din păcate, găsim încă 
destule în multe alte

de ținută, 
„criză" de e- 
nu este opor- 
se manifeste 
sub emblema

care pre- 
în felul său,

reviste al căror spirit 
critic pare să fi plecat 
în vacanță — se pre
fac numai că au ceva 
de spus fiind, in reali
tate, emanații ale chi
nului poetic de care, 
evident, suferă cu plă
cere și multi grafo- 
mani. Care bine ar fi 
de s-ar bucura de-o 
îndrumare, nu de de
rutanta lor publicare 
cu atita generozitate.

necesitatea comportă
rii civilizate. Uneori 
se, vorbește de „nepo- 
lifețea administrati
vă" — unii funcțio
nari au tonul răstit, 
disprețul afișat cu 
ostentație, par niște a- 
tribute obligatorii ale 
prestigiului — 
„rezistentă la

sau de 
politețe"

— spui frumos „bună 
ziua" și respectivul se 
uită prin tine ca prin 
ceață, fără a se clinti, 
ideea de a-ți răspun
de nici nu-i trece prin 
cap. Mă întreb plin 
de nedumerire de unde 
au răsărit și cum s-au 
prăsit astfel de com
portări, cînd cunos-

cută este buna cu
viință a românului, 
a. țăranului român în 
speță. Politețea nu 
este un lux. o „bo
ierie". ci exprimă în
crederea și stima 
pentru cei care ne 
înconjoară, respectul 
pentru tovarășii noștri 
de muncă".

care 
vede 
sub-

V. COMAN
Răsfoind „Manuscriptum"

numărul

„Creșterea limbii românești.
de la NeluPrimim

Manoie din Roznov o 
scrisoare in care, prin
tre altele, este dis
cutată acuratețea cu 
care se folosește limba 
română in diverse 
ocazii :

„Fără pretenția unui 
specialist, 
realitatea 
din ședințe de produc
ție ete., vă rețin aten
ția cu cîteva observa
ții asupra folosirii a- 
buzive a unor cuvinte 
și expresii, în care, in 
multe cazuri, limbajul 
este sărac, lipsit de 
vigoare și expresivita
te. Astfel, se aude, la 
unii, industrie, carac
ter. cind Îndreptarul 
indică drept corectă 
pronunțarea industrie,

urmărind 
lingvistică

caracter. Alții, 
bine preferă"

„mai 
neolo

gismele prețioase. Ver
be ca : a atenționa, a 
optimiza, a concluzio
na, ori prea tocitele 
substantive : proble
matică, creativitate, 
multitudine. Repetarea 
fără discernămint a 
unor verbe ca : a se 
impune, a acorda, a 
unor expresii (departe 
de mine gindul, vor
bitorul a sintetizat 
succint), folosirea unor 
grave inadvertențe 
gramaticale (a-și a- 
duce aportul, rezultate 
mai superioare) urî- 
țesc exprimarea, înă
bușă ideea. Se vorbește 
despre „insăși colecti
vul", despre „insăși 
oamenii".

L."
Ce vreau 

Impuse de 
realitățile 
ședințele, 
ticipare mai 
sau mai restrînsă, 
putea constitui, alături 
de școală, de presa 
scrisă și vorbită, mi
nunate prilejuri de 
cultivare a limbii. 
Așadar, din interven
țiile noastre in ședin
țe să facem modele de 
exprimare, săvîrșind 
astfel un act de 
pect față de alții, 
de noi înșine și 
presus de orjce 
de limba română.

La preocuparea 
de exprimarea corectă 
și îngrijită aș vrea să 
adaug cevg și despre

să spun? 
viată, de 
concrete, 

eu o par- 
largă 

ar

res- 
față 
mai 
fată

fată

A apărut 
2/1978 al revistei tri
mestriale a Muzeului 
literaturii române, 
„Manuscri ptum".

încadrindu-se în pre
ocupările majore ale 
presei noastre privind 
celebrarea a 130 de ani 
de la revoluția din 
1848, publicația inse
rează, în prima parte, 
o suită de documente 
— scrieri, acte, cores
pondență — aparți- 
nind unora din lumi
noasele figuri de 
luptători pentru cauza 
națională și socială a 
românilor de la 
cui veacului 
(Kogălniceanu. 
gheru, Eftimie 
gu). sau unor persona
lități prestigioase ale 
culturii noastre (Emi
nescu, Pârvan, Căli- 
nescu) care s-au aple-

mijlo- 
trecut.

Ma- 
Mpr-

cat asupra epocii și 
au descifrat, în scrie
rile lor, înaltele sen
suri ale idealurilor de 
la 1848. Contribuțiile 
documentare, de un 
real interes, constituie 
un omagiu adus revo
luției de la 1848 — 
acest moment de pu
ternică afirmare a spi
ritului militant, care a 
cristalizat unitatea i- 
deii naționale și a de
mocrației, caracteri- 
2ind in cel mai înalt 
grad mișcarea in țări
le române.

în partea a doua, 
poezie, proză, teatru, 
critică, sumarul cu
prinde pagini inedite 
(cu lămuriri
de condeie de 
giu) din și 
I, L. Caragiale, 
da Isanos,

semnate 
presti- 
despre 

Mag- 
Mihail

Sadoveanu, Mihail 
Sorbul, Perpessicius, 
B. P. Hasdeu, Al. Sa- 
hia. Paul Zarifopol.

Cea de-a treia sec
țiune a sumarului re
vistei este consacrată 
rubricilor : , Epistolar, 
File de album. Scrii
tori români in ar
hive străine. Scriitori 
străini in arhive româ
nești. Arhivă senti
mentală, Document in 
replică.

Interesul pe care-1 
prezintă materialele 
înmănuncheate în a- 
cest ultim număr al 
revistei Muzeului lite
raturii române, ilus
trația inedită, ea și 
prezentarea grafică e- 
legantă și sobră fac 
din „Manuscriptum" o 
apariție publicistică 
de ținută.

N. POPESCU

„cooperativă 
pentru re

in 1977. La 
editată o cu- 
a doi tineri

de poetul țăran Ioan 
ale cărui poezii apar sub 
„Deosebitele iubiri", și 
muncitor Vasile Tarta

organizate expo- 
social-politică cu 
vinzare, (Chivu
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCUZeelande
(Urmare din pag. I)

de acreditare,
> ANTHONY 

președintelui
înminînd scrisorile i 

ambasadorul FRANCIS 
SMALL a transmis 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut 
din partea reginei Elisabeta a Il-a a 
Regatului Unit al Marii Britanii si 
Irlandei de Nord și a guvernatorului 
general al Noii Zeelande, Keith Ho
ly oake.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasadorul Noii Zeelande 
sint evocate relațiile economice, po
litice, științifice și în alte domenii 
stabilite intre România și Noua Zee
landă. „Aș vrea să mă refer în spe
cial — se subliniază in cuvintare — 
la dezvoltarea relațiilor economice. 
Comerțul bilateral, deși în valori ab
solute nu a atins un nivel prea înalt, 
a crescut considerabil in ultimii ani".

După ce se exprimă interesul Noii 
Zeelande de a se consulta și a co
labora cu România în problemele 
care privesc viața politică interna
țională, în cuvintare se spune : 
„Noua Zeelandă a apreciat in mod 
deosebit sprijinirea de către Româ
nia a drepturilor țărilor mici și mij
locii, o temă pe care Noua Zeelandă 
o promovează din rațiunea că inte
gritatea și independenta tuturor ță
rilor, indiferent de mărime, trebuie 
respectată. Noua Zeelandă este pre
ocupată de progresul în domeniul 
dezarmării. Deși este o țață situată 
departe in sudul Pacificului, noi am 
fost implicați în cele două mari con
flagrații din Europa care au avut loc 
în cursul acestui secol. De aceea, 
stabilitatea și securitatea in Europa 
rămin de mare interes pentru noi, 
inclusiv eforturile depuse de Româ
nia in acest domeniu. Mai pe larg, 
Noua Zeelandă este interesată să 
joace un rol cit se poate de activ in 
procesul multilateral de dezarmare

prin adoptarea unei atitudini rațio
nale și printr-un angajament ferm 
față de scopurile dezarmării, atit in 
Organizația Națiunilor Unite, cit și 
în afara ei“.

în cuvintare este exprimată voința 
ambasadorului de a depune toate e- 
forturile pentru a dezvolta în conti
nuare relațiile între Noua Zeelandă 
și România.

Primind 
președintele 
a mulțumit 
a transmis, 
Elisabeta t _
general al Noii Zeelande un salut 
călduros și cele

în cuvîntarea 
statului român 
tele importante 
lațiilor dintre ...
noastre. „Deși România și Noua Zee
landă sînt situate la mari distanțe 
geografice — se arată în cuvintare 
— relațiile comerciale dintre statele 
noastre au cunoscut o anumită dez
voltare, dar ele nu reflectă nici pe 
departe marile posibilități pe care le 
oferă. în această privință, economii
le celor două țări. De aceea consider 
că este necesar ca, prin eforturi co
mune. să găsim noi căi și mijloace 
prin care să asigurăm extinderea tot 
mai puternică a colaborării, pe mul
tiple planuri. dintre România și 
Noua Zeelandă".

în cuvintare este menționată, de 
asemenea, conlucrarea bună dintre 
delegațiile României și Noii Zeelan
de pe plan internațional, îndeosebi 
in problemele dezarmării și creșterii 
rolului Organizației Națiunilor Unite.

După ce sint subliniate principiile 
care stau la baza politicii externe a 
tării noastre, in cuvîntarea șefului 
statului român se spune : ..Ca tară 
europeană. România militează con
secvent si îsi aduce contribuția la e-

scrisorile de acreditare, 
■ NICOLAE CEAUȘESCU 
pentru salutul adresat și 

la rîndul său. reginei 
a Il-a și guvernatorului

mai bune urări, 
de răspuns a șefului 
Sînt evocate momen- 

pentru evoluția re- 
țările și popoarele

forturile pentru înfăptuirea unui cli
mat trainic de securitate si coope
rare pe continent. Milităm cu fermi
tate pentru înfăptuirea dezarmării, 
si în primul rînd a dezarmării nu
cleare. Sesiunea specială â O.N.U. 
consacrată dezarmării a deschis noi 
perspective si a scos în evidentă do
rința popoarelor lumii de a se tre
ce cit mai urgent la acțiuni care să 
ducă la realizarea unor pași con- 
creti pe calea dezarmării. Acționăm, 
de asemenea, pentru solutionarea 
problemelor litigioase pe baza trata
tivelor pașnice".

In continuare. în cuvintare se 
spune : „Participind activ la viața 
internațională, tara noastră acțio
nează pentru lichidarea subdezvoltă
rii. a marilor decalaje economice 
dintre țările în curs de dezvoltare 
si țările avansate, pentru înfăptui
rea unei noi ordini economice inter
naționale. Ne pronunțăm pentru de
mocratizarea relațiilor dintre state, 
pentru participarea tuturor statelor 
la solutionarea problemelor comple
xe ale vieții contemporane, pentru 
edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră".

Șeful statului român a urat am
basadorului Noii Zeelande succes în 
îndeplinirea misiunii sale si l-a asi
gurat de sprijinul Consiliului de 
Stat, al guvernului român si al său 
personal.

După solemnitatea primirii scriso
rilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, in
tr-o atmosferă cordială, cu ambasa
dorul Francis Anthony Small.

La solemnitate si la convorbire au 
luat parte Uie Rădulescu. ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, si Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial si al Consiliu
lui de Stat.

TovarășM NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă exprim adîncă recunoștință pentru felicitările călduroase și solidari

tatea fermă pe care le-ați adresat în numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al poporului român si al dumneavoastră personal, 
in legătură cu luna de solidaritate cu lupta poporului coreean și cea de-a 
XXV-a aniversare a victoriei în războiul de apărare a patriei.

Sprijinul deplin acordat de partidul, statul și poporul României luptei 
drepte a poporului nostru pentru unificarea pașnică și independentă a pa
triei servește drept un mare imbold pentru poporul nostru.

Și eu îmi amintesc cu bucurie de zilele pline de sentimente de priete
nie petrecute recent împreună cu dumneavoastră la Phenian și îmi exprim 
convingerea că relațiile frățești de prietenie și colaborare dintre partidele, 
tarile și popoarele noastre se vor extinde și dezvolta și mai mult in viitor, 
în diferite domenii.

Folosind acest prilej, urez din toată inima ca poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, să obțină 
succese și mai mari in lupta pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului.

K1M IR SEN
Secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 

din Coreea 
Președintele Republicii Populare 

Democrate Coreene

Cronica
La Academia de științe sociale și 

politice a avut loc. ieri, o masă 
rotundă pe tema „Aspecte ale vieții 
politice internaționale", organizată de 
Asociația de drept internațional și 
relații internaționale, in cadrul că
reia a vorbit Averell Harriman, cu
noscută personalitate a vieții publice 
americane, care face o vizită in țara 
noastră.

Cu acest prilej, s-a relevat evo
luția ascendentă a relațiilor dintre 
România și S.U.A., subliniindu-se 
importanta deosebită a intilnirilor și 
convorbirilor dintre președinții

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 25 iulie. In țară : Vreme răcoroasă 
la început, apoi In încălzire. Cerul va fi 
schimbător. La începutul intervalului, 
în jumătatea de est a țării, vor cădea

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A R. A. EGIPT

Excelenței Sale MOHAMMED ANWAR EL SADAT
Președintele Republicii Arabe Egipt

Ziua națională a Republicii Arabe Egipt îmi oferă plăcutul prilej de 
a vă adresa dumneavoastră cele mai calde felicitări, urări de sănătate, feri
cire și succes, iar poporului egiptean prieten multă prosperitate și pace.

îmi amintesc cu deosebită plăcere de intilnirlle și convorbirile pe care 
le-am avut împreună în ultimii ani și imi exprim convingerea că îndepli
nirea acordurilor și înțelegerilor la care am ajuns va contribui la impulsio
narea cooperării reciproc avantajoase dintre țările și popoarele noastre, la 
dezvoltarea conlucrării româno-egiptene pe planul vieții internaționale, pen
tru triumful păcii, securității și cooperării in Orientul Mijlociu și in întrea
ga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

Excelenței Sale Domnului MAMDOUH SALEM
Prim-ministru al Republicii Arabe Egipt

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt, imi face o deosebită 
plăcere să vă adresez, in numele guvernului român și al meu personal, cele 
mai cordiale felicitări, precum și cele 
personală.

mai bune urări de sănătate și fericire

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul general 

al miliției - Direcția circulație 
...pentru sezonul 

estival
și traficul 
ridicate in 
deosebire

La fel ca termometrul, 
rutier înregistrează valori 
această perioadă — cu 
pe șoselele ce duc spre litoral și 
spre renumitele trasee 
montane. Se circulă intens nu nu
mai ziua, ci și noaptea, „pe răcoa
re". Față de anul trecut, numărul 
deținătorilor de autovehicule pro
prietate personală și cel al poseso
rilor de permis de conducere a 
crescut considerabil. De unde și 
necesitatea ca fiecare să respecte 
cu strictețe toate regulile de circu
lație și, firește, normele conduitei 
preventive. în același timp, trebuie 
ținut seamă de o serie de reco
mandări, printre care:

tru deplasare, permițind evitarea 
arterelor suprasaturate, fără să 
reclame kilometri in plus. Se cere 
doar ca' automobiliștii să se infor
meze Înainte de plecare despre dru
murile ce le stau la dispoziție pe di
recția dorită.

turistice • Vremea fiind destul de in
stabilă, este necesar ca viteza auto
vehiculului să fie adaptată perma
nent la condițiile concrete de drum, 
vizibilitate și intensitatea traficului. 
Trebuie avut mereu în vedere că 
excesul de viteză provoacă cele mai 
multe accidente, mai ales din cauza 
șoferilor începători și a celor care 
nu conduc frecvent.

...în atenția 
conducătorilor 

de motorete

zilei MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Nicolae Ceaușescu și Jimmy Carter 
pentru dezvoltarea favorabilă a ra
porturilor româno-americane, in a- 
vantajul reciproc, a.l colaborării și 
păcii in lume.

La dezbatere, condusă de prof. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice, au luat parte academicieni, 
cadre didactice universitare, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, ziariști.

A fost prezent Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București.

(Agerpres)

ploi locale, care vor avea șl caracter 
de aversă. In celelalte zone, averse 
izolate. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 șl 18 grade, izolat mai 
coborite. iar maximele intre 18 și 28 
de grade, local mai ridicate. In Bucu
rești : Vreme răcoroasă la Început, apoi 
în încălzire. Cerul va fi schimbător, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

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

Sportivi români peste hotare
• în etapa inaugurală a turneului 

masculin de handbal de la Varșovia, 
selecționata României a învins cu 
scorul de 19—17 (10—8) reprezenta
tiva R.D. Germane. Comentatorul a- 
genției P.A.P. evidențiază jocul bun 
practicat de Birtalan, Voina și Mun- 
teanu. Alte rezultate : Polonia (A) — 
Italia 31—20 (17—8) ; U.R.S.S. — Po
lonia (B) 24-21 (11—11).
• La Szeged. în turneul interna

tional feminin de handbal, echipa 
României (tineret) a terminat la 
egalitate 14—14 (8—6) cu selecționata

Olandei. Iugoslavia a cîștigat 
20—14 întilnirea cu Polonia, iar 
prezentativa Ungariei a întrecut cu 
28—14 echipa Norvegiei.

cu 
re-

• în turneul internațional femi
nin de baschet de la Szoinok, selec
ționata de tineret a României a în
trecut cu scorul de 72—60 (44—31) 
formația R.D. Germane. Alte rezul
tate : Iugoslavia — Bulgaria 70—69 ; 
Ungaria — Japonia 77—74.

În cîteva rînduri
• Finala ultimei probe — spadă 

pe echipe — din cadrul campionate
lor mondiale de scrimă de la 
Hamburg, va fi disputată între repre
zentativele U.R.S.S. și Ungariei. în 
semifinale. Ungaria a învins Franța 
cu 9—6, iar U.R.S.S. a întrecut la 
tușaveraj (8—8 tușaveraj 54—60) 
selecționata Suediei, campioană olim
pică.

• Evitarea deplasărilor lungi, de 
sute de kilometri, fără întrerupere. 
Se impune oprirea autovehiculului la 
intervale de 100—150 km pentru re
laxare. Aceasta, cu atît. mai necesar 
in timp de noapte. Conducerea auto
vehiculului supune organismul la 
efort fizic și psihic intens. Orice alte 
încercări — în afară de odihnă — de 
a elimina oboseala (cafea, țigări, 
muzică de la radio) nu pot elimina 
consecințele : diminuarea reflexelor, 
scăderea atenției, slăbirea puterii de 
concentrare și, în final, adormirea la 
volan.
• Odihna pe timpul nopții să fie 

de minimum 6 ore, fără consum de 
băuturi alcoolice și intr-un loc de ca
zare care să ofere condiții corespun
zătoare de somn. Dormitul în auto
turism sau în condiții improvizate 
nu numai că nu asigură reîmpros
pătarea forțelor, ci amplifică starea ■ 
de oboseală. Statisticile arată. că o 
parte însemnată din 
cauzate de adormirea la 
loc în cursul dimineții, la 
după pornirea la drum.

accidentele 
volan au 

. scurt timp

posibil, să• Ori de cite ori este 
se folosească șoselele neaglomerate, 
ceea ce înseamnă un spor de cursivi
tate, mers constant, mai puține de
pășiri și opriri, economie de energie 
umană... și de combustibil. La ora 
actuală, există numeroase drumuri 
paralele sau variante bune pen-

Pe zi ce trece, tot mai numeroase 
motorete străbat drumurile țării. 
Fiind un autovehicul ușor, de dimen
siuni reduse, „strecurîndu-se“ lesne 
printre celelalte mașini, motoreta 
constituie un mijloc de deplasare 
foarte agreat, în special de tineret. 
Conducerea motoretei implică insă o 
răspundere la fel de mare ca a ori
cărui alt autovehicul și, dintr-un anu
mit punct de vedere, poate chiar mai 
mare, ținînd seama de stabilitatea 
relativ scăzută a acesteia. Tocmai 
de aceea se cere o deosebită atenție 
și prudență în pilotarea acestui ve
hicul, folosirea lui în limitele solici
tărilor la care poate răspunde.

Marea majoritate a .conducătorilor 
de motorete înțeleg să circule regu
lamentar și, implicit, .în deplină 
securitate. Sint insă și unii care iși 
închipuie că dacă motoreta este un 
vehicul ușor, aceasta le dă dreptul să 
o conducă cu ușurință. Nimic mai 
fals și mai periculos. In ultimele zile, 
șapte conducători de motoretă au 
fost angajați in accidente grave de 
circulație, de pe urma cărora o per
soană și-a pierdut viața și șase s-au 
ales cu vătămări corporale grave.

Trebuie ținut seama de faptul că 
motoreta poate fi condusă pe dru
murile publice numai de către per
soane care posedă permis de condu
cere corespunzător, eliberat de orga
nele miliției. Conducerea motoretei 
fără permis pe drumurile publice 
constituie infracțiune și se pedepseș
te cu închisoare sau amendă.

Campionatele naționale 
de atletism

Campionatele naționale de atletism, 
care se desfășoară în cadrul „Dacia- 
dei", au continuat simbătă pe sta
dionul Republicii din Capitală. In 
proba feminină de săritură în lun
gime, victoria a revenit Ginei Panait 
cu 6,66 m. Horia Toboc a cîștigat 
proba de 400 m garduri cu timpul de 
51”l/10. în proba de 400 m plat. Elena 
Tăriță a fost cronometrată cu timpul 
de 53”7/10. Alte rezultate : masculin : 
200 m plat : CI. Șușelescu — 21”4/10 ; 
3 000 m obstacole : P. Copu — 
8’31”2/10 ; 1 500 m plat : Gh. Ghipu — 
3’50”7/10 ; feminin : greutate : Maria 
Loghin — 18,82 m ; suliță : Eva 
Zorgo — 59,28 m ; 800 m ; Elena 
Tăriță — 2’05” ; 100 m garduri — Mi- 
haela Dumitrescu — 13”8/10. Astăzi, 
în ultima zi. întrecerile încep la ora 
17,00.

• După consumarea a 5 runde, în 
turneul feminin de șah de la Nalen- 
chowe (Polonia), se menține lideră 
Petra Feustel (R.D.G.) cu 4 puncte, 
urmată de Litinskaia (U.R.S.S.) 3,5 
puncte. Baumstark (România) 2,5 
puncte și o partidă întreruptă. în 
runda 5-a Gertrude Baumstark a re
mizat cu Feustel.

în turneul masculin ce se desfă
șoară in același oraș, conduce Alek
sandr Zaharov (U.R.S.S.) cit 4 punc
te, secondat da iugoslavul Knezevici 
3,5 puncte.

• Rezultate din sferturile de fi
nală ale turneului de tenis de la 
Washington : Connors—Gildemeister 
7—5, 6—3 ; Orantes—Fillol 6—3, 
6—1 ; Higueras—Solomon 6—4. 6—4 ; 
Dibbs—Fiback 6—1, 4—6, 6—0.

disputate In sferturile 
turneului international

• Partidele 
de finală ale 
de tenis de la Baastad (Suedia) s-au 
soldat cu următoarele rezultate : 
Borg—Lewis 7—6, 6—3 ; Munoz—Jo
hansson 3—6, 6—2, 6—4 ; Taroczy — 
Edmondson 6—4, 7—6 ; Barazzutti— 
Moore 6—1. 7—6.

• în bazinul de pe insula „Mar
gareta" din Budapesta a început 
campionatul european de polo pe 
apă pentru echipe de juniori. Selec
ționata României a terminat la ega
litate : 5—5 (1—1. 1—0. 1—2, 2—2) 
cu echipa Bulgariei. Echipa Iugo
slaviei a întrecut cu 15—11 pe cea a 
Suediei.

• Turneul de fotbal al Jocurilor 
Americii centrale și Caraibilor de 
la Medellin (Columbia) a fost cîști- 
gat de echipa Cubei, învingătoare cu 
2—0 în finala cu formația Colum
biei. în meciul pentru locul 3, se
lecționata Insulelor Bermude a 
trecut cu 3—0 echipa Mexicului.

Călătorind de la Cairo spre sud. 
de-a lungul văii Nilului, vizitatorul 
are posibilitatea să întîlnească 
nenumărate vestigii ale străvechii 
civilizații egiptene 
mai reprezentative 
Egiptului de astăzi: 
nate, hidrocentrale, 
deri nesfîrșite ale 
profilează stîlpii argintii ai linii
lor de inaltă tensiune, care trans
portă energia electrică spre dife
rite regiuni ale țării. Eforturile 
intense de valorificare energetică 
a apelor străvechiului Nil au adus 
importante transformări în viața 
felahilor egipteni, in peisajul tra
dițional.

Dacă în primii 70 de ani ce au 
urmat introducerii energiei electri
ce in Egipt (1882) au fost iluminate 
doar 52 localități, astăzi cifra lor 
este de zeci si zeci de ori mai 
mare : la sfîrșitul anului curent, 
numărul satelor electrificate se va 
ridica la circa 3 000 dintr-un total 
de 4 046. Totodată, statul egiptean 
continuă să aloce importante fon
duri pentru construirea de noi ba
raje și stații electrice, utilizarea al
tor forme de energie decît cele cla
sice (nucleară, solară, eoliană), în
făptuirea unui grandios proiect de 
transformare a naturii. Este vorba 
de electrificarea depresiunii Qatta- 
ra, din Deșertul Occidental; prin le
garea acestuia cu Mediterana prin
tr-un canal de circa 60 km. și con
struirea unui sistem de instalații 
care vor furniza un volum de ener
gie electrică mai mare decît hidro
centrala de la Assuan.

înfăptuirile poporului egiptean în 
domeniul energeticii, ca și în toa
te domeniile dezvoltării econo- 
mico-sociale sînt urmărite cu caldă 
simpatie de poporul român. Intre 
Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Egipt s-au sta
tornicit și se dezvoltă, așa cum 
este bine cunoscut, relații de am
plă colaborare, întemeiate pe de
plină egalitate în drepturi și res
pect reciproc. O contribuție hotă- 
rîtoare la cursul ascendent al ra
porturilor româno-egiptene, salu
tat cu deosebită satisfacție de am
bele țări, au adus și aduc înțele
gerile și acordurile realizate cu 
prilejul multiplelor întilniri la ni
vel înalt de la București și Cairo, 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Anwar El Sadat. Fiecare din 
aceste întilniri a ridicat pe o 
nouă treaptă conlucrarea dintre 
cele două țări în toate sferele de 
activitate, i-a deschis perspective 
tot mai rodnice. Tabloul colaboră
rii este multilateral. România iși 
aduce, de pildă, contribuția la rea-

alături de cele 
realizări ale 
uzine, combi- 

Peste intin- 
deșertului se

lizarea îndrăznețelor programe de 
electrificare ale Egiptului, recent 
fiind încheiate un șir de Înțelegeri 
concrete în acest sens, potrivit că
rora țara noastră urmează să con
tribuie la electrificarea unor sate 
din diferite zone ale Egiptului. Do
vadă elocventă a colaborării fruc
tuoase statornicite între cele două 
țări, a dorinței lor de a conlucra 
pentru dezvoltarea și bunăstarea 
ambelor popoare, aceste re
cente ințelegeri vin să se adau
ge unui șir de rezultate re
marcabile obținute în diverse 
domenii de activitate și. în spe
cial, al cooperării in producție. 
După cum se știe, ca rod al muncii 
însuflețite depuse de specialiștii 
români si egipteni, la El Mex (Ale
xandria) funcționează de mai multi 
ani o uzină de produse sodice, la 
Hamrawein pe coasta Mării Roșii 
se inaltă un complex de preparare 
a fosfatilor. iar în întreprinderi din 
Heluan și. respectiv. Cairo sint 
asamblate cu succes tractoare și 
autoturisme de teren.

Salutate cu satisfacție de ambele 
Dopoare. aceste realizări ilustrează 
rodnicia acordurilor si înțelegerilor 
realizate cu prilejul multiplelor în- 
tilniri la nivel înalt dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si pre
ședintele Anwar El Sadat, care au 
deschis ample perspective conlu
crării româno-egiptene in toate 
domeniile de activitate.

Prieten sincer al poporului egip
tean. al tuturor popoarelor arabe. 
România socialistă acordă, asa cum 
se știe, o importantă deosebită re
zolvării prin mijloace politice, la 
masa tratativelor, a situației spi
noase din Orientul Mijlociu, stator
nicirii unei păci trainice si juste în 
această zonă atît de încercată a 
lumii, astfel ca popoarele care tră
iesc aici să-si poată concentra toate 
eforturile muncii pașnice, construc
tive. bunăstării si progresului lor. 
Asa cum a arătat președintele 
Sadat, poporul egiptean dă o înaltă 
prețuire contribuției active a Româ
niei. personal a președintelui 
Nicolae Ceausescu, la reglementa
rea pașnică a problemei Orientului 
Mijlociu, considerind aceasta ca o 
grăitoare dovadă a prieteniei si 
solidarității, ca o expresie vie a 
politicii generale de pace si înțele
gere a tării noastre.

Corespunzînd întru totul interese
lor ambelor țări si popoare, cursul 
ascendent al colaborării multilate
rale româno-egiptene se înscrie, 
totodată, ca un aport de seamă la 
cauza păcii, progresului si coope
rării internaționale.

Nicolae N. LUPU

(Urmare din pag. I)
rui colectiv de muncă, o atenție cu 
totul deosebită se impune a fi acor
dată analizei modului în care se rea
lizează producția netă și producția 
fizică, stăruinței cu care se acțio
nează pentru reducerea cheltuielilor 
de producție și. in primul rind, a 
cheltuielilor materiale de producție, 
prin introducerea unui regim sever 
de economii și lichidarea oricărei 
forme de risipă, reducerea consumu
lui de combustibil, energie, metal ș.a.

Esențial este ca pretutindeni dez
baterile să se soldeze cu măsuri 
concrete, practice, adoptate operativ, 
care să ducă la înlăturarea tuturor 
neajunsurilor ivite în calea realizării 
planului, a sarcinilor economice sta
bilite de partid.

mea schimbătoare din aceste zile ris
că să surprindă pe cîmp importan
te cantități de griu depozitate sub 
cerul liber.

Principala urgență acum o consti
tuie concentrarea tuturor eforturilor 
pentru încheierea secerișului — fără 
pierderi — in județele care au în
ceput mai tirziu această lucrare. Spre 
aceste zone se impune în prezent 
deplasarea fără intirziere a întregii 
dotări tehnice devenite disponibile.

Datorită faptului că pe cimpiile 
țării se mai află incă o însemnată 
parte din piinea poporului, este de 
datoria organizațiilor de partid, a co
mandamentelor comunale să urmă
rească sistematic stricta respectare a 
programelor de lucru stabilite pe 
fiecare unitate, pe fiecare formație 
de muncă.

Ritm accelerat 
la recoltarea griului
Zilele săptămînii pe care o înche

iem au fost deosebit de rodnice și 
pentru lucrătorii ogoarelor, care și-au 
canalizat eforturile, cu deosebire, in 
direcția recoltării grabnice a griului. 
Au fost zile de muncă record, ceea 
ce a permis ca o seamă de județe 
din sudul țării să incheie campania 
de recoltare, realizind totodată o 
bună parte din planul de însămința- 
re a culturilor succesive. Pe cit de 
rapid s-a acționat la recoltarea griu
lui, tot atit de urgent trebuie să 
se asigure și transportul recoltei spre 
magazii, fără nici o pierdere, livra
rea cerealelor la fondul de stat. Vre-

Energiile tineretului
Munca închinată prosperității țării 

a fost omagiată, o dată in plus, in 
această săptămînă cu prilejul nume
roaselor manifestări dedicate împli
nirii a 30 de ani de la înființarea 
primelor șantiere de muncă patrioti
că ale tineretului. Au fost momente 
emoționante, care au prilejuit atit e- 
vocarea importanței constituirii, in 
anul 1948, a primelor fronturi tine
rești ale muncii patriotice, cit și re
levarea inaltelor responsabilități care 
revin tinerei generații de azi în în
făptuirea mărețelor obiective ale 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale P.C.R. S-a vă
dit pregnant cu acest prilej că ti
nerii brigadieri de astăzi sînt la

Campionatele 
internaționale de lupte 
greco-romane și libere
Campionatele internaționale de 

lupte greco-romane și libere ale ță
rii noastre au continuat sîmbătă in 
Capitală. Competiția este dominată 
de sportivii români, angajați, in ma
joritatea categoriilor, in lupta pentru 
un loc pe podium. Printre cei care 
vor lupta în finale figurează, la gre
co-romane, C. Alexandru, N. Gingă, 
M. Botică, I. Draica, Șt. Rusu, iar 
la libere Gh. Rasovan, A. Neagu și 
I. Arapu. Astăzi dimineață de la ora 
9.00 au loc finalele in sala comple
xului sportiv „23 August".

11 :*id
VACANȚĂ IN DELTĂ

în județul Tulcea. unitățile 
turistice ale cooperației de con
sum oferă celor atrași de fru
musețile Deltei condiții de 
cazare și masă in, toată perioada 
sezonului estival.

De curînd, la Măcin a fost 
dat în folosință un frumos com
plex hotelier turistic, care 
dispune de camere cu confort 
modern și încălzire centrală, de 
un elegant restaurant, o brase
rie si o terasă.

Hotelul „Albatros" din comu
na Jurilovca. la 75 km de 
Tulcea. este, de asemenea, un 
plăcut loc de popas pentru tu
riști. El cuprinde un restaurant 
cu terasă, o cofetărie cu labora-

portul 
traver- 
o dis- 

popasul 
pe

se 
pe 
la 
situat
— oferind

tor propriu și mai multe came
re plăcute si odihnitoare.

La 500 metri se află 
Jurilovca. de unde 
sează lacul Razelm 
tanță de 15 km pină 
turistic „Portița" — 
litoralul Mării Negre
175 locuri de cazare în căsuțe 
și corturi.

Popasurile „Pelicanul" de la 
Murighiol — cu peste 200 
locuri în căsuțe camping — și 
„Doi iepurași" la circa 3 km 
înainte de Babadag sint, de a- 
semenea, unități ale cooperației 
de consum, gazde ospitaliere 
pentru turiștii aflați în Deltă.

înălțimea sarcinilor actualei etape, a 
îndemnurilor adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, punînd în valoa
re caracteristicile vîrstei lor — dir- 
zenia, spiritul creator, optimismul ro
bust.

întreaga desfășurare de energie 
creatoare din această săptămînă de
monstrează hotărîrea fermă a oame
nilor muncii din toate sectoarele de 
a intîmpina cu rezultate cit mai bune 
cea de-a 34-a aniversare a zilei de 
23 August.

în interesul cauzei 
păcii și colaborării 

internaționale
Preocuparea fermă pentru adinci- 

rea prieteniei și cooperării cu țările 
socialiste, cu țările in curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, indi
ferent de orînduirea socială, pentru 
întărirea legăturilor și colaborării cu 
forțele antiimperialiste, democratice 
de pretutindeni în lupta pentru pace 
și progres — trăsătură fundamentală 
a întregii activități internaționale a 
României socialiste — și-a găsit 
expresii elocvente și în această săp
tămînă prin activitatea amplă des
fășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin intîlnirile și convor
birile purtate de șeful statului român 
cu numeroase personalități poli
tice — șefi de guverne și de partide, 
membri ai cabinetelor din diverse 
țări de pe continente diferite. Bo
gata agendă de lucru a secretarului 
general al partidului, președintele 
republicii, a cuprins convorbiri cu 
secretarul general al Partidului Co
munist Francez, Georges Marchais. 
cu președintele Partidului Socialist 
de stingă din Norvegia, Berge Furre, 
cu primul ministru al Guvernului 
Republicii Populare Congo, Louis 
Sylvain-Goma, cu reprezentantul 
permanent al S.U.A. la O.N.U., 
membru al Cabinetului președinte

lui Statelor Unite, Andrew Young, 
cu ministrul relațiilor externe și 
cultelor al Republicii Argentina, 
viceamiralul Oscar Antonio Montes.

Caracteristica fundamentală a cu
prinzătorului dialog internațional 
promovat de partidul șl statul nos
tru o constituie evidențierea necesi
tății de a se adinei colaborarea în
tre țări și popoare în vederea solu
ționării constructive a marilor pro
bleme care confruntă omenirea, edi
ficării unor relații interstatale noi, 
bazate pe egalitate în drepturi și 
respect reciproc, făuririi unei ordini 
economice și politice internaționale 
juste și echitabile. în vasta operă is
torică de instaurare a unei asemenea 
ordini. România se afirmă, așa cum o 
demonstrează și activitatea intensă pe 
planul contactelor internaționale din 
ultima săptămină, ca unul din par- 
ticipanții cei mai dinamici, aducînd 
o contribuție crescîndă la eforturile 
pentru promovarea cauzei păcii, 
securității și colaborării internațio
nale.

Tratativele — singura 
cale justă, echitabila 

de rezolvare a 
problemelor litigioase
Agenda politică a săptămînii a 

înscris ca un eveniment notabil a 
XV-a Conferință a șefilor de sta
te si guverne din țările mem
bre ale Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.). moment însemnat în 
viata continentului. care în pre
zent parcurge o etapă dificilă a is
toriei sale. Așa cum se știe, ca ur
mare a ascuțirii contradicțiilor in
ternaționale. a intensificării luptei 
pentru sfere de influentă si zone 
de dominație. Africa a devenit tea
trul unor evenimente care creează 
mari primejdii pentru independenta 
popoarelor sale, pentru cauza ge

nerală a păcii. Tocmai în lumina 
acestor evenimente apare ca deose
bit de semnificativă sublinierea, în 
cadrul Conferinței la nivel înalt de 
la Khartum, a necesității de a se 
întări unitatea si solidaritatea țări
lor africane. în lupta împotriva po
liticii imperialiste. colonialiste și 
neocolonialiste, pentru libertatea po
poarelor din- Africa australă, pentru 
dezvoltarea independentă si suvera
nă a tuturor popoarelor continentu
lui. Cu deosebită tărie a fost re
liefat imperativul reglementării pe 
cale pașnică a diferendelor existen
te între unele state africane, au fost 
evidențiate marile primejdii ale în
fruntărilor militare, care deschid ca
lea intervențiilor străine, antrenînd, 
în același timp, tot mai mult statele 
continentului in virtejul cursei înar
mărilor. ceea ce nu poate decît a- 
fecta serios eforturile îndreptate 
spre solutionarea problemelor strin
gente ale dezvoltării economice și 
sociale. In virtutea dreptului im
prescriptibil al popoarelor de a de
cide de sine stătător asupra proble
melor care le privesc, la conferin
ța de la Khartum s-a desprins ca 
una din concluziile fundamentale 
necesitatea rezolvării situațiilor li
tigioase de către africanii înșiși, fără 
nici un amestec din afară, pe cale 
pașnică, prin tratative. în spiritul 
înțelegerii, al respectului reciproc 
fată de interesele legitime ale fie
cărei națiuni. Sint idei și concluzii 
care pun. o dată în plus, în eviden
ță justețea aprecierilor partidului 
nostru cu privire la stingerea foca
relor de conflict, la rezolvarea prin 
mijloace politice a litigiilor dintre 
state, a oricăror surse de divergen
te. numai pe asemenea cale pu- 
tindu-se asigura progresul economic 
si social, putînd. fi întărită indepen
denta popoarelor.

Este o concluzie întru totul aplica
bilă si în ce privește evoluțiile din 
Orientul Mijlociu, evoluții care. în 
cursul săptămînii încheiate, au fost 
marcate de întîlnirea tripartită egip- 
teano-israeliană-americană. desfășu
rată în castelul Leeds din apropie

rea capitalei britanice. Cu tot ca
racterul său limitat. întîlnjrea a fost 
considerată ca o contribuție pe linia 
eforturilor în vederea găsirii unei 
soluții negociate a problemelor atît 
de complicate din această zonă. Ob
servatorii scenei politice internațio
nale au comentat evenimentul ca o 
expresie a necesității de reluare a 
dialogului între părțile aflate în con
flict. pentru a se evita o nouă agra
vare a situației.

Participantii s-au abținut de a 
face aprecieri asupra rezultatelor a- 
cestei întilniri. subliniindu-se insă 
că usa rămine în continuare deschi
să în vederea tratativelor si con
tactelor. Asa cum se știe, oronunțin- 
du-se pentru soluționarea pe cale 
politică a crizei din Orientul Mijlo
ciu. România a subliniat si sublinia
ză că o reglementare justă si du
rabilă poate fi realizată numai prin 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate, recunoașterea drep
turilor legitime ale poporului pales
tinian. inclusiv dreptul de a-si făuri 
un stat propriu si independent, asi
gurarea independentei si suverani
tății tuturor statelor din zonă, crea
rea condițiilor ca ele să trăiască in 
relații de bună vecinătate. O solu
ționare globală, o rezolvare politică 
de ansamblu. în conformitate cu a- 
ceste principii, reclamă, firește, 
participarea tuturor părților intere
sate. inclusiv a reprezentanților au
torizați ai poporului palestinian, un 
rol important fiind chemată, totoda
tă. să joace, in această direcție. Or
ganizația Națiunilor Unite.

Problemele economice 
mondiale se cer 
abordate într-un 

mod nou
Pe plan economic, agenda săptă- 

mînli a consemnat un șir de fapte

care ilustrează preocuparea existentă 
in Occident în legătură cu persisten
ța unor fenomene acute, cum sint șo
majul, inflația, convulsiile monetare. 
Tocmai aceste teme s-au aflat pe or
dinea de zi a reuniunii economice 
care a avut loc la Bonn cu partici
parea șefilor de state sau de guver
ne ai principalelor țări capitaliste 
avansate economic (Statele Unite, 
R.F. Germania, Japonia, Canada, 
Franța, Marea Britanie și Italia), 
care au încercat să se pună de acord 
asupra unei „strategii a depășirii 
crizei" și relansării activității econo
mice. După cum reiese din comuni
catul publicat la încheierea lucrări
lor, țările participante și-au asumat 
angajamente de a acționa astfel, in
cit să se atenueze amploarea acestor 
fenomene pe planul economiilor res
pective și al economiei mondiale. In 
comentariile presei occidentale pe 
marginea rezultatelor reuniunii, s-au 
exprimat însă unele îndoieli în ceea 
ce privește posibilitatea transpunerii 
în practică a soluțiilor preconizate.

Observatorii lucizi au arătat că fe
nomenele cu care sint confruntate 
țările participante nu se opresc la 
frontierele țărilor respective, ci sînt 
in directă legătură cu alte probleme 
importante, cum sînt lichidarea sub
dezvoltării, dezvoltarea comerțului și 
intensificarea cooperării între toate 
țările, dezvoltate și nedezvoltate eco
nomic, crearea unui sistem monetar 
internațional. Acestea sînt însă pro
bleme cu caracter mondial și soluțio
narea lor, ca și în general a tuturor 
problemelor cardinale ale contempo
raneității, nu poate fi concepută de- 
cit într-o viziune largă, cu partici
parea, pe bază de egalitate, a tuturor 
statelor interesate — cerință in spri
jinul căreia România militează, așa 
cum este cunoscut, în modul cel mai 
perseverent.
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KHARTUM

încheierea lucrărilor Conferinței 
la nivel înalt a 0. U.A.

• Recomandări pentru soluționarea pe cale pașnică a proble
melor divergente dintre unele țări africane • Au fost adoptate 
numeroase rezoluții • Viitoarea reuniune la nivel înalt va avea 

loc la Monrovia (Liberia) ,
KHARTUM 22 — Trimisul special Agerpres, Paul Diaconu, transmi

te : La Khartum s-au încheiat, sîmbătă, lucrările celei de-a XV-a 
Conferințe a șefilor de stat și de guvern din țările membre ale Orga
nizației Unității Africane. Conferința a ales in funcția de secretar 
general al O.U.A. pe ministrul de externe al Republicii Togo, Edem 
Kodjo, și a hotărit ca viitoarea reuniune la nivel înalt să aibă loc 
la Monrovia (Liberia), la o dată ce va fi stabilită ulterior.

Participanții la conferință au a- 
doptat un număr de circa 250 de re
zoluții — ce urmează să fie date pu
blicității la Khartum — în proble
mele care au făcut obiectul dezbate
rilor, documente pregătite de Consi
liul Ministerial al O.U.A., ale cărei 
deliberări au precedat reuniunea la 
nivel inalt.

Una dintre rezoluțiile adoptate de
clară că orice încălcare a sancțiuni
lor impuse Rhodesiei, în special de 
state membre permanente ale Con
siliului de Securitate, constituie un 
act neprietenesc față de Africa și o 
piedică serioasă în calea reglemen
tării negociate a problemei rhode- 
siene. Documentul cere tuturor sta
telor să sprijine lupta poporului 
Zimbabwe și să respecte strict sanc
țiunile impuse regimului minoritar 
rasist de la Salisbury, solicitind, tot
odată, Consiliului de Securitate a- 
doptarea unor măsuri pentru întări
rea acestor sancțiuni.

Conferința a decis, totodată, for
marea unei comisii compuse din șe
fii de stat a cinci țări africane pen
tru examinarea problemei Saharei 
occidentale. Această comisie, în 
frunte cu președintele Republicii 
Democratice Sudan, Gaafar Moham
med El Nimeiri, va avea ca sarcină 
contactarea părților direct interesate 
pentru fixarea locului și datei unei 
reuniuni extraordinare africane la 
nivel înalt, ce va fi consacrată în 
exclusivitate acestei probleme.

în cadrul lucrărilor care au prece
dat ședința de închidere au fost e- 
xaminate rapoartele comisiilor de 
mediere, conciliere și arbitraj ale 
O.U.A. pentru soluționarea proble
melor divergente dintre unele țări 
africane.

Raportul privind activitatea Comi
siei pentru rezolvarea diferendului 
dintre Etiopia și Somalia a fost pre
zentat de șeful guvernului militar fe
deral nigerian, Olusegun Obasanjo, 
care a recomandat să se continue 
eforturile pentru găsirea unei soluții 
politice a conflictului.

Raportul privind activitatea Comi
siei Etiopia — Sudan a fost prezen
tat de ministrul de externe al Sier- 
rei Leone. Francis M. Minah. în nu
mele președintelui acestei țări. Ste
vens Siaka. Raportul a recomandat 
comisiei să-și continue activitatea, 
mentionînd că s-au înregistrat pro
grese considerabile spre o atenuare 
a tensiunii între cele două tari ve
cine. restabilirea unor relații nor
male. respectiv reluarea zborurilor 
aeriene civile si reactivizarea Comi
siei ministeriale comune etiopiano- 
sudaneze.

Totodată, s-a recomandat conti
nuarea activității Comisiei Ciad — 
Libia, iar Gabonului. Nigeriei. Nige
rului și Sudanului li s-a cerut să-și 
continue eforturile pentru realizarea 
reconcilierii naționale în Ciad, în 
cadrul statului ciadian.

ADDIS ABEBA 22 (Agerpres). — 
Africa a arătat cu claritate, cu ocazia 
Conferinței la nivel inalt a O.U.A. de 
la Khartum, că „destinele popoarelor 
africane nu vor putea fi decise în 
afara continentului" — a declarat 
președintele Republicii Unite Tanza
nia. Julius Kambarage Nyerere, la 
sosirea, sîmbătă. în capitala Etiopiei 
pentru o vizită oficială de două zile 
in această tară. în ce privește pro
blema proiectului dezbătut la Khar
tum. privind constituirea unei forte 
interafricane de securitate, președin
tele Tanzaniei a subliniat că numai 
„un sistem care să fie organizat de 
africani și să servească interesele 
africanilor ar putea răspunde nevoi
lor Africii".

La Addis Abeba, președintele Ju
lius Nyerere va avea convorbiri cu 
președintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu, locotenent- 
colonel Mengistu Haile Mariam, pri
vind dezvoltarea relațiilor dintre 
Republica Unită Tanzania si Etiopia.

Pregătiri pentru 
Forumul științific 

european
Reuniunea experților 

evidențiază necesitatea 
dezvoltării cooperării 
științifice între țările 

europene
BONN 22 (Agerpres). — Reuniu

nea de experți de la Bonn consa
crată pregătirii Forumului științific 
european, care întrunește repre
zentanți ai statelor participante la 
Conferința pentru securitate și coo
perare în ’ Europa, a examinat, in 
oontinuare, probleme referitoare la 
ordinea de zi, organizarea și meto
dele de lucru ale viitorului forum. 
Un prim acord care se conturează 
în ce privește ordinea de zi are în 
vedere că aceasta va trebui să se 
concentreze asupra examinării unor 
probleme de interes comun din do
meniile energiei, alimentației, me
dicinii, mediului înconjurător și 
dezvoltării urbane. Discuțiile au evi
dențiat importanța analizării aces
tor probleme, pornind de la nece
sitatea întăririi și dezvoltării coope
rării științifice intre țările conti
nentului nostru.

S-a apreciat, de asemenea, că în 
documentul reuniunii vor trebui 
să-și găsească o reflectare corespun
zătoare aspectele privind formarea 
de personal științific și stadiul di
ferit de dezvoltare științifică la care 
se află statele semnatare ale Actu
lui final al C.S.C.E.

Au fost propuse o serie de for
mulări, care precizează că Forumul 
științific ar trebui să fie organizat 
și să-și desfășoare activitatea pe 
baza normelor de lucru și a regu
lilor de procedură ale C.S.C.E., res
pectiv regula adoptării hotărîrilor 
prin consens, rotația la conducerea 
lucrărilor, participarea directă a tu
turor delegațiilor la toate fazele 
dezbaterilor și în toate organele de 
lucru ale viitoarei reuniuni.

PEKIN

Convorbiri româno - chineze
PEKIN 22 (Agerpres). — Tovarășul 

Gheorghe Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, care conduce o delegație 
guvernamentală română într-o vizită 
in R.P. Chineză, a avut, in cursul 
zilei de sîmbătă, la Pekin, convorbiri 
cu tovarășul Ci Den-kuei, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze. Au fost discu
tate aspecte ale dezvoltării relațiilor 
româno-chineze.

în seara aceleiași zile, tovarășul Ci 
Den-kuei a oferit un dineu în onoarea

tovarășului Gheorghe Oprea. Cu acest 
prilej s-a toastat în sănătatea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășului 
Hua Kuo-fen, președintele C.C, al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, pentru continua 
dezvoltare a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre partidele și po
poarele celor două țări. Dineul, la 
care a participat și ambasadorul 
României la Pekin, Florea Dumitres
cu, s-a desfășurat intr-o atmosferă 
de caldă prietenie.

LA BELGRAD AU ÎNCEPUT

Lucrările Comitetului pregătitor al Conferinței 
miniștrilor de externe ai țărilor nealiniate

BELGRAD 22 — Trimisul special 
Agerpres, I. Ionescu, transmite: 
Sîmbătă și-a început lucrările la 
Belgrad Comitetul pregătitor al 
Conferinței miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor nealiniate, confe
rință programată să aibă loc, tot in 
capitala iugoslavă, în perioada 
25—29 iulie. Ea va reuni reprezen
tanți a 86 de țări membre, obser
vatori și invitați, precum și repre
zentanți ai unor organizații inter
naționale și mișcări de eliberare. 
România va participa la această con
ferință in calitate de invitat.

Comitetul pregătitor va definitiva 
proiectul ordinii de zi a conferin
ței, propus de Iugoslavia și aprobat 
de Biroul de coordonare al țărilor 
nealiniate, precum și proiectele de 
documente ce vor fi supuse spre 
dezbatere miniștrilor de externe.

Cele 17 puncte de pe proiectul or-

agențiile de presă transmit:

Plenara C.C. al P.C. Bulgar
SOFIA 22 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc plenara lărgită a C.C. al 
P.C. Bulgar care a dezbătut rapor
tul ..Cu privire la dezvoltarea acce
lerată a unor direcții strategice ale 
progresului tehnico-stiintific in Re
publica Populară Bulgaria11. Plenara 
a adoptat o hotărire in problema 
discutată.

Plenara i-a ales pe Todor Bojinov 
și Stoian Mihailov ca secretari ai 
C.C. al P.C. Bulgar. Ivan Prămov a 
fost eliberat din funcția de secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, în legătură cu 
trecerea sa în altă muncă.

BRUXELLES — La Centrul 
cultural românesc de la Univer
sitatea catolică din Louvain a 
fost organizată o seară culturală 
consacrată aniversării a 60 de 
ani de la formarea statului na
țional român unitar. Profesorul 
Mihai Steriade, directorul Cen
trului, a conferențiat despre a- 
portul istoric și cultural al Tran
silvaniei la patrimoniul național 
și universal. A urmat apoi un 
spectacol de poezie românească.

JAKARTA — La Ministerul 
fnvățămintului și Culturii al 
Republicii Indonezia a avut loc 
ceremonia donării unui număr 
de peste 200 de cărți românești, 
din cele mai variate domenii. 
Directorul general al învățămin- 
tului superior din Indonezia, 
prof. dr. Tisna Amldjaja, a ex
primat mulțumiri guvernului ro
mân pentru această donație, a- 
preciind-o drept o expresie a 
bunelor relații existente intre 
cele două țări.

Președintele Republicii 
Popukre Angola, Agostinho 
Neto, a declarat, in cadrul unei con
ferințe de presă, că nu, mai există 
obstacole în calea stabilirii de re
lații diplomatice între țara sa și 
Zair. Angola nu are rezerve nici în 
ce privește stabilirea de relații cu 
Statele Unite „deși S.U.A. vor tre-

bul să ne accepte așa cum sintem. 
S.U.A. nu ne pot obliga să ne 
schimbăm" — a spus președintele 
Neto.

Delegația de partid și gu
vernamentală a R. S. Viet
nam, condus& de Xuan Thuy, se
cretar al C.C. al P.C. din Vietnam, 
vicepreședinte și secretar general al' 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a R. S. Vietnam, a sosit 
ieri la Havana, la invitația C.C. al 
P.C. din Cuba și a guvernului cuba
nez. Delegația va asista, de aseme
nea, la festivitățile prilejuite de cea 
de-a XXV-a aniversare a Zilei in
surecției naționale.

Un nou candidat în vii
toarele alegeri preziden
țiale din Venezuela. Diego 
Arria, fost ministru al informațiilor 
și turismului în cadrul actualului gu
vern venezuelean, și-a înscris candi
datura la președinție, în perspectiva 
alegerilor care vor avea loc la 3 de
cembrie în Venezuela. Arria, a cărui 
candidatură a fost prezentată de or
ganizațiile „Mișcarea Muncii" și 
„Cauza Comună". este cel de-al 
nouălea candidat la magistratura su
premă în stat.

„Skylab" în dificultate. 
Laboratorul spațial american „Sky
lab" nu va putea fi salvat și se va

dezintegra in atmosferă, apreciază 
directorul Centrului spațial „John
son" (Texas). Chris Kraft. Pentru a 
împiedica dezintegrarea laboratoru
lui, N.A.S.A. urmărește să-l plaseze 
într-o poziție care ar încetini cobo
ri rea sa spre straturile dense ale 
atmosferei, proiect ce întîmpină, 
însă, o serie de dificultăți. De ase
menea, rezervele de carburant ale 
Skylab-ului sînt pe cale de epui
zare. Laboratorul, lansat în 1972, a 
fost locuit succesiv de către trei 
echipaje. El a fost abandonat de 
aproape 4 ani.

Inundații catastrofale în 
India. Bilanțul provizoriu al inun
dațiilor catastrofale care fac ravagii 
de o săptămînă în două dintre ceje 
mai populate state ale Indiei, Uttar 
Pradesh și Bihar, indică, pînă 
acum, 60 de morți și peste 2 mi
lioane de persoane rămase fără 
adăpost. în partea de nord a statu
lui Bihar circa o mie de sate, nu- 
mărînd în total 1,5 milioane locui
tori, se află sub ape.

Persoane necunoscuteau 
asasinat, în orașul Quetta, capitala 
provinciei pakisțaneze Baluchistan, pe 
liderul local al Ligii Musulmane. Mir 
Murad Khan Jamali — a anunțat 
agenția pakistaneză A.P.P. Liga Mu
sulmană este singurul partid politic 
din Pakistan care s-a alăturat guver
nului condus de administratorul-șef 
al Legii marțiale, generalul Zia-Ul- 
Haq.

dinii de zi înglobează aspecte pri
vind principalele probleme politice 
și economice internaționale, precum 
și activitatea mișcării țărilor neali
niate.

în centrul atenției miniștrilor afa
cerilor externe va sta problema în
tăririi solidarității, unității și coope
rării între țările nealiniate, a înlă
turării divergențelor între unele 
state membre ale mișcării de nea
liniere. O atenție deosebită va fi 
acordată dezvoltării și întăririi co
operării economice între țările res
pective, eforturilor și mai susținute 
ce urmează să fie întreprinse pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale.

Actuala reuniune de la Belgrad 
a reprezentanților țărilor nealiniate 
constituie un eveniment de o mare 
însemnătate, avîndu-se în vedere 
contribuția majoră a acestor state la 
rezolvarea marilor probleme care 
confruntă lumea în care trăim, ro
lul lor important în democratizarea 
relațiilor internaționale, în lupta îm
potriva imperialismului și a tuturor 
celorlalte forme de dominație străi
nă, pentru întărirea independenței și 
suveranității tuturor statelor, pentru 
pace și progres.

Participarea țării noastre la aceas
tă conferință constituie o expresie a 
relațiilor de strînsă solidaritate și co
operare care s-au statornicit și se ex
tind continuu intre România și ță
rile nealiniate, țările in curs de dez
voltare, a conlucrării lor fructuoase 
pe arena internațională, in lupta 
pentru lichidarea subdezvoltării, pen
tru propășirea economică și socială 
independentă a fiecărei națiuni, 
pentru afirmarea principiilor de de
plină egalitate și respect intre state, 
pentru soluționarea in forme noi, 
democratice, a problemelor complexe 
cu care este confruntată omenirea.

Regele Spaniei 
a primit pe 

ambasadorul României
MADRID 22 (Agerpres). — Regele 

Spaniei. Juan Carlos I. a primit pe 
Ion Goliat. ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Spania, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. ambasadorul român a transmis 
regelui Juan Carlos I un cordial me
saj de prietenie si simpatie. îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate, fericire si noi realizări in 
activitatea consacrată prosperității 
poporului spaniol.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul transmis, regele Juan Carlos I 
a rugat să se transmită președin
telui Nicolae Ceaușescu sentimente
le sale de stimă si prietenie, iar 
poporului român urarea de fericire și 
prosperitate.

în continuare, a avut loc o con
vorbire desfășurată intr-o atmosferă 
cordială, prietenească. în cadrul că
reia s-au discutat probleme legate 
de dezvoltarea relațiilor între cele 
două țări si popoare.

La Combinatul siderurgic din 

Eisenhuttenstadt (R.D.G.)

Predarea înainte 
de termen a unei 
instalații românești

BERLIN 22 (Agerpres). — La Com
binatul siderurgic din Eisenhutten
stadt (R.D. Germană) a avut loc fes
tivitatea predării înainte de termen 
către beneficiar a instalației de cul- 
butare a vagoanelor.

Instalația, livrată Si montată de în
treprinderea românească „I.C.E.-Me- 
tarom", are un înalt grad de automa
tizare și o capacitate de culbutare de 
30 vagoane pe oră. Acest parametru 
a fost atins cu ocazia probelor de 
punere în funcțiune.

La festivitate au participat Kurt 
Singhuber, ministrul industriei mi
niere. metalurgiei și potasiului, re
prezentanți ai organelor de partid 
și de stat ai regiunii Frankfurt 
(Oder), membri ai conducerii com
binatului, specialiștii români care 
au montat instalația. A fost prezent 
Gheorghe Tache, ambasadorul Româ
niei în R.D. Germană.

Un marș al indienilor americani

DE PRETUTINDENI
• POLIMERII IN A- 

GRICULTURĂ. în lunile de 
primăvară, pe ogoarele sece
toase ale ținuturilor răsăritene 
ale Uniunii Sovietice, mii de 
agregate agricole asigură ali
narea solului pentru a se îm
piedica evaporarea apei. Insti
tutul sovietic de cercetări 
științifice în agricultură expe
rimentează insă în prezent o 
altă metodă. Anume, în stratul 
superior al solului a fost in
trodusă o spumă de polimer, în 
amestec cu erbicide, care pre
vine evaporarea apei, erbici- 
dele făcindu-și in acest caz 
datoria, fără să polueze mediul 
ambiant. Dar dacă începe să 
plouă ? Bariera formată din 
polimeri (care se introduce în 
sol, în stare lichidă, grosimea 
fiind de numai 0,5 mm) permite 
apei să pătrundă în sol. dar o 
lasă foarte greu să se evapore, 
reducînd în proporții aprecia
bile pierderile de apă. Cercetă
torii prevăd o largă aplicabili
tate pentru această metodă. 
Spuma de polimer va dispensa 
pe agricultori de folosirea unor 
mașini agricole și va permite, 
totodată, economii importante 
de timp, de fonduri și de mun
că.

• ARHEOLOGICĂ. 
După îndelungate căutări, ar
heologii și istoricii britanici au 
avut satisfacția descoperirii, in 
comitatul Hampshire din sudul 
Angliei, a orașului antic Vin- 
domis, întemeiat de romani în 
primul secol al erei noastre. în 
cercetările lor, arheologii s-au 
ghidat după mărturiile și des
crierile conținute intr-un vechi 
text datînd din secolul al 
treilea. Săpăturile au scos la 
iveală, pe lingă ruinele edifi
ciilor orașului, vase de lut, bi
juterii și monede de bronz.

• FAR ULTRAMO
DERN. în golful Pohai, din 
Marea Galbenă, a intrat recent 
în funcțiune primul far 
China a cărui construcție â.„- 
temelia pe fundul mării. Situat 
în apropierea localității Taku, 
noul far este înalt de 35,6 metri, 
puțind fi observat de la o dis
tanță de 17 mile marine. Farul 
este dotat cu echipament de 
comunicații dintre cele mai mo
derne.

• HIDROGEN DIN 
APA MĂRII. Un g™p de 
oameni de știință japonezi și 
americani studiază posibilitatea 
construirii unei uzine în scopul 
producerii hidrogenului din apa 
mării, avînd la bază energia 
solară. Proiectul prevede con
struirea unei platforme de 100 
km pătrați, echipată cu aparate 
care pot transforma energia 
solară in hidrogen lichefiat. 
Razele de soare sint colectate 
de 20 oglinzi parabolice bidi
mensionale, fiecare măsurind 
100 metri lățime și 50 metri 
lungime și care sint așezate pe 
această „plută". Prin interme
diul acestor oglinzi, energia so
lară este focalizată asupra u- 
nui amestec de 60 la sută clorat 
de sodiu și 40 la sută clorat de 
magneziu, care este încălzit la 
peste 500 grade C. Căldura este 
folosită pentru punerea în func
țiune a turbinelor generatoare, 
inlocuindu-se astfel puterea a- 
burului. Curentul este apoi fo
losit pentru electroliza apei de 
mare, iar hidrogenul și oxige
nul sînt lichefiate și depozitate 
în containere ce vor fi trans
portate la țărm.

CRIZA CONSTRUCȚIILOR NAVALE DINJ.UMEA CAPITALISTĂ

Nave la ancoră, înțepenite în docuri...
„Pretutindeni unde îți arunci pri

virea. zărești același tablou de-a drep
tul dezolant : fiordurile norvegiene 
și coastele suedeze, porturile Franței, 
Belgiei, Olandei și R.F.G..' ale Sta
telor Unite și Japoniei, ale Italiei și 
Spaniei, ale Australiei și Noii Zee- 
lande sint ticsite de nave care nu 
mai ridică ancora". Astfel prezintă 
ziarul britanic „Times" situația „cu 
adevărat gravă" din domeniul trans
porturilor navale. Cotidianului lon
donez i s-au alăturat revista ame
ricană „Newsweek" și cea suedeză 
„Vekans Afferrar". care, la rin- 
dul lor, trag semnalul de alarmă : 
„Sute de nave zac nefolosite de luni 
și luni de zile". Iar un raport intoc- 
mit de „General Council of British 
Shipping" — publicat de „Finan
cial Times" — dezvăluie „întrea
ga amploare a tragediei in țările 
occidentale; nave cu un deplasament 
de 55 milioane tone nu au ce trans
porta."

Dar. așa cum subliniază revista a- 
mericană „Newsweek", „o tragedie 
atrage după sine alta : tabloul este 
la fel de sumbru și- în domeniul 
construcțiilor de nave : șantierele na
vale din întreaga lume (capitalistă 
— n.n.) traversează cea mai serioasă 
criză cunoscută vreodată, al cărei 
sfirșit nu se zărește la orizont".

Cauzele acestor situații sînt. desi
gur, multiple. în primul, rînd, dificul

tățile care confruntă in prezent trans
porturile maritime și industria con
structoare de nave sint ‘un reflex, 
oarecum intirziat. al fenomenelor cri
zei economice care a cuprins toate 
țările capitaliste dezvoltate și ale 
cărei consecințe continuă să se facă 
simțite. Stagnarea economică. înceti

mondial nu a crescut în măsura in 
care se sconta". Și, ca o consecință, 
„în prezent 8 la sută din flota co
mercială a lumii rămîne nefolosită, 
iar o altă parte, în proporție de 8—10 
la sută, este utilizată sub capacitatea 
sa efectivă". în țările occidentale — 
scrie „Financial Times" — „șantierele

® Sute de nave zac nefolosite, șantiere navale în stare de 
faliment • Tancurile petroliere — cel mai serios afectate • Zeci 
de mii de muncitori constructori — concediați sau amenințați cu 
concedierea • în numeroase țări s-a trecut la măsuri de 

naționalizare a șantierelor navale

nirea ritmului de dezvoltare indus
trială a multor state, reducerea ge
nerală a numărului de comenzi, scă
derea investițiilor, introducerea a tot 
felul de restricții și bariere în comer
țul internațional nu puteau să nu se 
facă simțite și in domeniul transpor
turilor maritime, ca și în acela al con
strucțiilor navale, ramurile respective 
fiind afectate in absolut toate țările 
capitaliste.
' în condițiile actuale ale depresiu
nii economice — relatează ziarul bri
tanic „Financial Times" — „comerțul

Shipyards 
in Crisis
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„Șantiere navale în criză" — proclamă cu litere mari săptămînalul ameri
can „Newsweek". Fotografia care însoțește articolul respectiv înfățișează 
un grup de muncitori japonezi demontînd navele a căror construcție a trebuit 

să fie sistată

navale pot produce de trei ori mai 
multe nave decit sint necesare in 
viitorul previzibil". Ca urmare, două 
treimi din capacitățile de producție 
ale șantierelor navale stau nefolosite 
din lipsă de comenzi. în Japonia, „cel 
mai mare constructor de nave din 
lume", 20 000 de muncitori au părăsit 
șantierele navale, întrucit comenzile 
se ridică la abia mai puțin de ju
mătate din capacitatea producției, 
iar locurile de muncă a încă 35 000 
salariați sint serios amenințate. în 
R.F. Germania producția șantierelor 
navale a scăzut cu 30 la sută. în 
Franța, după cum arată „L’Hu- 
manite Dimanche", „locurile de 
muncă a 100 000 de salariați din sec
torul construcțiilor și reparațiilor na
vale sint serios amenințate". Serioa
se dificultăți confruntă și industria 
navală a S.U.A., care, in absența 
unui sprijin guvernamental, s-ar pu
tea găsi în fața perspectivei — după 
cum se exprimă plastic revista 
„Newsweek" — „unui echivalent eco
nomic al situației de la Pearl Har
bour" (unde, in timpul celui de-al 
doilea război mondial, a avut loc cea 
mai mare catastrofă a flotei militare 
americane — n.r.). în august trecut, 
cînd nava Selwyn Range a părăsit 
docul Newcastle din Australia, aceas
ta a însemnat și sfirșitul a 50 de ani 
de construcții navale australiene. 
Descriind atmosfera de Ia șantierele 
navale australiene, revista mențio
nată mai sus scrie : „Pe un pustiu 
șantier naval australian, macaralele 
uriașe stau imobilizate, profilindu-se 
ca niște schelete pe cerul strălucitor

de vară, în timp ce paznicii moțăie 
retrași la umbră. încă de anul trecut, 
industria australiană de construcții 
navale a dat faliment: anul acesta in 
lume alte industrii constructoare de 
nave luptă din greu ca să poată su
praviețui".

O altă cauză a dificultăților indus
triei construcțiilor navale este și 
concurența acerbă dintre firmele 
constructoare de nave din principa
lele state capitaliste. într-o serie de 
țări occidentale, ca, de exemplu. Ja
ponia, Suedia, Norvegia, Spania, in
dustria construcțiilor navale a cunos
cut în ultimele două decenii o puter
nică dezvoltare — in unele cazuri 
dublîndu-se sau chiar triplîndu-se 
capacitatea de producție, intrecind 
state cu tradiție în domeniul respec
tiv, ca Marea Britanie, Franța, Olan
da. Astfel, dacă in 1950 șantierele na
vale britanice construiau 43 la sută 
din navele lansate în lume, partea 
lor a scăzut in prezent la mai puțin 
de 4 la sută.

în . ansamblul crizei, sectorul cel 
mai serios lovit este cel al tancurilor 
petroliere, in special al „giganților" 
de 300 000—500 000 tone sau chiar mai 
mult : dacă in 1975 petrolierele re
prezentau 66,4 la sută din tonajul na
velor comerciale, acest procentaj a 
scăzut la mai puțin de 50 la sută în 
1976. Un mare număr de tancuri pe
troliere stau acum luni și luni de 
zile în porturi din lipsă de comenzi 
de transport.

Pentru a se face față situației di
ficile in care se găsește industria 
construcțiilor navale, în diverse' țări 
s-au întreprins un șir de acțiuni, in
clusiv pe linia naționalizării șantiere
lor navale.în Anglia, statul a preluat 
anul trecut toate șantierele de con
strucții navale, la fel ca și în Suedia, 
unde doar un singur șantier naval nu 
a fost încă trecut în proprietatea pu
blică. Totodată, au fost luate unele 
măsuri de pregătire pentru perioada 
următoare, cînd se scontează pe re
dresarea economiei mondiale. „Cind 
aceasta se va întîmpla, trebuie să 
fim gata" — a declarat Ross Belch, 
directorul unuia din șantierele bri
tanice. „Dar — comentează „News
week" — s-ar putea ca așteptarea să 
fie lungă și multe șantiere navale 
nu vor avea capacitatea să reziste 
pînă va trece criza".

P. NICOLAE

Peste 1 000 de indieni ame
ricani au sosit, zilele trecute, 
la Washington la sfirșitul unui 
marș de aproape 5 000 kilome
tri de-a lungul Statelor Unite, 
organizat in semn de protesti 
față de proiectele de lege a- 
flate in dezbaterea Congresu
lui, proiecte prin care aceștia 
ar urma să fie privați de o se
rie de drepturi stipulate in 
străvechi tratate.

Manifestanții, reprezentind 
aproape 80 de triburi indiene, 
contestă proiectele de lege 
prevăzind abolirea rezervațiilor 
pentru indieni și anumite 
drepturi legate de vinătoare și 
pescuit. Agenția U.P.I., care a 
transmis fotografia de mai sus, 
subliniază că demonstranților 
indieni li s-au alăturat, pe 
parcursul marșului, sute de 
simpatizanți albi, printre care 
și cunoscutul actor de cinema 
Marlon Brando — vechi mili
tant pentru drepturile indie
nilor.

Triumviratul militar 
a desemnat pe noul șei 

al statului
LA PAZ 22 (Agerpres). — Gene

ralul Hugo Banzer. președintele 
Boliviei, a anunțat, vineri, hotărirea 
sa de a demisiona din funcția de șef 
al statului și de a remite puterea 
unui triumvirat militar provizoriu.

La rindul său, triumviratul mili
tar a proclamat accesul la președin
ția republicii al generalului Juan 
Pereda Asbun. care vineri seara a 
depus jurămintul ca șef al statului. 
După cum se știe. generalul Juan 
Pereda Asbun cîștigase alegerile 
prezidențiale de la 9 iulie — cu 50,3 
la sută din sufragiile exprimate. 
Marți, Curtea națională electorală a- 
nunțase anularea alegerilor în urma 
acuzațiilor opoziției privind săvîrși- 
rea de fraude electorale.

Precizăm că înainte de alegerile de 
la 9 iulie, Juan Pereda Asbun a fost 
comandant șef al forțelor aeriene.
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Vînzătorul de la stația de benzină din colțul străzii este un tip 
foarte interesant. Are nu numai motorină, benzină de 75, de 90 și 
de 98 — ci și o mare pasiune pentru problemele internaționale. Cum 
lasă din mînă furtunul de alimentare — fuge înapoi în chioșc, la ziare. 
E mai mult cu ochii pe telegramele externe decit pe contorul pom
pelor.

E drept, nu prea are mult timp liber. Toată ziulica toarnă ben
zină. Pompează în rezervoarele autoturismelor, ale autocamioanelor, 
autoutilitarelor, autobasculantelor, autobetonierelor, motocicletelor, 
motoretelor, autobuzelor, trolei —...pardon, ele merg cu energie elec
trică, produsă, în general, tot cu petrol.

Dacă pe la rigola trotuarului s-ar scurge un canal sau măcar 
o mică mare — ar umple și rezervoarele vapoarelor, vaselor cisternă, 
submarinelor și supertancurilor petroliere. Iar dacă prin fața stației, 
pe partea carosabilă a străzii, s-ar așterne o pistă de aterizai — ar 
umple și rezervoarele avioanelor.

Asta-i situația, omul de la pompa de benzină e un personaj-cheie. 
în civilizația tehnică modernă.

...De la o vreme este însă îngîndurat, preocupat, înnegurat. Are 
cearcăne sub ochi, pare îngrijorat și speriat.

— Ce-i cu dumneata, ce se întîmplă?
A tăcut întunecat. Apoi a întors capul spre chioșc, unde avea 

adunată și pusă de o parte o stivă de ziare.
— Văd. Și ce-i cu ele? Astea te sperie?

...A privit lung, a oftat și pe urmă a început să citească, mo
noton, din știri. Recapitulind, cu exactitate, din colecție. Despre o 
suită de atentate și execuții: 25 martie 1975 — în Arabia Saudită; 
11 octombrie 1977 — în R. A. Yemen; 28 aprilie 1978 — în Afganistan; 
24 iunie 1978 — in R. A. Yemen; 26 iunie 1978 — în R.P.D. a Yeme
nului; 29 mai 1978— în Republica Insulelor Comore; 9 
Londra, fostul premier al Irakului.

-r Și mai am în colecție și ziare mai vechi... Nu 
— și nu simțiți ce miros au toate știrile, 
pompe ? La meseria mea, n-am dreptate să 
nu-i cazul să-mi fac asigurare la ADAS ?
vrut să-i spun mai multe — că a exagerat colosal, că s-a 
și, supraapreciindu-se, nu-și vede lungul nasului; am vrut

V

vedeți cam de 
mai tare decit 
fiu îngrijorat ?

unde vin 
cel de la 
Ce ziceți,

...Am 
înfumurat 
să-l ironizez întrebîndu-l cîte milioane de barili are în rezervoarele 
stației și cîte milioane de dolari în sertarul tejghelei; am vrut să-l 
dojenesc, că nu are nivel politic, că uită unde se găsește, că pe 
strada noastră nu există luptă pentru zone și sfere de influență între 
I.R.E B., I.C.A.B. și I.C.R.A.L. (măcar de s-ar întrece in a-și spori 
influența asupra locatarilor I), am vrut să-i explic...

...Dar nu s-a putut. Afară, încâlcind dispozițiile legi', un șofer de 
autoturism a început, nervos, să claxoneze violent, să i se umple 
rezervorul repede, cît mai repede — civilizația modernă nu poato 
pierde timp și nici nu se poate lipsi de benzină.

Cu nici un preț, cu nici un fel de preț...
Așa că n-a mai fost timp de explicații.
Au rămas doar faptele, consemnate obiectiv în colecție. 
Necomentate.

N. CORBU
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