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Un nou și important moment in dezvoltarea relațiilor de prietenie

româno-cipriote, o expresie a politicii consecvente a României socialiste

in sprijinul cauzei generale a păcii, înțelegerii și colaborării internaționale

la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, 
ieri a sosit în țara noastră președintele

PRIMIRl LA PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Organizației Poporului din Africa 
’ de Sud-Vest (S. W. A. P. O.)

Republicii Cipru, Spyros Kyprianou
Sosirea 
în Capitală

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Cipru, Spyros Kyprianou, îm
preună cu doamna Mimi Kyprianou, 
a sosit, simbătă, în Capitală, intr-o 
vizită de stat in tara noastră.

Intilnirea dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Spyros Kyprianou constituie un nou 
prilej de adîncire a prieteniei tradi
ționale dintre cele două popoare, de 
dezvoltare a colaborării reciproc a- 
vantajoase dintre România și Cipru, 
contribuind, totodată, la întărirea 
păcii și securității in Europa și in 
lume.

Ceremonia sosirii înalților oaspeți 
a avut loc pe Aeroportul internațio
nal Otopeni, împodobit sărbătorește. 
Pe frontispiciul aerogării se aflau 
portretele celor doi președinți, în
cadrate de drapelele de stat ale 
României și Ciprului. Pe mari pan
carte erau înscrise urările : „Bun 
venit în Republica Socialistă Româ
nia Excelenței Sale domnului Spyros 
Kyprianou, președintele Republicii 
Cipru !“, „Să se dezvolte continuu 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Cipru, în folosul ambe
lor popoare, al înțelegerii și colabo
rării internaționale !“.

La ora 11,35, aeronava preziden
țială a aterizat.

La coborîrea din avion, președintele 
Spyros Kyprianou și doamna Mimi 
Kyprianou au fost întimpinați cu 
cordialitate de președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și de tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Cei doi șefi de stat și-au strinș 
prietenește mîinile. Cu aceeași căl
dură și-au strîns mîinile tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Mimi 
Kyprianou.

în continuarea ceremoniei, pre
ședintele Ciprului a prezentat pe 
Nicos A. Rolandis, ministrul afaceri
lor externe, George Pelaghias, am

Vizită protocolară
Președintele Republicii Cipru, Spy

ros Kyprianou, și doamna Mimi Ky
prianou au făcut, simbătă, o 
vizită protocolară președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Cei doi șefi de stat au avut, cu 
acest prilej, un prim schimb de pă
reri în probleme privind dezvoltarea 
colaborării româno-cipriote, atît pe 
tărim bilateral, cit și in sfera vieții 
internaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Spyros Kyprianou și-au manifestat 
deplina satisfacție față de evoluția

basador, director general în Ministe
rul Afacerilor Externe, pe celelalte 
persoane oficiale care îl însoțesc în 
vizita în țara noastră.

In întimpinarea înalților oaspeți 
au venit tovarășii Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică, Janos Fa- 
zekas, Gheorghe Pană, Ștefan An
drei, Ion Coman, Nicolae Constan
tin, Nicolae Giosan, Angelo Micu- 
lescu, viceprim-ministru al gu
vernului, cu soțiile, miniștri, gene
rali ai forțelor noastre armate.

Au fost de față Ion Anghel, În

relațiilor dintre România și Cipru, 
scoțînd în evidență bunele rezultate 
înregistrate în dezvoltarea conlucrării 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și in alte domenii 
importante. S-a apreciat că sînt în
trunite toate condițiile pentru extin
derea și diversificarea în continuare 
a colaborării bilaterale pe baza prin
cipiilor egalității în drepturi și res
pectului reciproc, in interesul ambe
lor popoare, al cauzei păcii, înțelege
rii și progresului social.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at- 
mosferă de caldă prietenie, de stimă 
și înțelegere reciprocă. 

sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
României în Republica Cipru, și De
mos Hadjimiltis, ambasadorul Re
publicii Cipru în România.

Ceremonia sosirii a continuat cu 
prezentarea raportului comandantu
lui gărzii de onoare. Au fost into
nate imnurile de stat ale Republicii 
Socialiste România-și Republicii Ci
pru, în timp ce, în semn de salut, 
au fost trase 21 da salve de arti
lerie.

Cei doi președinți au trecut în re- / 
vistă garda de onoare.

începerea convorbirilor 
oficiale

La Palatul Republicii au început, 
în ziua de 23 iunie, convorbirile ofi
ciale între președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Cipru, Spyros Kyprianou.

La convorbiri participă :
Din partea română — Gheorghe 

Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Ștefan Bîrlea, 
directorul cabinetului președintelui 
republicii, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Ion 
Anghel, însărcinatul cu afaceri

Un grup de pionieri au oferit 
buchete de flori președinților 
Nicolae xCeaușescu și Spyros Ky
prianou, tovarășei Elena Ceaușescu 
și doamnei Mimi Kyprianou.

Șefii de stat ai României și Cipru
lui au primit apoi defilarea gărzii 
de onoare.

Un mare număr de bucureșteni 
aflați pe aeroport au salutat cu 
căldură pe cei doi președinți, acla- 
mînd îndelung pentru dezvoltarea
(Continuare in pag. a IlI-a)

ad-interim al țării noastre la Ni
cosia.

Din partea cipriotă — Nicos A. Ro
landis, ministrul afacerilor externe, 
George Pelaghias, ambasador, di
rector general în Ministerul Afa
cerilor Externe, Demos Hadjimiltis, 
ambasadorul Republicii Cipru la 
București, Harris Vovides. directo
rul cabinetului președintelui repu
blicii.

Convorbirile sînt consacrate exa
minării stadiului actual și per
spectivelor de dezvoltare a relațiilor
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, sîmbă- 
tă, 23 iunie, delegația Organiza
ției Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), condusă de Sam Nujo- 
ma, președintele S.W.A.P.O., care 
face o vizită de prietenie in țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere au luat parte tova
rășii Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Dăscăles- 
cu, membru al Comitetului Politifc 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
general-locotenent Gheorghe Gomoiu, 
membru al C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Președintele S.W.A.P.O. a adus un 
cald omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și i-a transmis salutări 
frățești din partea militanților și 
combatanților S.W.A.P.O., a C.C. al 
S.W.A.P.O. și a întregului popor na- 
mibian. El a exprimat, totodată, pro
funda gratitudine față de șeful sta
tului român, față de P.C.R., de gu
vernul și poporul român, pentru aju

Simbătă, 23 iunie, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a primit

Ambasadorul Republicii Bolivia
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, simbătă dimineața, pe Hec

CRONICA SĂPTĂMlNII

Progresul tehnic, 
promotor al eficienței

Trăsătura dominantă a actualității 
interne în săptămina pe care o în
cheiem au constituit-o intensificarea 
eforturilor oamenilor muncii pentru 
a intimpina a 35-a aniversare a eli
berării patriei cu cit mai mari înfăp
tuiri.

In această atmosferă de puternică 
angajare muncitorească, momente 
deosebite au marcat vizitele de lucru 
întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu alte cadre 
din conducerea de partid și de stat, 
în unități economice din județul Con
stanta, precum și la complexul expo- 
zitional din Piața Scinteii.

Este bine cunoscută perseverența 
cu care conducerea partidului se 
preocupă de reducerea consumurilor 
normate de materii prime, materiale, 
combustibil și energie, ca una dii) 
laturile esențiale ale ridicării călită-'' 

torul material, politic și diplomatic 
acordat in toți acești ani luptei juste 
a poporului namibian pentru elibe
rare națională și socială, pentru cu
cerirea independenței și suveranității, 
pentru eliminarea colonialismului și 
neocolonialismului din Africa austra
lă. Președintele S.W.A.P.O. a apreciat 
că România se află în avangarda 
luptei împotriva colonialismului și 
imperialismului și că în cadrul 
O.N.U., în Consiliul O.N.U. pentru 
Namibia și in alte foruri internațio
nale are un rol deosebit de activ în 
susținerea cauzei eliberării naționale 
a poporului namibian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ex- 
primîndu-și satisfacția de a se reîn- 
tilni cu tovarășul Sam Nujoma, a 
adresat un salut călduros C.C. al 
S.W.A.P.O., împreună cu urări de 
succes militanților și combatanților 
S.W.A.P.O. in lupta lor pentru împli
nirea aspirațiilor de libertate, inde
pendență și progres social ale po
porului namibian.

Relevind că Partidul Comunist Ro
mân, România au acordat și vor 
acorda și în viitor întregul sprijin 
luptei de eliberare, națională dusă de 

Ambasadorul Republicii Cipru
cu prilejul prezentării scrisorilor de

scrisorile de acreditare a noului am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Cipru în tara noas- 

tor Fernandez Ferrufino, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar 

live a activității economice, ale ob
ținerii unei eficiente superioare. Ana
liza și ampla discuție purtată la Com
plexul expozițional din Piața Scinteii 
cu cadre de conducere și alți specia
liști din economie asupra propuneri
lor prezentate de ministere pentru re
ducerea mai accentuată a consumuri
lor și valorificarea resurselor secun
dare în anul 1980 și în cincinalul viitor 
au scos în evidență rodnicia indicații
lor și orientărilor trasate de secretarul 
general al partidului în acest dome
niu. Practic, pe baza acestor orien
tări s-a desfășurat în primele luni 
ale anului, la nivelul întregii eco
nomii, o amplă acțiune de depistare 
a posibilităților și rezervelor exis
tente de diminuare a consumurilor, 
din care au rezultat soluții de mare 
eficiență, vădind capacitatea cercetării 
noastre științifice, a ingineriei tehno
logice de a contribui Ia rezolvarea 
unor probleme majore ale dezvoltării 
și modernizării economiei. Concluzia 
majoră a vizitei, desprinsă din indica
țiile cuprinzătoare date de secretarul 

poporul namibian, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că în prezent 
este necesară concentrarea eforturi
lor tuturor forțelor progresiste, de
mocratice, antiimperialiste și antico
lonialiste, atît pe plan național, cit și 
internațional, în lupta pentru înlătu
rarea definitivă a dominației colo
nialismului și neocolonialismului, a 
rasismului din Namibia și din Africa 
australă, pentru cucerirea libertății și 
independentei popoarelor din această 
regiune.

în cadrul întrevederii a fost mani
festată deplina satisfacție față de 
bunele relații dintre P.C.R. și 
S.W.A.P.O. și a fost exprimată do
rința de a intensifica colaborarea și 
solidaritatea militantă dintre cele 
două partide, in interesul ambelor 
popoare, al cauzei libertății, indepen
dentei naționale, a păcii și înțelege
rii internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației internațio
nale actuale.

întrevederea s-a • desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de deplină 
înțelegere reciprocă.

acreditare
I

tră, Demos Hadjimiltis. (Continuare 
în pagina a V-a).

și plenipotențiar al Republicii Bolivia 
în țara noastră. (Continuare în pa
gina a V-a).

general al partidului, a fost aceea de 
a se acționa ferm pentru aplicarea 
generalizată a soluțiilor propuse și, 
totodată, de a se intensifica cău
tările indreptate spre reducerea 
în continuare a consumurilor, con- 
siderind nivelurile propuse in pre
zent ca minime.

Fertilitatea pămîntului 
— din plin valorificată

Concluzii prețioase pentru activi
tatea colectivelor de muncă de pe 
șantiere și din unitățile agricole a 
prilejuit vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unități econo
mice ale județului Constanța. Astfel, 
vizita la Șantierul naval din Man
galia, unde secretarul general al 
partidului s-a aflat pentru a 5-a oară 
de cînd s-a pus temelia acestei vaste 
platforme industriale în august 1974, 
a scos în evidență atenția deosebită 
acordată de conducerea partidului 
accelerării ritmului de realizare a 
lucrărilor de investiții, aplicării unor 
tehnologii avansate in măsură să asi
gure sporirea productivității muncii 
și calitatea înaltă a lucrărilor.

Tot astfel, vizitarea unor unități 
agricole cooperatiste și de stat din 
această zonă a conturat căi concrete
(Continuare in pag. a V-a)
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PLOILE ABUNDENTE CĂZUTE ÎN ULTIMELE ZILE IMPUN:

| Mozaicul 
studenților

9

Prestigiosul liceu „Nicolae 
Bălcescu" din București se pre
gătește să aniverseze 300 de ani, 
ciți au trecut de la întemeierea 
Academiei domnești de la „Sf. 
Sava". Dorind să marcheze eve
nimentul și prin mozaicarea pe
reților din holul principal cu 
scene care să evoce și să su
gereze cit mai complet și corect 
ceea ce s-a numit școala romă-. 
nească la începuturile ei, direc
țiunea acestui lăcaș de învăță- 
mint s-a adresat Institutului de 
arte plastice „Nicolae Grigores- 
cu". A avut loc un concurs de 
schițe, studenții ciștigători au 
început lucrul, iar astăzi, după 
numai citeva luni de zile, mo
zaicul — de o sută de metri pă- 
trați — este gata. Orice vizita
tor îi poate admira valențele 
evocatoare șl calitățile artistice. 
Autorii, care-și înscriu astfel 
numele intr-un catalog ilustru, 
sint Ion Isăilă. Tănase Mocănes- 
cu, Cristian Neagoe, Andreea 
Tomescu și Adrian Dumbravă, 
studenți in anul V. Pentru ei, 
acum, apa timpului poate trece, 
fiindcă mozaicul lor rămine
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»
Festivitate la E.T.C. Craiova. 

Reprezentanți ai unei firme din 
Iugoslavia au venit să felicite, 
intr-un cadru deosebit, 14 con
ducători auto ai întreprinderii 
din Bănie pentru că fiecare a 
parcurs in btMe condiții — cu 
cite un autobuz „IK4", fabricat 
de firma din tara vecină si prie
tenă — peste 300 000 kilometri. 
Nicolae llioiu. Victor Mitroi, Flo- 
rea Migureanu. Toma Cirstea, 
Nicolae Feligrădeanu și ceilalți 
sint invitați pe rind în fata co
lectivului și aplaudați. Iar ca 
semn al priceperii cu care stă- 
pînesc furioșii cai putere ai mo
torului și al regularității dove
dite în circulația cu autobuzele, 
primesc cite un premiu.

I
I
I

Vorba 
lui nenea 
lancu

19
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Scandal in Alimentara nr. 
„Favorit", din Arad. Un individ 
care luase citeva mărfuri din 
raftul cu autoservire si încerca
se să plece cu ele neplătite, 
prins fiind, a sărit tot el la scan
dal ; ba a începui să lovească 
pe șeja unității. Era lume ae 
fată, dar nimeni n-a intervenit. 
Adică, a intervenit tinărul loan 
Adam, din strada Războieni, blo
cul P 13 : „Lăsați omul in pace ! 
Ce-i dacă a luat și el un rom și 
încă ceva acolo !“ Pînă la urmă, 
organele de miliție au pus lucru
rile la punct. Făptașul și-a luat 
pedeapsa, iar „avocatul" de oca
zie a primit un avertisment 
scris Dar cu obrazul pătat al 
cumpărătorilor care au asistat 
pasivi la scenă, in loc să inter
vină cu fermitate, cum rămine 1 
Rămine „nereperat" — vorba 
nenea lancu.

lui

I
I
I din

I
I
I
I
I

Ilustrată 
colorată... 
cu glume

„Salutări și urări de bine
Tg. Mureș !" — ne transmite un 
trecător prin frumosul oraș 
transilvan. Cînd ne /uităm mai 
bine, observăm insă ce-a vrut să 
ne comunice omul, de fapt : 
ilustrata reprezintă, intr-adevăr, 
un aspect din centrul orașului 
Tg. Mureș ; numai că pe verso 
explicația tipărită pretinde ne
gru pe alb că ar fi vorba de : 
„Ploiești. Halele centrale". (H) 
Cine mai intilnește exemplare 
de acest fel să le trimită edi
turii „Meridiane" din București. 
Poate ii sint necesare pentru o 
colecție.

I
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Prețuirea 
muncii

ln cadrul Direcției regionale 
C.F.R. lași există o veche tra
diție de sărbătorire a celor care 
ies la pensie, prilej cu care sint 
felicitați, li se oferă flori și 
diverse daruri, li se înmînează 
„Bastonul de tineri pensionari", 
tn acest fel au fost cinstiți re
cent GheorgHe Ciubotaru. Con
stantin -
Pricop Deși au fost sărbătoriți 
separat, fiecare la locul său de 
muncă, 
aceeași 
o sancțiune in cei 45, 37 și, res
pectiv. 39 ani de muncă in 
serviciile Căilor Ferate Române".

Matineu și Eucreția

caracterizarea a fost 
„nici o abatere și nici

I
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Ploaia si
9

viteza
Ploaia, care ne „vizitează" a- 

proape zilnic, creează dificultăți 
serioase circulației pe unele șo
sele. Șoferul Teodor Moisă 
mergea pe DN 7 cu autoduba 
21-HD-5267, in care avea 
persoane. Neadaptindu-și 
za, a intrat în derapaj și 
răsturnat în șanț. El n-a 
nimic, iar ceilalți s-au ales 
cu zgirieturi ușoare. Bucuros că 
au scăpat toți cu bine, șoferul 
s-a apucat să dreagă la mașină. 
Dar, intre timp, dinspre Deva 
venea altă autodubă. 21-HD-372, 
condusă de P. Caba tot in mare 
viteză. Exact în dreptul locului 
unde se produsese accidentul 
anterior P.C. a fost nevoit să 
frîneze brusc. A derapat pe 
asfaltul alunecos și a intrat în 
șanț... accidentind — din nefe
ricire — de astă dată mortal 

șoferul T. Moisă.
Gheorqhe MITROI
cu sprijinul corespondenților 
„Scîrrteli"

trei 
vite- 

s-a 
pătit 
doar
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luam pretutindeni masuri energice 
pentru protejarea culturilor, 

pentru stringerea și depozitarea recoltei!

De Ziua grănicerilor

După cum se știe, ploile care s-au abătut în ultima perioadă asu
pra unor zon.e destul de mari au avut caracter torențial. Ca urmare, 
nivelul unor rîuri a crescut brusc, iar acolo unde cantitățile de apă 
au depășit 50 de litri pe metru pătrat au apărut băltiri la suprafața 
solului. In aceste condiții, în localitățile respective se impun măsuri 
energice pentru evacuarea apei care băltește pe tarlale, cit și pentru 
continuarea lucrărilor agricole de sezon : întreținerea culturilor, re
coltarea orzului și — pe măsură ce va da în copt — a griului. O deose
bită atenție trebuie acordată în același timp grădinilor de legume 
în care plantele au fost rupte sau înămolite.- în asemenea situații tre
buie să se treacă la reînsămînțarea și replantarea suprafețelor res
pective. Ploile au refăcut rezerva de umiditate din sol pe o mare 
adîncime, creîndu-se astfel condiții favorabile ca pe terenurile elibe
rate de culturile timpurii — orz și grîu — să se obțină, pînă la toamnă, 
a doua cultură. Există mari suprafețe eliberate de aceste culturi care 
trebuie însămînțate imediat. La chemarea și sub conducerea organiza
țiilor de partid, toți locuitorii satelor să treacă la înlăturarea efecte
lor cauzate de ploi, asigurîndu-se pretutindeni buna desfășurare a 
tuturor lucrărilor de sezon.

IALOMIȚA
în săptămîna care a trecut, ln ju

dețul Ialomița s-a muncit intens la 
recoltarea orzului de pe cele 37 000 
hectare. Această lucrare a fost exe
cutată pe aproape întreaga suprafață. 
A mai rămas de strîns recolta de orz 
pe 2 000 de hectare. Dar în ultimele 
24 de ore, în mai multe zone din ju
deț, a plouat abundent. Cantitățile 
mari de apă rezultate din precipitații 
au făcut să crească nivelul rîurilor. 
Aceasta a impus luarea operativă de 
măsuri menite să nu pericliteze cul
turile unităților agricole coopera
tiste și de stat situate pe malurile 
lalomiței, Borcei și Dunării.

Organizațiile de partid au mobilizat 
locuitorii satelor la consolidarea di
gurilor și eliminarea excesului de 
umiditate de pe suprafețele cultivate, 
în unitățile agricole din comunele Sf. 
Gheorghe, Balaciu, Munteni Buzău, 
Ciochina. Andrășești, Albești, Perieți, 
Slobozia, Bucu, Țăndărei, Mihail Ko- 
gălniceanu, Vlădeni, Giurgeni, aflate 
pe malul lalomiței și in zona consi
liilor unice agroindustriale Dragalina, 
Cocora. Grivița, Lupșanu, Borcea, 
Făcăeni, mecanizatorii și cooperatorii 
sapă rigole și șanțuri, montează mo- 
topompe și aripi de ploaie pentru 
evacuarea și imprăștierea, direct pe 
culturi, a apei ce s-a strîns în locu
rile , mai joase. Totodată, s-au luat 
măsuri pentru recoltarea orzului și 
griului de pe suprafețele afectate de 
băltiri. în bazinele legumicole din zo
nele Fetești, Călărași. Ciocănești, Mi-

loșești, Slobozia au fost formate echi
pe de cooperatori și .lucrători din fer
mele I.P.Î.L.F. pentru a interveni în 
caz că ploile vor continua.

Concomitent cu aceste măsuri, au 
fost săpate șanțuri de legătură cu 
canalele de desecare, iar pe malul 
lalomiței, în punctele ce pot fi peri
clitate de creșterea undei de apă, au 
fost aduse buldozere, tractoare cu're
morci, autobasculante, fascine, saci 
cu nisip etc. in vederea consolidării 
digurilor. (Mihai Vișoiu).

TIMIȘ
Pe ogoarele județului Timiș, 

deși timpul este ploios, se acționează 
cu fermitate pentru recoltarea cit 
mai grabnică a orzului boabe de pe 
cele aproape 55 000 hectare, urmind 
ca peste citeva zile să se treacă cu 
toate forțele și la stringerea griului. 
Specialiștii din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste verifică perma
nent starea de coacere și de umidi
tate din fiecare lan. Combinele și ce
lelalte agregate și utilaje, grupate în 
formații, sînt deplasate operativ spre 
locurile unde se poate lucra. în func
ție de necesități, munca este organi
zată in schimburi prelungite sau în 
două schimburi.

Din datele operative puse la dis
poziție de direcția agricolă județea
nă rezultă că pină acum orzul a 
fost-recoltat de pe 8 000 de hectare, 
balotatul paielor și eliberatul tere
nurilor executindu-se pe aproape 
6 700 hectare, pregătirea terenului

pentru însămînțări — pe 6 400 hec
tare, iar semănatul culturilor duble
— pe 6 200 hectare, din care 5 700 
hectare cu porumb pentru boabe. în 
unitățile din cadrul consiliului unic 
agroindustrial Lovrin, intreaga forță 
mecanică — 130 combine, 60 prese de 
balotat paie, 22 ridicătoare de baloți, 
80 de tractoare, 20 de semănători etc
— a fost pusă din timp in stare de 
funcționare în cooperativele agricole 
din Tomnatic, Lovrin, Comloșu Mare, 
la I.A.S. Tomnatic și altele, orzul a 
fost recoltat de pe mari suprafețe. 
Mecanizatorii din secțiile care servesc 
cooperativele agricole Gottlob și 
Tomnatic au alcătuit un modul din 
4 combine, trei prese de balotat paie 
și un încărcător de baloți (utilaj rea
lizat în cadrul S.M.A. Gottlob). Ală
turi de mecanizatori îi întîlnim și pe 
Andrei Dzamba, directorul S.M.A. 
Gottlob, și Nicolae Doggendorf, direc
torul trustului S.M.A. Timiș, veniți la 
fața locului pentru a da o mină de 
ajutor. „Dispunem de toate condi
țiile — ne spune directorul trustului
— pentru ca recoltatul orzului să fie 
încheiat în 3—4 zile bune de lucru, 
iar recoltatul griului în 8—10 zile". 
Ploile din ultimele zile au împiedi
cat desfășurarea lucrărilor. Specia
liștii verifică permanent starea lanu
rilor și decid care porțiuni să fie re
coltate cu prioritate. (Cezar Ioana).

ARGEȘ
în județul Argeș, apa băltește pe 

unele suprafețe cultivate cu grîu și 
porumb, orz, in, legume și floarea- 
soarelui. Cooperatorii au fost mobi
lizați la săparea de șanțuri de scurge
re a apelor. De asemenea, cu ajuto
rul utilajelor pentru irigații este 
evacuată apa de pe unele terenuri 
ale cooperativelor agricole Călinești, 
Topoloveni, Leordeni. Pe porțiunile 
de drumuri comunale afectate de ape, 
cum sînt cele de la Boteni-Suslănești, 
Poenari-Jugur, Albești-Ciocănești, se 
amenajează variante de ocolire și se 
fac reparațiile necesare. (Gh. Cirstea).

ILFOV
Pe rîurile Argeș, Dîmbovița, Ialo

mița, Sabar și pe alte cursuri de 
apă, pe terenurile agricole cu exces

de apă se acționează energic pentru 
evitarea pagubelor. Mecanizatori și 
cooperatori, lucrători din întreprinde
rile agricole de stat, din rețeaua de iri
gații și desecări sint prezențj pe te
ren. Principala misiune este" elimi
narea apelor, protejarea culturi
lor. O primă măsură : pentru a 
se evita inundarea culturilor, apa a 
fost dirijată pe principalele canale 
de scurgere. în unele locuri, utilaje 
adecuate au fost deplasate la punctele 
unde este posibilă creșterea nivelului 
rîurilor. Atit pe Argeș, cit și pe 
Dîmbovița nivelul apei este în scă
dere.

La Comana. numeroși oameni lu
crează la supraînălțarea unui dig de 
1 300 metri lungime. în dreptul satu
lui Grădiștea, la scoaterea apei de pe 
culturi. Acțiuni similare au loc Ia 
Găiseni, Florești-Stoenești, Hotarele, 
Budești, in satele Mitreni și Clătești. 
Se lucrează intens și in zona Slobozia 
Moară, unde apele Dîmboviței ame
nințau să inunde terenurile agricole 
din jur. Pe terasamentul unei șosele 
s-au făcut diguri din saci cu.pămînt, 
iar apple au fost oprite. (Lucian 
Ciubotaru).

DÎMBOVIȚA
în numeroase unități agricole din 

județul Dîmbovița au fost necesare 
măsuri încă din primele ore după 
începerea ploilor pentru a se pre
veni orice pierderi de animale și de 
producție. Cooperativele agricole care 
au avut animalele în tabere de vară, 
printre care cele din Jugureni, Dra- 
godana, Potlogi, Văleni-Dîmbovița și 
Malu cu Flori, au acționat operativ 
pentru retragerea acestora în sectoa
rele zootehnice. La Ungureni de 
Tîrgoviște și Dragodana, unde s-au 
înregistrat căderi mari de apă, lu
crătorii din sectorul zootehnic, aju
tați de un număr mare de coopera
tori, au lucrat zi și noapte la execu
tarea șanțurilor de scurgere. în ma
joritatea unităților, în această peri
oadă s-au aflat la datorie îngrijitorii 
din toate schimburile, precum și fac
tori din conducerea comunelor și a 
cooperativei agricole. Datorită măsu
rilor luate, în unitățile agricole se 
lucrează acum din plin pentru reali
zarea de producții sporite în acest, 
an. (Gh. Manea).

Foto : Petre Corobae

Spiritul gospodăresc 
să fie prezent... 

și cînd plouă
ln ultimele zile o plouat mult. Ploaia a afectat și 

Capitala, unde canalele cu greu au putut face fațâ 
șuvoaielor, circulația a fost îngreunatâ și în unele 
cartiere mărginașe, mai joase, apa a pătruns în curți, 
în beciuri. în multe locuri s-a acționat hotărit și rapid, 
Dar nu peste tot autovidanjele I.C.A.B. au intervenit 
operativ pentru a desfunda gurile de canal. Pe B-dul 
Expoziției, pe B-dul Dimitrie Cantemir (intersecția 
Mărășești), B-dul Jiului la subtraversarea căii ferate 
București — Constanța și în alte locuri, circulația a 
suferit din cauza „lacurilor". în asemenea situații se 
impune o intervenție mai fermă și mai operativă a 
edililor, dar și a cetățenilor din cartiere și a persona
lului din întreprinderi, care trebuie să manifeste Ini
țiativă, spirit civic, să mențină rigolele și gurile de 
6pnal curate, să prevină acumulările excesive de ape, 
creîndu-le posibilități de scurgere.

în fotografie: B-dul Jiului, la subtraversarea căii 
ferate București — Constanța, unde circulația a fost 
stînjenită ieri citeva ore, deoarece nu s-a intervenit 
la timp.

Foto : E. Dichiseanu

Cu toții purtăm in 
suflet patria. Pentru 
fiecare dintre noi ea 
are chipul concret al 
munților prin care 
ne-am obișnuit să ne 
măsurăm tăria și dem
nitatea ; al unduirilor 
apelor, în oglinda că
rora ne-am obișnuit să 
descifrăm unduirile su
fletelor ; al cîmpiilor 
încărcate de rod, în 
care ne place să des
lușim generozitatea 
muncii noastre ; al ce
tăților industriale, ce 
populează ca niște mo
numente moderne har
ta țării, în măreția că
rora știm să citim vo
cația noastră de a 
construi pentru azi și 
pentru viitorime.

Sint, toate acestea, 
cuprinse în cununa de 
minuni a patriei, a 
patriei noastre socia
liste, care își edifică 
tot mai hotărit izbîn- 
zile ce se cer apărate.

Poate de aceea gin- 
durile noastre se în
dreaptă cu mereu neo
stenită recunoștință că
tre cei care, fii ai po
porului, trup din tru
pul lui, cu patria in 
suflet, veg"hează la ho
tare în numele liniștii 
zilelor și nopților ță
rii ; către toți cei care, 
purtînd frumosul nume 
de grănicer, se identi
fică cu veghea țării.'

Acolo, la fruntarii, 
sub arșița soarelui sau 
sub șfichiuirea ploilor, 
certați de viscole ne
miloase, ei sînt ochiul 
treaz, ochiul vigilent al 
țării. Pentru cei care' 
au făcut și fac istoria, 
hotarele unei țări sint 
însuși unul din eter
nele simboluri ale., is- . 
toriei. De-a lungul gra
nițelor. ziua și .noap
tea, ofițerii și soldații 
grăniceri își fac dato
ria față de patrie.

De veghe la frunta
rii... Grănicerii, stăpi- 
niți de fundamental de 
marea răspundere, a- 
ceea de a sluji patria, 
cuceririle ei socialiste, 
de a urma îndemnuri
le. ordinele comandan
tului suprem, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Rostesc aceste gîn- 
duri acum, în ziua cînd 
în preajma unei mari 
aniversări — anul 
XXXV al eliberării 
țării — grănicerii își 
sărbătoresc Ziua loc. 
Și parcă îi văd aievea 
de veghe la hotare, 
ziua și noaptea. Iar 
printre cei pe care cu- 
vîntul merită să-i a- 
ducă aproape de ini
mile noastre îi așez, 
fără ezitare, pe maio

rul Petrichei Prohor, 
născut la Periprava, 
fiu de pescar, grănicer 
de peste un sfert de 
veac. A fost primul 
ofițer din Periprava. 
Cînd s-a întors în sa
tul natal cu uniforma 
de locotenent, oameni
lor nici nu le venea să 
creadă. De un sfert de 
veac s-a dovedit me
reu un om al datoriei. 
Așa cum a fost și anul 
acesta, în februarie, 
cind a pus umărul, 
împreună cu ostașii, 
pentru a înlătura ame
nințările unei năpras
nice furtuni, pentru a 
salva bunurile mate
riale amenințate de 
uriașele valuri ale mă
rii.

Cuvîntul are îndrep
tățirea să-l cheme sub 
fasciculul său de lu
mină și pe locotenen
tul Dumitru Scutelni- 
cu, tinăr absolvent al 
Școlii militare de ofi
țeri activi „Nicolae 
Bălcescu", al doilea 
din cei patru copii ai 
dulgherului Mihai Scu- 
telnicu. plecat el în
suși pe șantierele de 
construcții ale județu
lui său. Botoșani, din- 
tr-o comună cu nume 
frumos. Vorona. Ope
ra lui Eminescu și Ior- 
ga i-a fascinat adoles
cența si il însoțește și 
acum în nobila misiu
ne de apărător al pa
triei. Aici se află ex
plicația profundă a ho- 
tărîrii sale de a ridica 
subunitatea pe care o 
conduce în prezent pe 
podiumul de onoare, 
de a asigura o in
struire și educație a- 
leasă militarilor din 
subordine. Lingă umă
rul lui sînt oameni.de 
nădejde, tineri a'FTbrii 
cu care țara se mân
drește, ca soldâții Ivăn 
Călina sau caporalii 
Ilie Racoviță și Ion 
Condoi.

Și tot în raza oma
gială a cuvîntului își 
pot afla cu îndreptă
țire locul și sergentul 
Gheorghe Moldovan, 
care a cunoscut în 
orașul copilăriei sale, 
Salonta, mulți grăni
ceri și dorindu-și să 
facă armata la grăni
ceri. iată, își împlineș
te visul ; și pe locote
nentul Adrian Cornea, 
care a cucerit cu sub
unitatea sa, anul tre
cut, titlul, de fruntaș, 
datorită rezultatelor 
foarte bune obținute.

Și cite alte nume, și 
cîte alte fapte nu își 
merită locul în aceste 
însemnări dictate. în 
fond, de existența

unei adevărate vocații 
a eroismului, a unor 
profunde sentimente 
de răspundere in fața 
patriei și a poporului.

Sub faldurile drape
lelor ostășești, sute, 
mii de chipuri tinere, 
înnobilate de uniforma 
grănicerească, iși pot 
privi cu demnitate ac
tele de curaj și de răs
pundere cetățenească. 
Inteligența și bărbăția 
iși dau mîna pentru 
ca, umăr lingă umăr, 
lingă bornele patriei, 
acești tineri soldați, 
acești încercați ofițeri 
să merite a-și avea 
oricînd trecute nume
le in cartea de onoare 
a patriei. Nu de mult 
citeam în presă o în
semnare emoționantă : 
Marea îmbrăcase hai
na amenințătoare a 
valurilor. Undeva, în 
larg, surprinse de va
luri, patru bărci pes
cărești. Trei dintre ele 
au fost aduse de cuie
rul pescăresc la mal. 
Cea de-a patra, în care 
se aflau pescarii Toma 
Cuciubal, tată a trei 
copii. Ivan Foca, tată 
a cinci copii. • Pe
tre Ciosa, tot tată a 
cinci copii, rămăsese in 
larg. Furtuna atinsese 
gradul cinci. Atunci 
s-au avîntat în larg 
marinarii grăniceri de 
pe o vedetă maritimă 
de patrulare comanda
tă de comunistul loco
tenent major Constan
tin Gomeajă. Patru 
ore au luptat cu va
lurile. dar au învins. 
Un act intre atitea al
tele de înalt uma
nism semnat de mais
trul militar Stelică 
Ciobanu, timonierul 
vedetei, de caporalii 
Grigoro Stanciu și Ilie 
Cornea, de soldatul 
Ion Istrate.

în locul cuvintelor 
de omagiu, drept con
cluzie a acestor în
semnări, în care sint 
cuprinse doar citeva 
nume si fapte din atit 
de multele ce .se îm
plinesc aici, la frunta
rii, propun versurile 
simple ale unui soldat 
grănicer. Ștefan Lăcă
tușii : „Aici / unde 
viața / miroase-a pri
măvară / Aici / unde 
griul / cerului te-apa- 
să, / Aici / unde ver- 
dele-i / stăruitor con
tinuu, / Aici. / unde 
ploaia / izbește cu tă
rie, / Aici, / unde ge
rul / încremenește to
tul, / Aici / cu falnică 
mindrie / se află gră
nicerul".
Nicolae DRAGOȘ

teatre
• Teatrul National București 
(sala mică) : Coana Chirița — 
10.30, Romulus cel Mare — 19,30, 
(sala Atelier) : Zoo — 11, Elegie 
— 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Festivalul Na
țional „CÎNTAREA ROMÂNIEI**. 
Ediția a Il-a. Concert de muzică 
contemporană românească susți
nut de corul „Madrigal**. Dirijor : 
Marin Constantin — 20.
• Opera Română : Momente core
grafice (recital susținut în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României") — 19.

• Teatrul de operetă : Suzana
19.30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ : (sala Grădina Icoanei) : 
Anecdote provinciale — 10,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc
— 10,30, Cititorul de contor — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Mița în sac — 19,30, - (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Haina cu două fețe — 19,30. (sala 
Majestic) : A cincea lebădă —
19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (Grădina Boema) : Boema 
ride, cîntă și dansează — 20.
• Teatrul Țăndărică : Elefănțe- 
lul curios — 11.
• Teatrul „I. Creangă" : ...„șl cu 
Daniela zece !** (premieră) — 10.30.

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (.la Teatrul de vară „23 
August") : Concertul folcloric
„Poveste cu... cîntec" — 20.

cinema
• întoarcerea acasă : PATRIA — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, CAPITOL 
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, la gră
dină — 21.
© Nick Carter superdetectiv : 
SCALA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• Tinărul din Istanbul : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15, la grădină — 21,15. BUCU
REȘTI — 9,30; 11,45; 14; 16; 18,15:

20,30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Frumoasa si bestia : FESTIVAL
— 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Evadarea : VICTORIA — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• Cele 12 munci ale lui Asterisc
— 9,30: 11; 12,30; 14; 16, In ochii
tăi e întreaga lume — 18; 20 :
DOINA.
©Un trecător în ploaie : CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14; 16:
18,15; 20,15, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 21.
© Al patrulea stol : TIMPURI
NOI — 13; 15; 17,30; 20, Matineu 
pentru copii — 10.
© Aleargă după mine ca să te 
prind : EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

© Vom mal vorbi la vară : BU-.
CEGI — .16; 18; 20, Matineu pentru 
copii — 10.
© Rodeo : GRIVIȚA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Al cincilea anotimp : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
© Inocentul ; BUZEȘTI — 15:
17,30; 20, la grădină — 21.
© Ciocolată cu alune : FEREN
TARI — 15,30; 17.30; 19,30. Matineu 
pentru copii — 10,30.
© Arsenic și dantela veche — 9,45; 
11,45, Sfioasa — 18,30; 20.30 : CINE
MATECA.
© Dansul tobelor : DACIA — 9;
12; 16; 19, LIRA — 16; 19, la gră
dină — 21, Matineu pentru copii
— 10,30.
© Vacanță tragică : GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17.45: 20. ARTA
— 9: 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.15.

© Lanțul amintirilor ; COTRO- 
CENI — 14; 17; 20.
© Cum se trezește o prințesă : 
PACEA — 16; 18; 20, Matineu pen
tru copii — 10.
© Severino : MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15. AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 21.
© Clipa : FLOREASCA — 12;
15,30; 19, Matineu pentru copii — 
9.
© Fortăreața invizibilă : VIITO
RUL — 15.30; 17,45; 20.
© O dramă la vînătoare : MIO
RIȚA — 15,30; 17,45; 20.
© Un om în loden : VOLGA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15.
© Vestul sălbatic : TOMIS — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, la gră
dină — 21,15.
© Vis de ianuarie : POPULAR — 
16; 18; 20.

© înarmat și foarte periculos : 
CENTRAL — 10: 12; 14; 16; 18: 
20. COSMOS — 15; 17,30; 20. Ma
tineu pentru copii — io.
© Falansterul : MUNCA — 15.30;
19. Matineu pentru copii — io.
© Să prinzi o stea căzătoare : 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15.
© Praf sub soare : FLACĂRA — 
16; 18; 20, Matineu pentru copii — 
10; 12.
© Brațele Afroditei ; PROGRE
SUL — 16; 18; 20, Matineu pentru 
copii — io.
© Police Python 357 : GRĂDINA 
FESTIVAL — 21.
© Prietenii copilăriei mele : PARC 
HOTEL — 21,15.
© Prinț și cerșetor : MIORIȚA — 
9: 11; 13,15, GRADINA BUCEGI — 
21,15.
© Cobra : GRĂDINA ARTA — 21.

De doua, ori 
perplex

Secvență de seară în Gara de Nord. E 
ora 21. Oră de aglomerație și pe peroane și 
în sălile de așteptare. La clasa a doua, un 
călător cu spirit de observație și solici
tudine civică, șoferul Mihail Diaconu din 
Mateești-Vilcea, contemplă, in așteptare- 
trenului, viața acestei porti a metropolei. 
Pe bănci, oameni care moțăie. oameni care 
vorbesc, oameni care mănincă. Un bețiv 
doarme pe pardoseală. Pe ușa sălii de aș
teptare, du-te-vino. Ochii vîlceanului îi pe
trec pe rind pe cei care se vintură. Apare 
un bărbat îmbrăcat în fiș albastru și cu 
șapcă de culoare gri, intră, înaintează, pri
vește pe sub sprincene în dreapta și stingă, 
merge cu pas sigur spre bețiv, ca și cum 
s-ar duce spre un bagaj de-al lui, se apleacă 
din mers, zvîcnește mîna spre buzunarul 
de la spate al pantalonilor celui adormit, o 
retrage tot atit de repede, mai face un tur 
și iese pe ușă. Mișcarea a fost rapidă, de 
animal răpitor, dar vîlceanul, ochi ager 
de șofer, a reușit să vadă că mîna hoțului 
nu s-a retras goală, ci cu un portofel în ea.

Se grăbește și anunță pe primul milițian 
ieșit în cale. Primul milițian ieșit în cale 
se grăbește și găsește în puhoiul de lume 
fișul albastru, șapca gri. Insul protestează : 

, „n-am furat nimic !". La control i se gă

sește portofelul. E deranjat și bețivul din 
somn. Văzind obiectul, parcă primește un 
duș rece. Foarte coerent declară :

— Nu recunosc portofelul, nu e al meu. 
Omul acesta nu mi-a furat nimic.

Stupoare pe milițian, stupoare și mai mare 
pe omul corect care-1 sesizase. Vîlceanul 
insistă și nu pare să aibă febră :

— Am văzut cu ochii mei cum i-a furat 
portofelul ! Doar nu-s nebun ! Dacă nu l-a 
furat, să spună ce se găsește în el.

— N-am zis că e al meu, am zis doar 
că nu l-am furat. Portofelul este al dînsului 
(al bețivului adormit — n.n.), dar mi l-a 
dat să i-1 țin.

— Să i-1 ții ? Cine e „dinsul ?“. Cind 
v-ați cunoscut ?

— Da, ne-am cunoscut și i-am dat por
tofelul să mi-1 țină, întări și bețivul, trezit 
de-a binelea. Nu am nici o pretenție. Hai 
să plecăm !

Șoferului din Vîlcea aproape să i se facă 
rău. Milițianul nu se lasă și verifică tele
fonic identitatea celor doi. Omul în fis : 
Robescu Tudor, domiciliat in comuna Ne
grești, județul Teleorman, fost condamnat 
de două ori pentru furt. Bețivul, păgubașul 
sau presupusul păgubaș : Eftimie Marin, 
domiciliat în comuna Cemica. județul Ilfov, 
fost condamnat de trei ori pentru furt.

îndîrjirea cu care păgubașul se crampona 
să nu „deranjeze" miliția cu o reclamație 
nu se explica decît prin „solidaritatea de 
breaslă"... Păgubașul se ferea de cercetări 
pentru că el însuși — așa cum avea să 
se dea la iveală — furase în dimineața 
aceea portofelul de la altcineva.

Deocamdată, 
dincoace de styx

„Am cumpărat o criptă din cimitirul Paul 
Chinezu nr. 43 cu suma de 11 000 Iei de 
la Mărșăvină Vasile din strada Paul Chi
nezu nr. 54, Lugoj, județul Timiș, fiind om 
bătrîn, în etate de 78 ani. A venit la mine 
acasă ca să mi-o ofere. Tov. Mărșăvină 
Vasile a făcut o înșelăciune, o șmecherie. 
Pentru că el a știut că se va sparge ci
mitirul din str. Paul Chinezu, a scos mor
tul pe care-1 avea și l-a mutat in altă 
criptă, Ia cimitirul din strada Făgetului. A 
făcut un lucru secret, pe care nici eu, cum
părătorul, nu am știut. întrucît el m-a ga
rantat că nu se va sparge cimitirul".

Am redat in extenso această acțiune pen
tru a ne introduce mai bine in atmosfera 
acestui caz ciudat, în care reclamantul nu 
are dreptate după normele juridice, dar. 
credem, are dreptate după onoare și omenie.

Vasăzică un om în vîrstă își cheltuie 
economiile ca să cumpere un loc pentru 
cind n-o mai fi. După ce dă banii, află (la 
proces s-a confirmat oficial) că în peri
metrul respectiv se sistase mai de mult 
orice înhumare. Cu banii moșului, vînză- 
torul, tinăr prevăzător, și-a amenajat o altă 
reședință funerară, acolo unde permite sis
tematizarea. Bătrînul exclamă : Locuind la 
doi pași, nu știa oare vînzătorul că cimiti

rul va fi dezafectat, că vinde b criptă in
utilizabilă ?

Instanța a considerat insuficientă pre
zumția, a apreciat că și cumpărătorul putea 
fi in egală măsură informat, mai ales dacă 
ar fi respectat procedura legală de Înstrăi
nare. I s-a respins acțiunea. Prin forță, 
pîrițul nu poate fi obligat să restituie pre
țul Vînzării. Dar omenește, poate fi între
bat : Ce bucurie are că rămine bătrinul 
păcălit ? Că a cheltuit 11 000 lei doar ca 
să contemple cripta altuia ? Poate că sint 
ultimele lui economii...

Din caietul 
grefierului

„Întreținerea noastră a devenit o problemă 
agravată și de mania piritei de a juca cu 
cheltuială excesivă la -Loz în plic», de 
nuiele spera să rezolve problemele materiale 
ale familiei printr-o... mare lovitură".

(Din acțiunea de divorț înregistrată 
de M. I. la Judecătoria Reșița, sub 
nr. 1 670/78).

„Partea vătămată nu a fost lovită de in
culpată, partea vătămată s-a lovit singură 
cu un băț pe care îl avea în mină".

(Apărarea inculpatei B. N. în dosa
rul 3 053/78, al Tribunalului municipiu
lui București).

Sergiu ANDON

tv
PROGRAMUL 1

8,30 Gimnastica la domiciliu
8,40 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei
9,35 Film serial pentru copii : Săgeata 

neagră. (Episodul 6)
10,00 Viața satului
11.30 Pentru căminul dumneavoastră
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei 
13,00 Telex
13,05 Album duminical
16.10 Film serial : Calvarul. Episodul 1 
17,00 Fotbal : Dinamo București — F.C.

Argeș în ultima etapă a campio
natului național divizia A. (Trans
misiune directă de la stadionul 
Dinamo) . In pauză : Șah mat 

18,50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19,15 Permanenta redescoperire a 

României (II). „Mult mai lumi
noasă / Și mult mai frumoasă"...

20,05 Film artistic : „Inamicul tăcut". 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor engleze.

21.30 Portativ de vară
21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
9,00 Teleșcoală
9,45 Concert educativ

11.30 loan Slavici — (documentar artis
tic realizat de Studioul de film TV)

19,00 Telejurnal
19,15 Telerama
19.45 Desene animate
20,05 Bijuterii muzicale din creația con

temporană
20.30 Mi-am pus flori la pălărie. (Docu

mentar artistic realizat de Studioul 
de film TV)

>1,00 Clubul tineretului (reluare)
21.45 Telejurnal

oameni.de
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII CIPRU, SPYROS KYPRIANOU

■

Sosirea in Capitală
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

începerea convorbirilor oficiale
româno-cipriote, precum și unui 
cerc larg de probleme ale vieții 
politice internaționale.

Cei doi președinți au subliniat 
importanta deosebită pe care o 
acordă convorbirilor începute sîm- 
bătă la București, apreciind, de co
mun acord, că dialogul româno- 
cipriot la nivel înalt va marca o

contribuție de cea mai mare însem
nătate la extinderea și aprofunda
rea legăturilor de strînsă prietenie 
și colaborare dintre țările și po
poarele noastre, în folosul și spre 
binele lor, în interesul cauzei păcii, 
securității, cooperării și înțelegerii 
în Balcani, în Europa și în lume.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Spyros Kyprianou au hotărît ca as

pectele concrete ale colaborării bi
laterale să fie analizate in cadrul 
întilnirilor de lucru între membrii 
delegațiilor celor două tari, în ve
derea identificării de noi căi și mo
dalități care să ducă la intensificarea 
și diversificarea cooperării econo
mice, a schimburilor comerciale, la 
dezvoltarea generală a relațiilor 
româno-cipriote.

Președintele Spyros Kyprianou a 
adresat președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu invitația de a face o 
vizită oficială în Republica Cipru. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere.

Convobirile.au loc într-o ambianță 
de înțelegere și stimă reciprocă, de 
cordialitate și prietenie.

continuă a prieteniei și colaborării 
dintre popoarele român și cipriot. 
Cei prezenți și-au exprimat deplina 
satisfacție pentru dialogul la nivel 
înalt româno-cipriot cu convingerea 
că acesta va adăuga noi valențe 
prieteniei tradiționale dintre cele 
două țări și popoare și va impulsiona 
colaborarea dintre ele în folosul re
ciproc, al cauzei păcii și colaborării 
în Balcani, în Europa și în întreaga 
lume.

In această atmosferă entuziastă, cei 
doi președinți au părăsit aeroportul 
într-o mașină escortată de motoci- 
cliști.

Aceeași atmosferă a domnit pe 
străzile Capitalei, de-a lungul tra
seului pînă la Palatul Primăverii, 
reședința înalților oaspeți. Mii de 
bucureșteni au salutat cu căldură pe

cei doi președinți, exprimînd sen
timentele de prietenie ce și le 
nutresc reciproc popoarele român și 
cipriot.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Spyros Kyprianou au răspuns cu 
cordialitate, din mașina deschisă cu 
care au călătorit pe o parte a tra
seului pînă la reședință, manifestă
rilor de caldă stimă și prețuire ale 
locuitorilor Capitalei.

La Palatul . Primăverii, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Spyros Kypri
anou, tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Mimi Kyprianou s-au în
treținut intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate.

★
După-amiază, președintele Republi

cii Cipru, Spyros Kyprianou, împreu

nă cu doamna Mimi Kyprianou, a ple
cat la Predeal.

înaltul oaspete este Însoțit de Con
stantin Stătescu, ministrul justiției, 
general-locotenent Constantin Popa, 
locțiitor al Șefului Marelui Stat ma
jor, precum și de Ion Anghel, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al tării 
noastre în Republica Cipru.

Se află, de asemenea, persoanele 
oficiale cipriote care îl însoțesc pe 
președintele Spyros Kyprianou în vi
zita in țara noastră, și Demos Had- 
jimiltis, ambasadorul Republicii Cipru 
la București.

La sosirea in Predeal, tnalții oas
peți au fost întîmpinați cu multă căl
dură de Gheorghe Dumitrache, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean Brașov, de alți reprezentanți al 
organelor locale de stat.

DISPUNEM DE MARI POSIBILITĂȚI PENTRU REDUCEREA MAI ACCENTUATĂ La „Electroputere" din Craiova :

A CONSUMURILOR MATERIALE fl ENERGETICE
Un colos al industriei noastre 
electrotehnice — transformatorul

de 250

Să acționăm stăruitor pentru valorificarea lor 
în toate întreprinderile și ramurile economiei 1

AZI: Soluții si măsuri
9 9

în construcția
9

de mașini
Economisirea riguroasă a materiilor prime, mate

rialelor, energiei și combustibililor constituie pentru oa
menii muncii din toate sectoarele economiei naționale o 
sarcină de prim ordin, de a cărei înfăptuire exemplară 
depind în mod hotărîtor progresul țării, sporirea avuției 
naționale, bunăstarea întregului popor. După cum se 
știe, vizitînd vineri ampla expoziție consacrată soluțiilor 
și măsurilor concrete preconizate pentru reducerea mai 
accentuată a consumurilor normate de materii prime, 
materiale, combustibili și energie, precum și pentru valo
rificarea resurselor secundare, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a examinat 
aprofundat programele stabilite în acest scop, în fiecare 
ramură, atît pentru anul viitor, cît și pentru cincinalul 
1981-1985, și a recomandat aplicarea neîntîrziată a 
soluțiilor valoroase prezentate, căutarea cu stăruință de 
noi căi și mijloace în vederea reducerii și mai hotărîte a 
consumurilor materiale și energetice.

Prezentăm astăzi cîteva direcții de acțiune, soluții 
în vederea economisirii metalului în industria construc
țiilor de mașini, înfățișate în standurile amenajate la 
complexul expozițional din Piața Scînteii.

PRIN TEHNOLOGII NOI 
Economii de 18 tone metal

Cuplajele între arbori se realizează tradițional prin cuplaje dințate. 
O nouă tehnologie în curs de extindere prevede înlocuirea acestora cu 
role — mai simplu de fabricat și cu o siguranță in funcționare sporită. 
In plus, noile cuplaje sînt cu 15 la sută mai ușoare, pe această cale 
economlsindu-se 18 tone oțel de calitate pe an.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
menite să asigure importante economii de metal

• Fabricarea de produse noi și reproiectate
• Extinderea utilizării oțelurilor de înaltă rezistență
• Extinderea utilizării fontelor cu caracteristici 

superioare
• Debitarea centralizată și tehnologii noi de croire
• Reducerea adaosurilor de prelucrare
• Extruziunea la cald și la rece
• Tehnologii noi de sudare

în anul 1980:
- 63 000 tone
- 20 000 tone

- 65 000 tone
- 14 000 tone
- 17 000 tone
- 1 200 tone
- 8 100 tone

La întreprinderea craioveană „Elăc- 
troputere" a trecut probele de ștand 
și a fost pregătit pentru livrare, cu 
destinația Combinatul siderurgic Că
lărași, unul dintre cele mai complexe 
și impozante produse ale industriei 
noastre electrotehnice : transforma
torul de interconexiune de mare pu
tere și înaltă tensiune de 250 MVA, 
400/121 kilovolți. Concepția acestui 
produs uriaș — avînd o lungime de 
16,5 metri, o înălțime de 10 metri și 
o greutate totală de 320 tone — apar
ține reputaților specialiști ai atelieru
lui de proiectare a transformatoarelor 
de mare putere din cadrul Centrului

MVA
de cercetare și inginerie tehnologică 
„Electroputere", iar execuția a fost 
realizată de colectivul fabricii de 
transformatoare mari al între
prinderii. Noul produs, ale că
rui performanțe tehnice la probele de 
ștand au fost foarte bune, este desti
nat conectării directe a rețelelor 
electrice de 400 kilovolți cu cele de 
110 kilovolți din sistemul ener
getic național, eliminînd astfel 
treapta intermediară de tensiune de 
220 kilovolți în vederea transferului 
direct de energie electrică. (Nicolae 
Băbălău).

APARTAMENTUL 30 000

PRIN REPROIECTARE Re 3 ori mai ușor

Prin reproiectarea numărătorului universal E 0 202,specialiștii de la întreprinderea de aparate electrice șl 
măsuri Industriale din București au realizat frecvențmetrul numeric E 0 204. De 3 ori mai ușor decît mo
delul de bază, fabricarea noului aparat permite economisirea a circa 5 tone metale feroase in anul 1980, 
iar consumul de energie electrică la utilizatori se reduce cu 62 500 kWh anual.

PRIN ÎNLOCUITORI Huse din mase plastice cu tărie de otel

Sute și sute de repere care se confecționează din metal pot fi înlocuite cu altele similare, realizate din 
mase plastice, la fel de rezistente, dar mai ușoare, mai ieftine. Prin înlocuirea coliviilor din oțel cu cele 
din mase plastice la rulmenții cu bile și role se obține o economie anuală de 37 de tone.

Grupaj realizat de Dan CONSTANTIN Foto: E. Dichiseanu

întreprinderea pentru materiale 
de construcții din Brașov a livrat 
șantierelor cel de-al 30 000-lea apar
tament asamblat din panouri mari 
prefabricate. Practic, datorită acti
vității desfășurate de acest harnic 
colectiv, de-a lungul a 20 de ani, 
locuiește în case noi populația unui 
nou oraș cu aproape 100 000 locuitori.

Dacă la începutul fabricației co
lectivul acestei unități producea pe o 
singură linie, un singur reper, astăzi, 
în condițiile unor procese moderne 
de fabricație, realizează 12 secțiuni di
ferite, la un nivel superior. Față 
de primele apartamente de 26—27

mp, noile apartamente, diversificate, 
au o suprafață de 33—40 mp. Creș
terea dotării tehnice a permis, tot
odată, întreprinderii să livreze pa
nouri mari prefabricate pentru trei 
județe — Brașov, Covasna și Har
ghita. Numai spre șantierele din ju
dețul Brașov sînt expediate anual 
circa 3 200 apartamente într-o 
gamă diversificată.

In prezent, la această unitate se 
află in construcție o fabrică de 
elemente spațiale cu o capacitate de 
3 000 apartamente pe an.

(Agerpres)

• Despre calitatea rulmenților făcuți la Bîrlad se vorbește pe 
multe meridiane ale planetei. Avem ocazia să vorbim astăzi și despre 
priceperea oamenilor întreprinderii în construcții de mașini-unelte. 
Creația care ne prilejuiește aprecieri se' numește strung’ hidraulic 
monoax și folosește la prelucrarea inelelor de rulmenți. De aici, eco
nomie de timp și economie de valută în procurarea utilajelor. O Deși 
energia electrică nu se vede, astăzi vedem tot mai multă lume pre
ocupată să o economisească. Energeticienii de la termocentrala Fîn- 
tînele, județul Mureș, au reușit să preîntîmplne, de la începutul 
anului, consumul a 900 tone combustibil convențional, cantitate sufi
cientă pentru a produce 3 milioane kWh. Un argument că economia 
trebuie să înceapă chiar de la începutul drumului. • O informație 
cu date in „cascadă": cele 9 hidrocentrale de pe Lotru și Olt, care 
compun întreprinderea de profil din Rimnicu Vilcea, aflată la 10 ani 
de activitate, au raportat de curînd o producție de 20 milioane kilo
wați oră. • Prof. dr. ing. Nicolae Popescu este autorul unei invenții 
avînd ca obiect un procedeu și dispozitivul pentru așchierea prin 
șocuri a pieselor metalice pe strunguri. Noul procedeu, avind ca 
titular Institutul de învățămint superior din Petroșani, asigură redu
cerea consumului de energie, permițind, totodată, creșterea vitezei 
de așchiere. e O rețetă pentru creșterea eficienței au găsit specia
liștii de la întreprinderea textilă Arad. Procedeele tehnice aplicate în 
ultima vreme oferă avantaje deosebite, dintre care amintim posibili
tatea economisirii a 900 tone combustibil convențional pe an șl a 
reducerii importului de materii prime și auxiliare cu 2 milioane lei. 
® Consemnăm efortul de toată* lauda pe care argeșenii îl depun în 
vederea folosirii mai judicioase a suprafețelor productive. Ochiul ds 
gospodar a identificat „un plus" de 55 000 mp, acolo unde se crezuse 
că nu mai poți arunca un ac... Operația de „populare" cu utilaje a 
spațiilor disponibile este în plină desfășurare. • Minerii Văii Jiului 
continuă bătălia cu propriile recorduri. Bilanțul comunicat de minele 
Lupeni, Petrila și Uricani indică o cifră strălucitoare, în rotunjirea ei: 
80 000 tone de cărbune peste prevederile de plan, de la începutul 
anului, • Pe plaiurile Harghitei, preocuparea de a realiza încă din 
acest an o producție industrială de 10 miliarde lei dă roade. La ru
brica realizărilor pe perioada care a trecut de la începutul lui 1979 
este consemnată deja o cifră demnă de atenție: cinci miliarde lei. 
• Meșteri recunoscuți în fabricarea mașinilor de mere complexitate, 
muncitorii și specialiștii de la „Electroputere"-Craiova au terminat in 
ultima vreme diferite utilaje destinate echipării propriilor ateliere de 
producții. Ele valorează, și asta spune îndeajuns, 62 milioane lei.

Neagu UDROIU

Convobirile.au
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„Să vrei de la mașină totul
și ceva pe deasupra-de la tine!“

Casa cu multe mame...

Am privit minute în șir. între 
bătrinul strungar și mașina. Iui se 
stabilise o comuniune tainică, pă
rea, la un moment dat, că niciodată 
n-au existat și nu pot exista unul 
fără altul. Strungul (bătrin și el. 
un vechi universal fabricat la Arad) 
părea o prelungire mecanică a mii- 
nilor și a simțurilor acelui om 
care de atîta amar de ani îl slu
jește îndeplinind amîndoi operația 
firească a unei munci industriale 
fără de care nu poate fi concepută 
civilizația noastră. Atît de simple 
și atit de naturale mișcările omului, 
atît de prompte și atît de precise 
răspunsurile mașinii ! Aplecat 
deasupra strungului și iscodindu-1 
cu priviri concentrate, bătrinul 
zimbea mulțumit, o puternică trăire 
lăuntrică îi așternea pe chip o lu
mină greu de definit.

— îl vedeți ? îmi vorbi tînărul 
maistru care mă 
însoțea, așa îl 
cunosc de cînd 
eram eu ucenic. 
Nu există lu
crare, oricit de 
grea, oricît de 
pretențioasă pe 
care s-o fi refu
zat ori pe care 
să n-o fi pu
tut realiza. Pe 
strungul ăsta 
destul de hodo
rogit, dar de 
care nu vrea nici
cum să se despartă, bătrînul face 
niște lucrări de rămîi trăznit. Lu
crări grele pe care alții nu le-ar 
face nici pe mașinile noastre cele 
mai moderne. într-o zi i-am spus: 
„Dacă am să-ți dau o găleată s-o 
prinzi în strung și să-i faci o gaură 
ovală într-o parte ?“ „O fac 1“ zice. 
Știți care-i secretul lui ? Pentru eJ, 
mașina... n-are nici un secret.. Tot 
timpul vrea să stoarcă de la ea ce 
poate să dea. Și, încă mult pe dea
supra. O tot modifică, îi tot adaugă 
dispozitive gîndite de el. Strungul 
ăsta, săracul, și-a plătit de nenumă
rate ori prețul 'prin ceea ce a pro
dus în miinile acestui om minu
nat...

Cind. obosit, s-a oprit să-și 
aprindă o țigară ne-am apropiat 
de bătrînul strungar Teodor Cîm- 
pineanu.

— După părerea dumneavoastră, 
cum ar trebui să arate strungul 
idea! ?

— Am să vă spun ceva : strungul 
ăsta ideal, de care vorbiți, există. 
Avem acuma, în uzinele noastre, 
mașini nemaipomenite, foarte com
plexe. moderne, care aproape că 
trebuie doar să le spui ce să facă 
și ele fac. Problema este că omul 
trebuie să știe ce și cum să Ie 
,.spună'* 1. Că omul trebuie să fie 
totdeauna mai iscusit decît mașina 
Asta trebuie să fie ambiția unui 
meseriaș adevărat, să domine ma
șina — mă înțelegeți ce vreau să 
spun — și să fie el mai al dracului 
decît ea. O mașină trebuie cunos

• O inițiativă aprecia- 
ță Cursivul „Ospătari... in docu-

I mentare" publicat la rubrica „Fi-
I șier social" a stîrnit un viu interes. 

Dovadă și corespondența pe care 
ne-a trimis-o tovarășul Petru Găină 
de la Întreprinderea minieră Dîlja, 
din bazinul Văii Jiului : „Pe aceas
tă cale țin să vă comunic că zeci 
și chiar sute de mineri, prepara
tori, constructori erau cu ziarul 
„Scînteia" in față. Acest material 
inserat in pagina ziarului este un 
articol bine venit și au venit mulți 
cititori cu propunerea ca și în raza 
orașelor Petroșani, Petrila și altele 
acest material să fie dezbătut și 
chiar așa să procedeze toți șefii de 
unitate cu personalul de servire, 
tinind cont că nu întotdeauna ei 
înțeleg și respectă pe consumatorul 
care are palmele bătătorite de 
munca din mină".

Reamintim că „fișierul" a rela
tat inspirata acțiune a întreprinde
rii comerciale din Lupeni de a or
ganiza cu toți lucrătorii din alimen
tația publică o vizită lungă în sub
teran, o „documentare" prin care 
oamenii muncii din comerț au în
țeles mai bine considerația pe care 
trebuie s-o aibă față de oamenii 
muncii beneficiari ai comerțului.

Este posibil ca pină la publicarea 
scrisorii tovarășului Găină alte or
ganizații comerciale din localitățile 
minerești sau neminerești să fi 
urmat exemplul celei din Lupeni. 
Dacă n-au făcut-o. nu e tîrziu nici 
acum.

• Din nou despre ano
nimi Preocuparea unor corespon
denți de a lămuri soarta și valoarea 
sesizărilor anonime ne îndeamnă să 
reluăm această discuție, pe tema 
căreia am mai „dialogat" la începu
tul acestui an. Presupunem eă to
varăși ca Ion Stoenescu din Cîm- 
pulung. Ioan D. Pop din Bucu
rești, Aurelian Popescu din Rîm-

’ nicu Vîlcea au înțeles exact că se

cută, stăpînită, ascultată și pusă la 
treaba cea mai grea pe care știe ea 
s-o facă. Altminteri, de ce-ți trebuie 
un strung nemaipomenit, cu co
mandă numerică, dacă tu nu știi să 
faci cu el decît... făcălețe ?

— Nu-i cam drastică părerea asta 
a dumneavoastră ?

— O fi. Dar pentru mine, mașina 
este pîinea și viața. Asta nu-i va
labil numai pentru mine. Pentru 
noi toți. Avem mașini bune, multe 
și puternice, asta-i o forță, o bogă
ție extraordinară. Dar bogăția asta 
trebuie să știi s-o scoți din aceste 
mașini. înțelegeți ? De asta mă mai 
cert cu unii dintre băieții de aici. 
Uite acolo, în capătul halei, o ma
șină de găurit. Strașnică mașină. 
Lucrează la ea doi tineri.. Dar știți 
ce fac ? Le este lene sau nu știu 
ce le mai este că n-o reglează, 
nu lucrează în regimul normal și 

• Există un strung ideal? Da. Strungul pe 
care-l stăpînești mai bine • Dacă vreți să 
știți ce înseamnă un reglor... • „Factor de 

producție11: conștiința muncitorească

mașina nu merge la turația ei 
și-atuncea nici piesele nu ies ea 
lumea, nici randamentul nu e și se 
și distruge mașina. Le-am spus me
reu cum ar trebui să Tucreze, dar 
îmi rid în nas. într-o zi au făcut 
ceva de pomină : pentru că n-au 
vrut să-și bată capul să găsească 
soluția ca să prindă bine o piesă 
în mașină, au legat-o cu o curea 
veche de ventilator. Așa, cum ai 
lega un bolovan de roata carului... 
Am crezut că înnebunesc...

■ — Și maistrul ?
— Ii ceartă și maistrul, dar cred 

că nu destul și prea blind.
— Maistrul are împuterniciri și 

răspunderi foarte mari...
— Le are. dar...
— Dar ceva nu e în ordine.
— Nu-s toți așa. Uite, băiatul 

ăsta de alături, ăsta blond, Brea- 
băn, e foarte bun și serios. Cind 
fac eu ceva ce n-a mai văzut el.

" vine și mă întreabă": „de ce așa. de 
• ț.e pe dincolo ?“ Vrea să afle, să în
vețe tot, să facă tot. Și el și cel do 
dincolo și al patrulea de aici ’și 
alții...

Teodor Cîmpineanu (fotografia 1) 
muncind Ia strung de aproape o ju
mătate de secol (47 de ani), a atins 
acele zone ale supremei înțelep; 
ciuni. Ceea ce numim conștiință 
muncitorească, pentru el este viată, 
rdțiune de a fi. Unealta lui. ma
șina, este o a doua jumătate a ființe1 
sale pentru că valoarea unui om 
este dată de valoarea a ceea ce știe 
si face pentru societatea în care tră
iește, iar mașina de care se ajută 

i intră și ea in valoarea aceasta.

Atitudinea celor din jur față de ma
șinile ce le-au fost încredințate 
este pentru el mîngîiere ori sufe
rință morală directă după cum în
țeleg sau. nu respectivii tovarăși de 
muncă să facă din aceste mașini o 
valoare activă pentru societate. în 
timp ce-1 priveam și-l ascultam 
vorbind mă întrebam dacă organi
zația de partid din secția lui (sec
ția sculărie și prototipuri a între
prinderii „Tehnometal“ din Bucu
rești) a făcut destul pentru ca fe
lul de a gîndi și de a fi al acestui 
om să-și capete răspîndirea cuveni
tă. să-și exercite puterea de inriu- 
rire asupra mai tinerilor muncitori 
ai secției.

în sfirșit, am Înțeles „cazul" bă- 
trînului strungar ca pe o exemplară 
modalitate de a privi fireștile ra
porturi dintre om și mașină, 
intr-un mecanism industrial în 

care producti
vitatea. valo
rificarea maxi
mă a potenția
lului productiv 
devine legea 
numărul unu.

într-o altă 
secție, la prelu
crări mecani
ce. productivi
tatea oamenilor 
și a mașinilor 
începe să capete 
amploarea unei 
preocupări co

lective, cu întrebări grave și acțiuni 
concrete. Sigur, există și vor mal 
exista măsuri organizatorice și teh
nice. Dar iată, l-am întîlnit pe șeful 
de atelier Constantin Pană care 
mi-a vorbit despre ceea ce nu poate 
fi cuprins în respectivele măsur. 
Mentalitatea. Vorbea despre dragos
tea de meserie, despre atașamentul 
față de mașină, despre conștiința 
răspunderii fiecăruia față de meni
rea utilajelor ce populează imensa 
hală și care ar putea să producă mai 
mult, mult mai mult. Vorbea des
pre aceste lucruri pe tonul grav al 
celui care știe că asemenea „fac
tori de producție" nu se obțin nu
mai prin nu știu ce măsuri specta
culoase, ci și printr-o stăruitoare și 
anevoioasă muncă de educație. Da, 
cite ceva s-a mai făcut. Un studiu 
sociologic, discuții pe echipe și gru
pe, cazuri puse în dezbatere...

— Calea cea mai directă a creș
terii randamentului este aceea a lu
crului la mai multe mașini, poli- 
deservirea. 'Măi avem și în privința 
asta multe de făcut. Dar unele din
tre mașinile noastre nu permit 
acest lucru. Un strung universal 
obișnuit nu poate fi lăsat să lucreze 
singur nici citeva secunde. Mai 
ales cînd sînt de făcut, ca la noi, 
piese de serie mică, de o mare di
versitate. Resbrsa randamentului 
sporit este aici munca și atitudinea 
omului față de mașina sa, capaci
tatea lui de a scoate cit mai mult 
de la mașină...

Un strungar din secție. Petre 
Ghițulescu (fotografia nr. 2) lucrea
ză la trei strunguri multiaxiale au
tomate.

— Să vă spun drept, n-am primit 
cu prea mare entuziasm sarcina să 
lucrez la trei mașini. Nici unui om 
nu-i vine ușor să facă dintr-odatâ 
mai mult decît făcea. Nici nu știam 1 
dacă o să mă descurc. Totuși, cind 
m-am apucat ele treabă am văzut 
că se poate. Și ideea mi-a plăcut. 
De ce 1 Pentru că în fond ăsta este 
rostul nostru aici, să producem fie
care cit mai mult cu putință. Iar 
omul care știe că-și implinește 
rostul nu poate să fie decit mulțu
mit. Pe urmă am mers și mai de
parte. Am modificat niște dispozi
tive ale celor trei mașini și-acuma 
randamentul lor este chiar mai 
rriare decit cel proiectat. Sigur, orice 
mașină ii dă omului bătaie de cap. 
Dar ce mare satisfacție ai cînd izbu
tești s-o stăpinești, s-o faci să te 
slujească pină la ultima rezervă.

Pe ’un altul l-am găsit in mijlocul 
unui grup de mașini pentru frezat. 
Trecut spre bătrinețe dar încă foar
te sprinten, reglorul Ștefan Iloancă 
(fotografia nr. 3) este zilnic înconju
rat de citeva tinere muncitoare. De 
mulți ani el asta face : îndeplinir- 
clu-și atribuțiile de reglor nu es’e 
un simplu supraveghetor al mași
nilor. ci un pedagog insistent pentru 
cei mai tineri și mai neexperimen
tați muncitori.

— îi învăț să-și cunoască bine 
meseria, dar ceea ce le pretind in 
primul rînd este să respecte mași
na. Și.sînt aspru in privința asta. 
Pentru câ meseria și munca adevă
rată incep din clipa cînd ai ajuns 

să-ți iubești uneltele. Sint foarte 
nemulțumit de ce se intîmplă cu 
elevii de la liceele industriale care 
vin la noi. Ce fel de practică or'fi 
făcînd ei acolo că vin aici nepregă
tiți ? Nu sint ei de vina, se-nțelege. 
Spun asta deoarece noi, aici, izbutim 
să facem din ei muncitori buni. Dar 
pierdeYn timp pentru asta. Și ei și 
noi. Pe fetele acestea le învățăm 
acum să lucreze la mai multe ma
șini de frezat deodată. Și le place 
și învață. Capătă încredere in ele. 
Asta-i tot secretul...

Un om. alții și alții — o preocu
pare preponderentă acum : randa
mentul. Randamentul înțeles in 
toată complexitatea'lui și mai înVi 
ca un comandament al conștiinței. 
Ca o piatră unghiulară a calității de 
proprietar și producător. La scara 
întregii colectivități muncitorești de 
la „Tehnometal" se pun acum in 
mișcare noi resorturi ale conștiinței 
Pe tema aceasta șe pregătește o 
plenară a comitetului de partid. 
Tinerii muncitori vor fi întruniți 
în sala de festivități și vor discuta 
despre utilaje, despre profesie, des
pre randament dar mai cu seamă 
despre felul de a-și gindi atribuțiile 
și munca. Multe alte asemenea ac
țiuni. diverse și cuprinzind întregul 
mecanism al uzinei — alcătuind un 
autentic „plan strategic" — dau im
presia unei ofensive. I-am văzut pe 
oamenii de aici discutînd cu o tine
rească 'însuflețire despre asta. Și va 
veni, desigur, și ziua cînd însufle
țirea de azi se va recunoaște în 

.rezultatele palpabile de mîine.
Fotoreportaj de
Mihai CARANFIL

S-a întimplat, cu 
mai mulți ani în urmă, 
să mă aflu printre 

I participanții la o ser- 
J bare școlară a elevilor 
I dintr-o casă de copii. 
[ Programul se compa- 
I nea, îndeobște, din fe- 
I lurite coruri și gru- 
: puri vocale, din iuți 

suite de dansuri și ve
ritabile momente solis
tice. Șl. bineînțeles, 
din numeroase recitări 
de poezie — versuri 
în care nu arareori 
era rostit cuvintul 
„mamă". Dar, la o as
cultare mai atentă, 
ori de cîte ori „cuvin- 
tul" acesta revenea 
într-unul din versuri, 

I fie că lăsa impresia 
I unei rostiri fade, a- 
i proape abstracte, fie 

că, din sonoritatea 
I glasului, se desprindea. 
| ireductibil, o nuanță 

cel puțin nostalgică.
Motivată rostire!
Căci, cine erau reci- 

I tatorii, dacă nu copii 
i care, dintr-un motiv 
l sau altul, nu cunoscu- 
I seră tocmai ceea ce 
’ este mai de preț fie- 
j cărei copilării : dra

gostea de mamă 1
Am trecut, deunăzi, 

i pe lîngă același „lea- 
i găn“ al copilăriei și 
| adolescenței a pest.e 

250 de eleve, situat in- 
tr-una dintre cele mai 
liniștite și mai impo- 

■ dobite de verdeață 
zone ale Botoșanilor, 

i Și nu fără mirare 
I mi-a fost dat să con- 
I stat că. la poarta „ca- 
I sei" se aflau o mulți

me de femei așteptind 
care mai de care mai 
nerăbdătoare semnalul 
clopoțelului. Iar atunci 
in curtte a irumpt zvo
nul de glasuri, de gă
lăgie și voie bună, de 
la poartă nu mai con
tenea să se trimită 
mesaje conținînd fel 
de fel de nume : „Să 
vină Lucica, dintr-a 
treia". „Și Maricira, 
dintr-a cincea". „Și

FIȘJER 
SOCIAL.

Angela, dințr-a doua". 
„Și Viorica... și Sta
na"..., Și cîte și cite 
nume. Fetițele traver
sau apoi curtea fuga- 
fuguța. cu brațele des
chise — semn al unei 
previzibile îmbrățișări 
așteptate, dorite, visa
te poate in timpul 
nopții.

Nu pachețelul „de 
recreație", înainte de 
toate, le făceau să 
alerge spre poartă. Ci 
dragostea, atașamen
tul deja statornicit 
față de cele care le 
așteptau — femei de 
la „Textila". „Electro- 
contaet", fabrica de 
confecții, ori din car
tierul înconjurător — 
muncitoare, cele mai 
multe dintre ele — de
venite de un timp nu 
numai mame ale pro
priilor odrasle, dar și

DIALOG CU CITITOR»

mame ale uneia sau 
alteia dintre elevele 
din casa de copii boto- 
șăneană. Mame — în 
adevărata accepțiune 
a cuvintului, prin în
deplinirea aproape a 
tuturor atributelor de
terminante ale cali
tății.

Gestul de vibrantă 
omenie s-ar putea a- 
tribui. fără a greși, 
tovarășei Ana Cu- 
relaru. secretar al co
mitetului municipal de 
partid. Sau Georgetei' 
Podaru, președinta co
mitetului municipal a! 
femeilor. Sau Măriei 
Severincu, Ecaterinei 
Guriță. Măriei Agheoc- 
ghiesei... Ori poate, 
înaintea tuturor, celor 
citeva sute de femei 
care s-au oferit a fi 
mame de... suflet. 
Dar nu asta are cea 
mai mare însemnătate. 
Important e că, la re
centa serbare școlară 
ce a avut loc și în in- | 
stituția de învățămint I 
amintită, atunci cind | 
într-un vers ori alt.il 
dintre cele recitate s-a 
aflat și cuvintul 
„mamă", acesta a fost 
rostit de data asta in
tr-o cu totul și cu to
tul altă simțire. Adică 
a fost rostit cu încăr
cătura emoțională de 
care sînt în stare gin
gașele făpturi ca o 
răsplată a grijii de 
ocrotire, a dragostei I 
adevărate.

Silvestri A1LENEI

sizarea comisiilor antiiliciți nu se 
poate face prin scrisori anonime, de
oarece așa prevede legea. Iar legea 
nu recunoaște in acest domeniu va
labilitatea anonimelor, fiind consec
ventă unui principiu al întregii jus
tiții : nici un proces nu poate fi 
pornit de un necunoscut. Tu fața 
instanței stay întotdeauna părți ad
verse, nimănui nu i se poate pre
tinde să se judece cu...... Nimeni".'

Dar scrisorile primite se referă 
la anonime „în general". Aici pă
rerile sint mai nuanțate. Desigur, 
între o sesizare din umbră și una 
curajoasă, făcută deschis, aceea cu
rajoasă este de preferat. însă intre 
o indiferentă totală și calea mai pu
țin onorabilă a sesizării anonime; 
indiferența totală este mai de con- 
damnat. Citind un jurist celebru de 
pe timpuri, tovarășul Pop arată : 
„De cînd lumea a bătut vîntul și 
cit va fi lumea va bate vîntul". Ca 
ideal, credem că trebuie să tindem 
mai mult decît spre perenitatea 
anonimelor sau a calomniilor. E 
adevărat că soluția anonimelor e 
adoptată uneori și aVind in vedere 
experiența negativă a persecutării 
unor oameni de curaj. De aceea, și 
una din căile dobîndirii curajului 
civic al sesizării deschise este în
chiderea oricărei portițe de șicana- 
re a omului care sesizează cinstit. 
Dar să nu uităm cursul eticii r.oas- 
tre. care este acela de formare a 
unui om nou. El nu va fi „livrat" 
într-o anumită zi. „aproape gata", 
doar să i se mai asambleze și cu
rajul. Spiritul eombativ se dezvoltă 
concomitent, or combativitatea ea 
anonim, etic vorbind, n-are nici o 
valoare.

• O secundă ! Ana Furdl,i 
— Abrud : Ne pare rău, dar din 
scrisoare nu se înțelege ce solici
tați acum. Gh. Antohi — Bacău : 
Dacă unele articole dăinuiesc in 
memoria cititorilor 7—8 sau mai 
mulți ani. asta răsplătește peste 
orice așteptări truda slujitorilor 
condeiului.

O excepție de la regulă : reîntil- 
nîrea citorva clienți cu personalul 
restaurantului „Amfora-' din Capitală 
a avut loc de curind, in chip neobiș
nuit, la...... Universal“-club. Judecă
toria sectorului 3. preocupată de fap
tul că sâvirșirea unor infracțiuni au 
ca punct de plecare consumul exce
siv de alcool, a decis să tragă un 
semnal de alarmă și pe această cale 
— a unei judecăți in fața personalu
lui restaurantelor și cetățenilor din 
acest cartier bucureștean. In același 
timp, actul de justiție al oamenilor 
în robă, pronunțat in numele înves
titurii date, a țintit să atragă cu se
veritate atenția asupra răspunderi
lor ce apasă pe umerii lucrătorilor 
din restaurante in respectarea cu ri
goare a normelor de servire cu bău
turi alcoolice. Iată așadar că proce
sul desfășurat chiar in prezența ace
lora care deseori se fac părtași la 
manifestările huliganice, de încălcare 
a legii, generate de „un pahar in 
plus", a vizat din capul locului con
cluzii și măsuri practice, de așeza
re a întregii activități dintr-un restau
rant sau altul sub semnul răspunde
rii. al respectării întocmai a preve
derilor Decretului Consiliului de Stat 
nr. 76, din 1975.

Dar asupra acestei idei vom mai 
reveni in rindurile ce urmează. Să 
vedem mai întii pentru ce și cine 
sint. cei care au compărut în fața 
completului de judecată.

Tache Gheorghe. Vîrsta : 19 ani. 
Electrician la I.M.U.A.B. Caracteri
zarea de la locul de muncă — bună. 
Pină in seara aceea de februarie nu 
consumase băuturi alcoolice...

Leonte Aurel. Virsta — 18 ani și 
jumătate. Profesia : mecanic la 
I.C.S.I.M. — București. Caracteriza
rea profesională : pină in aceeași 
seară de februarie „a avut o bună 
comportare la locul de muncă"...

Cerce! Marian. Virsta — 18 ani și 
jumătate. Muncitor la I.C.S.I.M. — 
București. Caracterizarea de la locul 
de muncă : „s-a achitat conștiincios 
de sarcinile de serviciu". Pină în 
seara aceea...

Trei tineri. Porniți toți trei pe un 
drum cinstit de muncă. Pasul lor in 
viață a început deci cu dreptul. Mai 
departe ? Evoluția lor firească arăta 
că știu ce ușă trebuie să deschidă.

Pină in seara aceea de februarie 
cind au deschis ușa restaurantului 
„Amfora"... Era in jurul orei 18. 
Comandă vin. Os
pătarii ii servesc 
prompt. Către ora 
21. cei trei, că
rora li se ală
turase și Viorel 
H„ o cunoștință 
intimplătoare, ti- 
năr ca și ei. ti
veau „la activ" 
6 (șase) sticle de 
vin. „Performan
tă" la care se a- 
sociază din plin 
și iresponsabilita
tea ospătarilor în 
cauză. Iresponsa
bilitate generată 
de mentalitatea 
cu o oarecare răs- 
pindire in rindul 
lucrătorilor din 
bufete și restau
rante care înțeleg 
să-și facă planul 
nu diversificind 
gama produselor 
culinare, nu orga
nized un servi
ciu ireproșabil, nu îndemnînd pe 
client la un consum rațional, 
de niîncăruri și băutură, ci ur
mărind doar ca „cifra de afaceri" 
să se rotunjească cu deosebire prin 
vînzarea băuturilor alcoolice. Conce
sivi în practicarea unui comerț cu 
adevărat civilizat, unii lucrători din 
localurile publice ii împing ei. cum 
i-au împins și pe cei trei tineri, spre 
alcoolul care, așa cum am văzut, 
„întunecă mințile". Despre această 
mentalitate necomercială, păgubitoare 
din toate punctele de vedere pe plan 
uman și moral, am mai scris la ru
brica noastră „Din instanță în fața 
opiniei publice", la „Dosarele alcoo
lului" etc. Nu o dată am stăruit a

supra unor încălcări ale legii care 
au avut drept punct <5e plecare o 
masă de restaurant, o frapieră aii-, 
mentată cu prea mult ze.l de către 
ospătar.

Să reamintim Insă epilogul întim- 
plărilor cu cei trei tineri în seara de 
februarie : abrutizați de cantitatea 

Răspunderea morală a celui 
care toarnă „paharul în plus" 
• Trei tineri, într-o seară... Reflecții pe marginea 
unui proces neobișnuit • „O bună comportare44, 

pină în seara aceea de februarie

mare de alcool consumată, Tache, 
Cercel și Leonte, odată plecați de la 
mult prea „ospitaliera" „Amforă", ta
bără pe Viorel H„ îl lovesc sălbatic, 
cu pumnii, cu picioarele, îl dezbracă 
de haina de piele, îi iau ceasul de 
la mină, banii din buzunare și-l lasă 
in nesimțire.

Alcoolul din ei săvîrșea această 
nesăbuință.

Rostesc acum cei trei în fața com
pletului de judecată întrunit la „U- 
niversal“-club, unde drept asistență 
nu sint de astă dată „obișnuiții" tri
bunalului. ci ospătari, bufetieri, bar
mani, șefi de unități de la restau
rantele din jur — „Ulpia", „Amfo
ra", „Mediaș", „Bucegi" «te. :

Leonte A. : — „Regret sincer că 
l-am lovit pe Viorel și i-am luat 
haina, ceasul și banii. înainte de a- 
ceasta am consumat o cantitate mare 
de vin la restaurantul „Amfora"...

Tache Gh. : „Recunosc și regret 
sincer faptele. Sint conștient că am

greșit. N-ajungeam aici dacă nu 
beam cele 6 sticle de vin...".

Cercel M. : — „La restauran
tul „Amfora" am consumat 6 sticle 
de vin fără să mîneăm nimic. Regret 
sincer fapta la care m-a împins al
coolul..."

Momentul regretelor tardive. Vă- 
zîndu-i pe ospătari, barmani, șefi de 
sală aliniați, in banca intii, Ia un 
pas de inculpați, față în față cu oa
menii legii, privind chipurile preoru- 
pate, transpirate îți dai lesne seama 
câ aici nu ne aflăm la un proces în 
care este vorba despre nu știu ce 
minusuri la gramaj, ci de un lucru 
chiar mai grav : plusul la servit, 
dacă putem numi așa servirea cu 

ghiotura a clientului. Un local, se 
știe, este un loc public. Cei care lu
crează aici sint Ia dispoziția publi
cului, poartă și răspunderea pentru 
sănătatea acestuia. Localul nu-i, și 
nici nu trebuie să fie, „locul de pier
zanie", unde ospătarul să toarne la 
nesfîrșit în pahare, pentru că așa

Desen de Șt. Cocioabă

vrea clientul, „stăpînul nostru !“ Lo
calul public să se distingă intii de 
toate printr-un serviciu civilizat și 
rațional — potrivit prevederilor legii 
— și nu să devină pentru nimeni an
ticamera infracțiunii.

Trei tineri, care iși croiau o fru
moasă și normală existență, eșuați 
absurd sub incidența articolelor și 
paragrafelor codului penal. Mina care 
a dus prea mult paharul la gură, a- 
poi a lovit bezmetic, tremură a ne
putință acum. Dar mina care a tur
nat mult prea sîrguincios în pahare?

întreabă judecătorul :
— Cetățene Rada Constantin, sin- 

teți responsabilul restaurantului „Am
fora", unde acești tineri, încălcîndu-se 

dispozițiile legale în vigoare, au fost 
serviți peste măsură cu băuturi al
coolice. De ce ?

— Eu... nu știu... Am impresia 
că n-am fost acolo, in momen
tul acela... Dar, de acum încolo 
o să supraveghez mai îndeaproa
pe, să nu se mai întîmple...

Incercînd să se 
eschiveze, respon
sabilul de la 
„Amfora" face a- 
pel ta replici pre
vizibile de altfel: 
„Că n-a fost aco
lo"; „Că nu știe..." 
etc. E posibil, s-a 
întimplat. să nu 
fie acolo, să zi
cem. Dar legea 
trebuie respectată 
aici, la „Amfora", 
numai cit respon
sabilul se află 
sub acoperișul 
restaurantulu ? în 
legătură cu aceas
ta. la ce replici ar 
mai fi recurs a- 
mintitul respon
sabil dacă judecă
torul îi punea și 
o altă întrebare : 
„de cîte ori a 
mustrat, a pedep
sit, pe ospătari 
pentru că au ser

vit oameni în stare de ebrietate ?“ Ii 
întrebăm pe lucrătorii unui asemenea 
tip de local ; pentru ce mai agață pe 
pereți afișele frumos caligrafiate — 
„Nu servim în stare de ebrietate" ? 
Așa. ca să fie ? Propoziția de mai sus 
arată limpede că lucrătorul din loca
lul public se euvine să fie și factor 
de prevenire a consumului excesiv de 
alcool, și nu „avocatul diavolului", 
cum se zice. Să admitem că în localul 
unde muncesc aceștia ar intra fiii 
lor și ar cere să curgă gîrlâ băutu
ra ; tot așa i-ar servi ? Ne îndoim că 
s-ar arăta atît de harnici...

Dar. pentru a vedea limpede con
secințele acestei mentalități, să stă
ruim, în cazul înfățișat aici spre dez

batere, cum s-a decontat nesocotirea 
normelor legale care stabilesc rigu
ros condițiile servirii băuturilor al
coolice și pentru unitatea „Amfora". 
Care este efectul acestei „nesupra- 
vegheri" pe care o invoca „în apă
rare" amintitul responsabil ?

Un act de tilhărie reprobabil, pe
depsit aspru și drept de lege : 2 ani 
și 3 luni închisoare pentru Cercel 
Marian ; 2 ani și 5 luni închisoare 
pentru Leonte Aurel ; 2 ani și 7 luni 
închisoare pentru Tache Gheorghe.

Nimic nu arăta că viața acestor 
tineri va ricoșa pe această cale, lă
turalnică, de experiență nedorita.

Dacă...
Dacă într-o seară de februarie ar 

fi rezistat tentației alcoolului.
Dacă personalul de servire din sus- 

numitul local ar fi spus la timp : 
„gata. ajunge băieți, nu intreceți 
măsura", așa cum o elementară înda
torire d obliga să o facă.

O statistică alcătuită la patru res
taurante din această zonă — „Ulpia" 
„Amorfa", „Mediaș". „Bucegi" — dez
văluie un fapt revelator : in totalul 
încasărilor, „realizările" din vînzarea 
băuturilor alcoolice reprezintă circa 
57 la sută, și doar 43 Ia sută repre
zintă incasările din vînzarea' mincă- 
rii. Acest raport procentual este 
invers de cum ar trebui să a- 
rate. Aici se distinge limpede optica 
denunțată la începutul acestor rin- 
duri. Pentru factorii de conducere 
ai comerțului se ridică cu acuita
te cerința de a concepe întreaga 
activitate din acest domeniu sub 
semnul răspunderilor morale și le
gale sporite, al demnității, at civili
zației Tocmai pentru a aduce corec
țiile necesare, secretariatul Comitetu
lui de partid al sectorului 3 a inițiat 
un judicios program de măsuri, care, 
nu ne îndoim, va determina Înlătu
rarea acestor situații anormale.

Trei tineri. într-o seară, săvîrșesc 
un reprobabil act de tilhărie.

Complicii acestora — alcoolul, plus 
oamenii iresponsabili care le-au tur
nat în pahare.

Hie TANAS ACHE
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PRIMIRi LA PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Cipru
Cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Primire la Consiliul de Stat

(Urmare din pag. I)
In cuvintarea prezentată cu acest 

prilej de ambasadorul cipriot. Demos 
Hadjimillis, sint evocate bunele rela
ții dintre Cipru și România, subli
niindu-se faptul că o dovadă a aces
tor relații o constituie vizita de stat 
a președintelui Spyros Kyprianpu in 
România. „Prietenia dintre țările 
noastre — se arată în cuvintare — 
emană din adeziunea comună la 
principiile de bază care călăuzesc 
relațiile dintre state și care servesc 
cauzei păcii și justiției în lume. De 
ambele părți împărtășim ideile și 
obiectivele fundamentale ale Cartei 
Națiunilor Unite, de pace și priete
nie în lume, care sint indispensabile 
progresului și prosperității întregii 
omeniri'1.

După ce s-a referit la situația din 
Cipru, in cuvintare se. arară că 
singura cale de urmat pentru a se 
ajunge la o soluționare justă și du
rabilă a problemei Ciprului o con
stituie procesul de negociere pașnică, 
în acest sens, în cuvintare se sub
liniază că soluționarea problemei ci
priote trebuie să ducă la salvgar
darea independenței, suveranității, 
„îtegrității teritoriale și nealinierii 
Ciprului. în conformitate cu rezolu
țiile O.N.U.

în încheiere, cuvîntarea cnrimă 
hotărîrea noului ambasador cipriot 
de a-și aduce întreaga contribuție la

Ambasadorul Republicii Bolivia
Cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

(Urmare din pag, I)
Înmînînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul bolivian. Hector Fer
nandez Ferrufino, a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un salut 
cordial și prietenesc din partea pre
ședintelui Boiiviei, general de divizie 
David Padilla Araneibia, a guvernu
lui și a poporului bolivian, împreună 
cu urări de progres șl bunăstare pen
tru poporul român.

în cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador sint evocate re
lațiile existente între Bolivia și 
România și se exprimă dorința de • 
stringe și mai mult raporturile exis
tente între cele două țări.

în continuare, după ce se subliniază 
că Bolivia apreciază politica de in
dependență pe care o promovează 
România, în cuvintare se spune : 
„Bolivia împărtășește preocupările 
dumneavoastră privind realizarea 
destinderii și stingerea tuturor foca
relor de criză care pot afecta pacea, 
securitatea și independența popoare
lor. Bolivia recunoaște dreptul ina
lienabil și suveran pe care-1 are fie
care stat pentru a alege propriul său 
aistem politic, economic și social".

Primind scrisorile de acreditare,

CRONICA SĂPTĂMlNIh

(Urmare din pag. I) 
de acțiune pentru mai buna valorifî- 
care a marilor posibilități existente 
in agricultură de sporire a producției 
vegetale și animale — precum extin
derea sistemului de irigare prin 
brazdă peste tot unde este posibil, fo
losirea intensivă a pămîntului. extin
derea pe suprafețe cit mai mari a ce
lei de-a doua culturi etc.

Grija caldă, părintească 
pentru tînăra generație

Săptămina pe care o încheiem a 
Înscris aniversarea a 30 de ani de la 
crearea Organizației Pionierilor din 
România. Dragostea și grija caldă, 
părintească cu care partidul și 
statul nostru înconjoară tinara ge
nerație și-au găsit o vibranta ma
nifestare în Mesajul adresat ci. 
acest prilej de tovarășul NicoU. 
Ceaușescu, mesaj in care, ocată 
cu aprecierea dată contribuției C. - 
ganizației Pionierilor la educarea 
copiilor patriei in spiritul înaltelor 
idealuri ale societății noastre, la pre
gătirea lor pentru muncă și' viață, au 
fost exprimate calde urări. îndemnul 
la intensificarea activității generale 
educative, incit copiii, pionierii, tinerii 
de azi șâ poată prelua mi ine inaltele 
răspunderi ale dezvoltării țării. sa 
ducă mai departe făclia progresului 
în România.

Cu același prilej s-a desfășurat la 
Palatul sporturilor și culturii din Ca
pitală o amplă manifestare jubiliară, 
în cadrul căreia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au inaugurat lucrările șan
tierului viitorului Centru de educație 
și cultură a pionierilor și copiilor, a 

dezvoltarea prieteniei și colaborării 
româno-cipriote,

în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, se 
arată că raporturile româno-cipriote 
cunosc o continuă dezvoltare, iar 
vizita președintelui Republicii Cipru 
va constitui o contribuție de seamă 
la întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre, țările și popoarele 
noastre.

Arătînd că poporul român mili
tează consecvent pentru dezvoltarea 
unei colaborări active, neîngrădite în
tre toate statele, bazată pe princi
piile dreptului internațional, în cu
vintare se spune : „România acțio
nează pentru aplicarea, ca un tot 
unitar, a documentelor Conferinței 
de la Helsinki, pentru pregătirea te
meinică a reuniunii de la Madrid, 
din 1980, care va trebui să dea un nou 
impuls destinderii și colaborării pe 
continentul european și. îndeosebi, 
să deschidă calea trecerii la măsuri 
concrete de dezangajare militară și 
dezarmare, fără de care nu se poate 
vorbi de securitate și pace".

„Ne pronunțăm cu fermitate — se 
arată în continuare — pentru solu
ționarea problemelor dintre state nu
mai și numai pe calea tratativelor. 
De aceea considerăm că trebuie fă
cut totul pentru ca orice litigii din
tre state să fie soluționate la masa 
tratativelor, între părțile direct inte
resate. în acest sens. România se 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat mulțumiri pentru urările 
transmise și a adresat, la rîndul său,- 
președintelui Boiiviei un salut cor
dial și cele mai bune urări de pace 
și prosperitate pentru poporul boli
vian prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român, după ce se relevă 
faptul că România promovează largi 
relații de cooperare cu toate statele, 
indiferent de regimul lor social-poli
tic, pe baza principiilor independen
tei și suveranității naționale, a depli
nei egalități în drepturi, neamestecu
lui in treburile interne, avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța, se spune : 
„Constat cu satisfacție că pe o ase
menea bază se dezvoltă și relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Bolivia, în folosul deplin al 
celor două popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii intre națiuni".

în continuare, in cuvintare se spu
ne : „România și Bolivia, țări în curs 
de dezvoltare, membre ale „Grupului 
celor 77", sint interesate să colabore
ze și să conlucreze tot mai strîns pen
tru asigurarea progresului lor econo
mic și social, precum și în 
interesul promovării unor relații noi. 
echitabile, între toate statele, pentru 
înlăturarea subdezvoltării și înfăptui

fost vizitată o expoziție șl a avut loc 
un frumos și emoționant spectacol de 
gală. Miile de participant — șoimi 
ai patriei, pionieri și uteciști — au 
dat expresie sentimentelor de dra
goste profundă și recunoștință ce le 
nutresc față de partid, față de secre
tarul său general, pentru viața lumi
noasă pe care o trăiesc, pefttru con- 

, dițiile optime de dezvoltare ce le-au 
fost create, voinței lor de a se pre
găti exemplar spre a deveni construc
tori de nădejde ai socialismului și co
munismului.

In slujba cauzei păcii 
si colaborării

Agenda săptămînii a înscris, ca un 
eveniment remarcabil, începerea dia
logului la nivel înalt româno-cipriot, 
moment important în dezvoltarea 
bunelor relații dintre cele două state, 
prilejuit de vizita pe care o în
treprinde în țara noastră, începînd 
de sîmbătă. la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
României, președintele Ciprului, Spy
ros Kyprianou. Fără îndoială, con
vorbirile purtate, documentele ce vor 
fi convenite in timpul vizitei vor 
marca ridicarea pe o treaptă superi
oară a colaborării reciproc avantajoa
se dintre România și Cipru, vor con
tribui la intărirea păcii și securității 
în Balcani. în Europa și în întreaga 
lume. Salutind cu profundă satisfac
ție acest eveniment, numeroase 
personalități din Cipru au ținut să 
evidențieze cu recunoștință, în preaj
ma vizitei, consecvența poziției prin
cipiale și constructive a României in 
sprijinul soluționării politice, prin 
negocieri, a problemei cipriote, pen
tru garantarea independentei, su

pronunță pentru rezolvarea politică, 
pe calea negocierilor a problemei 
cipriote, pe baza respectării indepen
denței, suveranității și integrității te
ritoriale a Republicii Cipru, astfel In
cit să se asigure conviețuirea și con
lucrarea pașnică a celor două comu
nități11.

în cuvintare este subliniată hotă
rîrea României de a acționa, îm
preună cu toate statele iubitoare de 
pace și progres, pentru înfăptuirea 
dezarmării, și în primul rind a de
zarmării nucleare, pentru lichidarea 
subdezvoltării și înfăptuirea noii or
dini economice internaționale.

în încheiere se spune : „Faptul că 
România și Cipru au poziții asemă
nătoare sau foarte apropiate în pro
blemele majore ale vieții internațio
nale oferă premise favorabile inten
sificării cooperării dintre țările noas
tre pe plan internațional, în vederea 
edificării unei lumi mai bune și mai 
drepte".

Președintele României a urat am
basadorului cipriot succes în îndepli
nirea misiunii ce i s-a încredințat.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbire cor
dială cu ambasadorul Demos Hadji- 
miltis.

La solemnitate șl la convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curti- 
ceanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

rea unei noi ordini economice inter
naționale, Așa cum ați arătat și dum
neavoastră, România este preocupată 
de înlăturarea focarelor de criză și 
conflict din relațiile internaționale, 
de asigurarea conlucrării pașnice din
tre toate țările lumii. Noi considerăm 
că oricit de complicate ar fi uneie 
probleme ale vieții internaționale, ale 
raporturilor dintre state, ele iși pot 
găsi o soluționare constructivă, echi
tabilă, dacă se acționează prin mij
loace politice, pe calea tratativelor 
între părțile direct interesate, pe 
baza respectului independenței și su
veranității fiecărei națiuni, evitin- 
du-se folosirea forței și a amenințării 
cu forța".

Președintele României a urat nou
lui ambasador bolivian succes în în
deplinirea misiunii ce i s-a încredin
țat.

După solemnitatea, prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Repu
blicii Bolivia, Hector Fernandez 
Ferrufino.

La ceremonie și la convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

veranității, integrității teritoriale și 
nealinierii Republicii Cipru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întilnit, in această săptămînă, cu 
tovarășul Narciso Isa Conde, secretar 
general al P.C. Dominican, și cu to
varășul Iosef Kempny, membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, ca noi expresii ale 
orientărilor fundamentale ale politicii 
noastre externe, concretizate in ac
țiunile perseverente de dezvoltare a 
raporturilor cu toate partidele comu
niste și muncitorești, de adîncire 
continuă a prieteniei și a colaborării 
strînse cu toate țările socialiste, a 
hotărîrii de a milita neabătut pentru 
instaurarea în lume a unui climat de 
înțelegere și cooperare fructuoasă in
tre națiuni, în folosul cauzei păcii și 
progresului.

După convorbirile purtate în luna 
aprilie, la Luanda. în timpul istori
cului turneu african, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit, sîm
bătă, pentru a doua oară în acest an, 
cu Sam Nujoma, președintele Orga
nizației Poporului din Africa de Sud- 
West (S.W.A.P.O.). Frecvența contac
telor româno-namibiene reflectă rela
țiile de prietenie și solidaritate mili
tantă dintre P.C.R. și S.W.A.P.O., 
sprijinul multilateral pe care Româ
nia socialistă îl acordă luptei drepte 
a popoarelor asuprite din Africa 
australă pentru înfăptuirea idealuri
lor lor de neatîrnare și libertate.

Un eveniment pozitiv 
în viața internațională

Săptămînă aceasta a fost semnat 
la Viena, așa cum s-a anunțat, Tra
tatul sovieto-american privind limi
tarea armamentelor strategice ofen
sive — eveniment căruia ziarul nos
tru i-a consacrat un comentariu dis
tinct. După cum se apreciază în te
legramele de felicitări adresate de 
tovarășul : Nicolae Ceaușescu tovară
șului Leonid Ilici Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., . și' președintelui Statelor 
Unite ale Americii, Jimmy Carter, 
semnarea acestui document de mare

Primiri la C.C. al P.GR.
Sîmbătă. tovarășul Virgil Cazacu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. a 
primit pe Jom Christensen, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Danemarca, care a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră, la invitația 
C.C..al P.C.R.

Oaspetele danez a transmis cu 
acest prilej un mesaj de salut și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire .tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, din partea președinte
lui P.C. din Danemarca. Joergen 
Jensen, a conducerii partidului.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-a transmis conducerii 
P.C. din Danemarca, președintelui 
său salutări cordiale și cele mai bune 
urări de succes în activitate.

Subliniindu-se satisfacția față de 
evoluția ascendentă a relațiilor din
tre P.C.R. și P.C. din Danemarca a

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit sîmbătă dimineața delegația de 
studiu a Partidului Comunist Portu
ghez condusă de Carlos Vitor Mar
ques Durao, membru supleant al C.C. 
al P.C.P.

Cu acest prilej, s-a subliniat satis
facția pentru evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Portu
ghez la a căror dezvoltare o contri
buție esențială au adus-o întîlnirile 
și convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Alvaro Cunhal.

încheierea Intilnirii prietenești dintre reprezentanți 
ai tineretului român și ai tineretului polonez

Sîmbătă dimineață, conducerea 
delegației Federației Uniunilor So
cialiste ale Tineretului ■ Polonez 
(F.U.S.T.P.) care a participat la în
tîlnirea prietenească dintre repre
zentanți ai tineretului român și ai 
tineretului p.olonez a fost primită la 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român.

Cu acest prilej, s-a evidențiat im
portanța deosebită a convorbirilor 
și înțelegerilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Edward Gierek, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, pentru dezvoltarea continuă a 
raporturilor multilaterale de priete
nie și colaborare dintre cele două 
partide, țări și popoare. Ș-a relevat, 
în acest context, câ întîlnirea dintre 
reprezentanți ai.tineretului roman și 
ai tineretului polonez, desfășurată in 
țara noastră, se înscrie ca o contri
buție pozitivă la lărgirea relațiilor 
dintre tînăra generație și organiza
țiile de tineret din cele două țăfri.

La C.C. al U.T.C., tovarășul Pan- 
telimon Găvănescu, prim-secretar al

vremea
Timpul probabil pentru zilele de ?5, 

26 și 27 iunie. în țară : Vreme în curs 
de încălzire. Cerul va fi variabil cu 
înnorări mai pronunțate în sud-estul 
țării, unde vor cădea ploi locale, mai

însemnătate se înscrie ca un pas 
pozitiv in direcția diminuării perico
lului folosirii armelor strategice in
tre cele două state, un element con
structiv in desfășurarea negocierilor 
pentru dezarmare, o contribuție la 
cauza destinderii în Europa și in în
treaga lume. In același timp, în te
legrame se exprimă încrederea că 
încheierea tratatului constituie o pre
misă pentru a se întreprinde pași 
concreți pe calea reducerii cursei 

' înarmărilor — atît nucleare, cit și 
clasice — pentru a se trece la re
ducerea bugetelor, efectivelor mili
tare și a armamentelor, la adoptarea 
și înfăptuirea, cu participarea tu
turor statelor, a unor măsuri ferme 
de dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, care să ferească 
omenirea de un nou război mondial 
— corespunzător năzuințelor arză
toare ale tuturor popoarelor.

Acționind consecvent pentru înfăp
tuirea marelui deziderat al dezar
mării. România socialistă este ferm 
hotărită, așa cum secretarul general 
al partidului, președintele republicii 
a reafirmat și cu acest prilej, să-și 
aducă și în viitor întreaga contribu
ție, împreună cu celelalte țări so
cialiste, cu toate statele lumii, cu 
forțele progresiste și democratice de 
pretutindeni la realizarea acestui de
ziderat major al umanității.

Criza energetică — 
pe agenda reuniunilor 

interoccidentale
Intense consultări politice s-au 

desfășurat, în săptămînă încheiată, 
între țările Pieței comune; ca urma
re a crizei energetice, cii serioasele 
sale repercusiuni pe plan economic 
și social. Sentimentul comun impăr- 

■ tășit al necesității unor măsuri ur
gente de redresare a consumului de 
petrol și găsire a unor noi surse e- 
nergetice nu a provocat însă anula
rea contradicțiilor existente, unele 
capitale vest-europene arătîndu-se 
extrem de contrariate de practicile 
speculative la. care au recurs alți par
teneri cu disponibilități monetare 

fost exprimată dorința comună de a 
extinde și întări în viitor colaborarea 
și solidaritatea ce se dezvoltă între 
cele două partide.

în continuare, s-a procedat la un 
schimb de informații și de vederi în 
legătură cu activitatea ș. preocupă
rile actuale ale Partjdulu5 Comunist 
Român și Partidului Comunist din 
Danemarca, precum și unele pro
bleme internaționale.

La primire a participat tovarășa 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

întrevederea a decurs tntr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

★
In timpul șederii în tara noastră, 

oaspetele danez a avut convorbiri la 
Uniunea Generală a Sindicatelor, 
Frontul Unității Socialiste, precum 
și ■ tn județele Ialomița și Constanța, 
unde a vizitat obiective economice și 
social-culturale.

★
în continuare, într-un spirit de 

caldă prietenie, s-a procedat la o In
formare reciprocă asupra preocupări
lor celor două partide. La primire au 
participat tovarășii Ghizela Vass și 
Ion Florea, membri ai C.C. al P.C.R.

★
în timpul vizitei în țara noastră, în 

perioada 17—23 Iunie a.c.. delegația 
Partidului Comunist Portughez a pur
tat discuții la comitetele județene 
Vîlcea și Dolj ale P.C.R. și a vizitat 
obiective industriale, agricole și social- 
culturale din aceste județe și din 
municipiul București.

C.C. al U.T.C., s-a întîlnit cu Tadeusz 
Sawjk, membru al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
F.U.S.T.P., vicepreședinte al Uniunii 
Socialiste a Studenților, cu alți 
membri ai delegației tineretului po
lonez. A fost prezent Kornel Hen- 
schke. însărcinatul cu afaceri a.i. al 
R.P. Polone la București.

In aceeași zi, membrii celor două 
delegații s-au întilnit. într-o atmos
feră caldă, prietenească, cu tineri și 
cadre ale U.T.C. din municipiul 
București. întîlnirea a fost urmată 
de un spectacol prezentat de for
mații artistice ale U.T.C. și F.U.S.T.P., 
care s-a bucurat de succes,

Participanții la întîlnire au vizitat 
Muzeul de istorie a partidului comu
nist. a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, alte obiecti
ve social-culturale din Capitală.

După-amiază, la ambasada R.P. 
Polone din București a avut loc o 
întilnire la care au luat parte mem
bri ai celor două delegații, cadre ale 
U.T.C. și U.A.S.C.R.

*
Sîmbătă seara, delegația tineretu

lui polonez a părăsit Capitala, în- 
dreptindu-se spre patrie.

ales cu caracter de averse. In celelalte 
regiuni ploile vor fi izolate. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 9 și 14 grade, iar 
cele maxime între 20 și 30 de grade, 
izolat mai ridicate în a doua parte a 
intervalului. In București t Vreme în 
curs de încălzire. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ploi de scurtă durată 
în prima parte a intervalului. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat.

mai mari, ceea ce a provocat pertur- 
bații pe piața mondială a petrolului, 
creșterea artificială a prețurilor. E- 
vident, problemele discutate au in
clus și relațiile economice reciproce, 
domeniu unde se manifestă, de ase
menea, profunde contradicții, a căror 
adîncire arată încă o dată că soluții 
viabile nu se pot cristaliza într-un 
cadru restrîns. ci numai pe calea 
unui amplu dialog, cu participarea, 
egală în drepturi, a tuturor statelor.

Se clatină regimul 
dictatorului Somoza
Declanșată cu o lună în urmă, o- 

fensiva forțelor antidictatoriale din 
Nicaragua a înregistrat victorii în 
întreaga țară, reușind să cucerească 
poziții importante in lupta cu tru
pele dictatorului Somoza, inclusiv la 
Managua. Bombardarea sălbatică a 
orașelor, terorizarea și înfometarea 
populației pașnice pentru a o sili eă 
nu mai acorde sprijin Frontului San- 
dinist de Eliberare Națională, strate
gia de inspirație hitleristă a „pămîn
tului pîrjolit" nu au reușit să opreas
că procesul de șubrezire a regimului, 
urii de popor, inștalat-la putere în 
1936. cu sprijinul baionetelor străine. 
Ca un reflex politic al succeselor lor 
pe plan militar, forțele antisomoziste 
au format un guvern de reconstruc
ție națională, care își exercită de pe 
acum autoritatea în zonele eliberate, 
în această perspectivă, un șir de sta
te latino-americane — Mexic, Costa 
Rica, Ecuador și Panama — au rupt 
relațiile cu regimul lui Somoza, iar 
țările Pactului Andin au recunoscut 
F.S.L.N, statutul de parte belige
rantă.

Evenimentele săptămînii vin încă 
o dată să ateste afirmarea tot mai 
puternică a voinței popoarelor de a 
pune capăt politicii imperialiste de 
dominație și dictat, de a promova o 
politică nouă, democratică, bazată pe 
libertate și dreptate, singura în mă
sură să asigure pacea pe planeta 
noastră.

Ada GREGORIAN 
Petre STANCESCU 

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a primit, sîmbătă dimineața, delega
ția Tribunalului Suprem al Republi
cii Populare Polone, condusă de prof, 
dr. Wlodzimierz Berutowicz, prim- 
președinte al Tribunalului Suprem, 
care a făcut o vizită în țara noastră.

In timpul întrevederii au fost rele
vate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare statornicite în
tre România și Polonia, între popoa
rele român și polonez, subliniindu-se 
importanța și rolul pe care îl au 
schimburile reciproce de delegații la 
toate nivelurile tn mai buna cunoaș
tere a vieții și aspirațiilor celor două 
popoare, în adîncirea prieteniei tra
diționale româno-poloneze.

La Întrevedere a participat dr. 
Justin Grigoraș, președintele Tribu

Vizita delegației Senatului columbian
Sîmbătă dimineața, tovarășul Cornel 

Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, a primit delegația Senatului 
columbian, condusă de Edmundo 
Lopez Gomez, președintele Comisiei 
de relații externe a Senatului, care 
face o vizită în țara noastră, la in
vitația Marii Adunări Naționale.

In cursul întrevederii, s-a subliniat 
evoluția favorabilă a legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Columbia și au fost puse în 
evidență noi posibilități menite să 
conducă la extinderea și diversifica
rea cooperării dintre cele două țări 
in diverse domenii de interes reci

Lucrările simpozionului național 
cu tema: „Copilul și cartea"

Sîmbătă la amiază au luat sfîrșit 
lucrările simpozionului național cu 
tema „Copilul și cartea", care s-au 
desfășurat, timp de două zile, în 
Capitală.

în acest interval, participanții — 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații de masă, scriitori, 
editori, cercetători, pedagogi, grafi- ' 
cieni, bibliotecari — au efectuat un 
util schimb de experiență privind 
contribuția bibliotecilor școlare și 
publice, a cărții în general, la for
marea personalității multilaterale a 
tinerei generații, in lumina prevede
rilor Programului partidului, a 
principiilor și normelor codului eti
cii și echității socialiste. Au fost 
evidențiate plenar funcția gnoseolo
gică și formativă a lecturii, necesi
tatea stimulării preferințelor și in
teresului copiilor pentru domenii 
menite să-i pregătească pentru viață 
într-o epocă de permanent avînt 
tehnico-științific.

Cronica
Plecarea ministrului co

merțului exterior al Fran
ței. Simbâtă dimineața a părăsit 
Capitala Jean Franțois Deniau, mi
nistrul comerțului exterior al Fran
ței, președintele părții franceze în Co
misia mixtă guvernamentală de coo
perare economică, științifică și teh
nică româno-franceză. care a parti
cipat la lucrările celei de-a X-a se
siuni a comisiei.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de Gheorghe 
Radulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, președintele părții ro
mâne in comisia mixtă, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Pierre Cerles. am
basadorul Franței la București, mem
bri ai ambasadei.

Vizită. In perioada 18—23 iu
nie, Albert J. Grassby. șeful Departa
mentului pentru relațiile dintre co
munitățile etnice din Australia, a 
efectuat o vizită în țara noastră, la 
invitația A.D.I.R.I.

Oaspetele a fost primit și a avut 
convorbiri cu Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Național al
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AZI, LA FOTBAL

Ultima etapă în campionatele divizionare A și B
Campionatul categoriei A la fotbal 

«e încheie astăzi odată cu desfășu
rarea ultimei etape, cea de-a 34-a. 
Derbiul, care va decide noua cam
pioană a tării, va avea loc in Capi
tală și va opune echipei Dinamo 
București formația F. C. Argeș 
Pitești, lidera clasamentului. Jocul 
se va desfășura pe stadionul Di
namo din șos. Ștefan cel Mare. După 
cum se știe, cine obține victoria, 
obține și titlul ; la scor egal, cam
pionatul revine piteștenilor.

Iată celelalte întilniri ale etapei : 
F. C. Baia Mare — C. S. Tirgoviște; 
Jiul Petroșani — Steaua ; F. C. Bi
hor Oradea — Gloria Buzău ; A.S.A. 
Tg. Mureș — S. C. Bacău ; U. T. 

Succese ale sportivilor noștri la 
Banska

în prima zi a patrulaterului de . 
atletism România — Cehoslovacia — 
Austria — Ungaria, ce se desfășoară 
la Banska Bystrica, sportivii ro
mâni au obținut mai multe victorii, 
prin Ileana Silai. la 1 500 m plat — 
4’08”9/10 — Mihaela Dumitrescu. Ia 
100 m garduri — 13”42/100. Eva 
Zorgo — 60,52 m la aruncarea suliței,

nalului Suprem al Republicii Socia
liste România.

A fost de față Kornel Henschke. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Polone la București.

★
In timpul șederii în țara noastră, 

oaspeții polonezi au avut întrevederi 
cu Constantin Stătescu, ministrul jus
tiției, și Sever Georgescu, prim-ad
junct al procurorului general al Re
publicii Socialiste România, au făcut 
vizite în județele Constanța și Pra
hova, unde s-au întilnit cu repre
zentanți ai organelor locale de stat 
și juriști.

Sîmbătă seara, delegația poloneză a 
părăsit Capitala. îndreptîndu-se spre 
patrie.

(Agcrpres)

proc, îndeosebi în sfera relațiilor 
economice și a schimburilor comer
ciale.

★
Delegația Columbians a fost pri

mită, de asemenea, de Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Cu acest prilej, a 
avut loc un schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea în continuare a 
relațiilor româno-columbiene, pre
cum și asupra unor probleme inter
naționale de interes comun,

★
în aceeași zl, oaspeții columbieni 

au făcut o vizită la întreprinderea 
„Semănătoarea" din Capitală.

(Agerpres)

La încheierea simpozionului. într-o 
atmosferă entuziastă, a fost adoptat 
textul unei telegrame adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se Spune :

Conștienți de răspunderile ce na 
revin, sintem hotărîți ca, in cinstea 
marilor evenimente ce vor avea loc 
în acest an, aniversarea a 35 de ani 
de Ia eliberarea patriei și Congresul 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român, să muncim cu inaltă conști
ință patriotică, revoluționară, pentru 
a ridica pe o treaptă superioară 
munca de educație a copiilor și tine
rilor. prin mijlocirea cărții și a 
bibliotecilor. Ne angajăm să facem 
totul pentru a spori contribuția acti
viștilor din acest domeniu la edu
carea copiilor și tinerilor din țara 
noastră in spiritul respectului și 
dragostei pentru muncă, al dragostei 
față de patrie, partid și popor, pen
tru formarea lor ca cetățeni înaintați, 
făuritori conștienți și pricepuți ai 
României socialiste și comuniste.

zilei
Frontului Unității Socialiste, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe 
sociale și politice, Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. De ase
menea, Albert J. Grassby a avut in- 
tilniri la Consiliul oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară. Consiliul 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană și asociația „România".

Oaspetele a .vizitat litoralul româ
nesc. obiective social-culturale, muzee 
de istorie și artă din Capitală și din 
provincie.

Sosirea unei delegații a 
Partidului Socialist din Se
negal. ' Sîmbătă seara a sosit 
în Capitală o delegație a Partidu
lui Socialist din Senegal, condusă 
de Samba Yella Diop. membru al 
C.C. al P.S. din Senegal, președintele 
Comisiei legislative și justiție a Adu
nării Naționale, care, la invitația 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, face o vizită 
de documentare și schimb de expe
riență în țara noastră. , (Agerpres)

Arad — Politehnica Iași ; Corvinul 
Hunedoara — Politehnica Timișoa
ra : Olimpia Satu Mare — Sportul 
studențesc ; Universitatea Craiova — 
Chimia Rm. Vilcea. Toate meciurile 
incep la ora 17,00.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite in cadrul emisiunii „Sport și 
muzică" avancronici și aspecte de 
la toate întîlnirile. Transmisia va 
începe în jurul orei 16,30. Derbiul 
din Capitală se transmite. în direct 
și in întregime, pe micile ecrane.

★
Tot astăzi, în cursul dimineții, se 

încheie întrecerile și în cele trei 
serii ale diviziei „B“.

patrulaterul de atletism de la 
Bystrica
Ion Șușelescu — 10”5/10 la 100 m plat, 
Horia Toboc — 46”20/100 la 400 m 
plat, Nicolae Onescu — la 1 500 m 
plat in 3’39”6/10.

In proba feminină de săritura In 
înălțime. Cornelia Popa s-a situat pe 
locul 2, cu 1,87 m, primul loc reve
nind atletei Matay (Ungaria), cu 
1,89 m.

• AUR DIN... PLAN- 
Țg Originali căutători de aur 
s-au dovedit un grup de chi- 
miști sovietici care au întreprins 
cercetări asupra procentajului 
de metal galben conținut intr-o 
serie de plante ca molidul, mo
liftul, mesteacănul, salcia și rho- 
dodendronul, rezultatele obținu
te deschizînd perspectiva ex
ploatării unor nebănuite re
zerve de metal prețios. Folosind 
analiza spectrală, ei au căutat 
urme de aur in probele de ce
nușă obținută din respectivii co
paci, în total 1 600 de probe a 
cite un kilogram fiecare. Cerce
tările au scos la iveală că toa
te aceste plante sînt permeabile 
pentru particulele de aur din te
renul în care cresc, acestea lo- 
calizîndu-se mai ales în partea 

inferioară și de mijloc a trun
chiului. Acele, frunzele ca și 
mlădițele tinere, in schimb, nu 
conțin aur. Plantele care cresc 
pe terenuri aurifere conțin, de
sigur o proporție mai ridicată 
de aur decît cele de pe terenu
rile obișnuite.

• VICTIMELE CIRCU
LAȚIEI RUTIERE. Potrivlt 
unei statistici publicate de săp- 
tăminalul „L’Express", Belgia 
deține un veritabil record în 
ce privește numărul deceselor 
ca urmare a accidentelor rutie
re. în 1977 s-au înregistrat în 
această țară 6,5 victime la 100 
milioane kilometri parcurși cu 
autovehiculele ; urmează, în or
dine descrescîndă, Franța (5 de
cese) ; R.F.G. (4,9)Austria 

(4,8) ; Italia (4) ; Japonia (3,2) ; 
Marea Britanie (2.5) ; Statele 
Unite (2). între timp, datorită 
limitării vitezei și, totodată, 
obligației de a purta centură, în 
unele din aceste țări numărul 
deceselor a scăzut, redueîndu-se, 
de pildă în Franța la 4.6. O do
vadă în plus că accidentele ru
tiere nu sînt rezultatul unei fa
talități oarbe.

• ECONOMIE DE E- 
NERGIE - IN FEL SI 
CHIP. Funcționarilor niponi, 
care pot concura cu cel brita
nici în ce privește rigoarea ves
timentară, li se recomandă să 
renunțe la... cravată și haină în 
zilele călduroase ale verii. Este, 
de fapt, urmarea firească a unei

alte recomandări, și anume a- 
ceea de a folosi cît mai puțin 
posibil aparatele de aer condi
ționat. Ambele fac parte din 
măsurile de economisire a ener
giei ce vin să suplimenteze am
plul program adoptat de guver
nul japonez la începutul acestui 
an.

• „MUZEUL DESER- 
TULUI". Mulți consideră de
șertul un peisaj monoton, arid 
și neprietenos. Această idee pre
concepută și foarte răspîndită își 
propune să o spulbere „Muzeul 
deșertului" din apropierea ora

șului american TuCson (statul 
Arizona). De fapt, cuvîntul mu
zeu nu este cel mai potrivit, fi
ind vorba de un crîmpei de na
tură care îmbină caracteristicile 
grădinii botanice, expoziției geo
logice, grădinii zoologice și par
cului natural, oferind în acest 
fel vizitatorilor. într-o formă 
concentrată, adevăratul chip al 
deșertului. „Exponatele" sînt 
cactuși giganți, animale și roci 
tipice deșertului din această re
giune de graniță dintre Arizona 
și Mexic. In cei 25 de ani de 
existență, „muzeul" a convins 
milioane de vizitatori de frumu
sețea și diversitatea naturii de- 
șertice.

• CINCI SECOLE DE 
LITERATURĂ PENTRU 
COPII. Sala festivă a Biblio
tecii naționale din Viena găz
duiește în această vară o ma
nifestare bibliofilă deosebită, 
consacrată Anului internațional 
al copilului. Specialiștii austri
eci, după îndelungi căutări și 
investigații, au reușit să facă o 
selecție reprezentativă de lite
ratură europeană pentru copii, 
din secolul al XV-lea și pînă în 
secolul trecut. Cele 266 de volu
me reunite tn expoziție rezumă 
evoluția creației pentru cei mici 
de-a lungul celor cinci secole, 
în diferite țări ale continentu
lui nostru.

• CONGRES MON
DIAL ÎMPOTRIVA FU
MATULUI. în capitala Suediei 
s-a încheiat recent cel de-al 
4-lea congres mondial consacrat 
problemelor fumatului și sănă
tății. întîlnirea, la care au par
ticipat 1 200 de specialiști, s-a 
desfășurat sub auspiciile mai 
multor organizații internațio
nale, printre care Organizația 
Mondială a Sănătății și Uniunea 
internațională pentru combate
rea cancerului. Reuniunea de la 
Stockholm și-a propus să apro
fundeze raportul existent între 
consumul de tutun și sănătate, 
să evidențieze cele mal eficiente 
măsuri de combatere a fumatu
lui, de prevenire la copil și ti
neret a acestei deprinderi pro

fund nocive și. de asemenea, să 
stimuleze colaborarea interna
țională în acest domeniu.

• APARAT PENTRU 
OZONIFICARE. Prin p°r- 
țile unuia din cele mai mari 
depozite de legume din Le
ningrad. oameni în halate al
be introduc un dispozitiv care 
se aseamănă cu un tun. După 
ce toate pregătirile s-au termi
nat, se manevrează dispozitivul 
și în aer apare mirosul specific 
de ozon. Aparatul de ozonificare 
a fost creat pentru tratarea ali
mentelor care se alterează ușor, 
în condițiile unei ozonificări 
optime, ca urmare a trei-patru 
prelucrări a legumelor in acest 
fel, ele se păstrează timp înde
lungat.
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Evoluția situației din Nicaragua
• Provincia Rivas sub controlul insurgenților • Calvarul popu
lației din Managua • Condamnare fermă a regimului somozist

la reuniunea O.S.A.

agențiile de presă transmit

Intervenția reprezentantului țârii noastre în Comitetul O.N.U. 
pentru folosirea pașnica a spațiului cosmic

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — La New York se desfă
șoară cea de-a 22-a sesiune a Comitetului O.N.U. pentru folosirea 
pașnică a spațiului cosmic, organism format din 47 de țări, intre care 
și România, căreia ii revine de mai mulți ani funcția de vicepreședinte. 
Pe agenda sesiunii sint înscrise aspecte referitoare la pregătirea unei a 
doua conferințe O.N.U. asupra spațiului cosmic, elaborarea unor prin
cipii, reguli și metode de cooperare internațională in domeniul tele- 
observării Pămintului din Cosmos și televiziunii in direct prin sateliți, 
perfectarea unui acord international cu privire la Lună, examinarea 
unor aspecte legate de definirea și delimitarea spațiului cosmic, de . 
transportul spațial, de folosirea 
în Cosmos etc.

energiei nucleare la aparatele lansate

Prezentînd punctele de vedere ale 
țării noastre, ambasadorul 
Marinescu, reprezentantul _____
nent al României la O.N.U., a subli
niat necesitatea de a se găsi meto
dele cele mai adecvate care 
contribuie la încadrarea rapidă 
organică a rezultatelor științei și 
tehnicii spațiale în eforturile 
instaurare a unei noi ordini econo
mice, internaționale. de accelerare a 
dezvoltării economice și sociale a 

special a celor

Teodor 
perma-

să 
Și

de

dezvoltării 
tuturor statelor, în 
rămase în urmă.

A fost reafirmată 
ventă a României, 
singura bază capabilă să 
o cooperare internațională 
vată, inclusiv în privința spațiului 
cosmic, o constituie aplicarea fermă

poziția consec- 
potrivit căreia 

asigure 
adec-

a principiilor fundamentale ale re
lațiilor dintre state. Prin scopurile 
și funcțiile sale, O.N.U. este foru
mul cel mai calificat pentru asi
gurarea cooperării în acest domeniu 
eminamente internațional, general, 
considerat ca făcînd parte din pa
trimoniul comun al omenirii.

Subliniind că folosirea spațiului 
cosmic în scopuri exclusiv pașnice 
continuă să fie un obiectiv fun
damental al comunității internațio
nale, reprezentantul român 
amintit faptul că evitarea 
ducerii spațiului cosmic în 
cursei înarmărilor figurează 
tre elementele unui program 
prinzător de dezarmare — examinate 
recent de Comisia O.N.U. pentru 
dezarmare.

a re
in tro- 
sfera 
prin- 

cu-

După clteva zile de acalmie pe 
frontul de sud, insurgenții sandi- 
niști au reluat ofensiva, reușind 
să-și instituie controlul aproape in 
întregime asupra provinciei Rivas. 
Pe frontul de nord, relatează agen
ția France Presse, mersul operațiu
nilor cunoaște o situație staționară, 
in așteptarea transferării unor noi 
efective ale sandiniștilor către zona 
capitalei, unde s-ar pregăti o ofen
sivă de proporții asupra cartierelor 
centrale controlate de Garda Națio
nală somozistă.

Relatările puținilor corespondenți 
de presă care se mai află la Ma
nagua, ca și ale unor rezideați străini 
care au reușit să se evacueze in 
ultimele 48 de ore, descriu situația 
ca fiind un adevărat infern, unde 
domină violenta, foametea și haosul. 
Circa 15 000 de persoane și-ar fi 
pierdut viața in această săptămină, 
fie in cursul ciocnirilor militare, fie 
ca urmare 
de apă și 
piețele și 
devastate, 
lipsesc cu 
bază. Martorii oculari afirmă că au 
asistat la scene de coșmar, cind 
grupuri de persoane se băteau pen
tru o cană cu apă sau o bucată de 
piine,

Toate relatările vorbesc despre 
cruzimea militarilor somoziști, care 
nu se dau în lături de la executarea 
sumară a unor familii intregi — 
chiar și a copiilor de virstă fra
gedă.

a incendiilor sau a lipsei 
alimente. Practic, toate 
magazinele orașului sint 

■ De mai multe săptămâni 
desăvirșire alimentele de

Solidaritate cu popoarele
asuprite din Africa australă

COTONOU 23 (Agerpres). — La 
Cotonou au avut 10c lucrările Comi
siei permanente a miniștrilor afaceri
lor externe din Benin. Nigeria 
Togo. Un comunicat difuzat de 
genția de informații din Benin 
levă că participanții au analizat 
sibilitătile extinderii colaborării din
tre țările lor. stabilind măsurile 
practice de materializare a coope
rării pe multiple planuri.

Referitor la situația din Africa 
australă, miniștrii au subliniat nece
sitatea eliminării politicii rasiste șl 
de apartheid. Totodată, s-a eviden
țiat că nu este posibilă o soluționare 
a problemei rhodesiene fără partici
parea Frontului Patriotic Zimbabwe. 
De asemenea, a fost reafirmată so
lidaritatea celor trei țări cu lupta 
poporului namibian pentru obținerea 
independenței, solidaritatea cu Or
ganizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest, reprezentantul legitim al 
poporului din Namibia.

★
LONDRA 23 (Agerpres). — Lordul 

Harlech, emisar special al guvernu
lui britanic in Africa, s-a înapoiat la 
Londra după o misiune de informare, 
cu durata de două săptămini, pe 
continentul african, in cursul căreia a 
avut, convorbiri in Botswana. Zam
bia, Tanzania, Mozambic, Angola și 
Nigeria. Lordul Harlech a efectuat 
acest turneu fiind însărcinat de mi
nistrul de externe britanic, lordul 
Carrington, să expună oficialităților 
din țările vizitate poziția actualului 
guvern conservator de la Londra în 
problema rhodesiană.

și
A- 
re- 
po-

Pentru consolidarea cuceririlor revoluționare 

ale poporului angolez
O hotărîre a Biroului Politic al C.C. al M.P.L.A,

LUANDA 23 (Agerpres). — La 
Luanda a fost dată publicității o 
hotărîre a Biroului Politic al C.C. al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii în care 
se arată că Republica Populară An
gola s-a angajat pe calea edificării 
societății socialiste, hotărîre defini
tivă și ireversibilă stabilită de pri
mul congres al partidului. Transpu
nerea in viață a opțiunii socialiste a 
poporului nostru, precizează docu
mentul, este singura cale de rezol
vare a problemelor revoluției an
goleze.

Hotărîrea Biroului Politic se pro
nunță pentru urgentarea creării ba
zei tehnico-materiale a socialismului, 
pentru lichidarea relațiilor de pro
ducție moștenite de la capitalism.

Partidul Muncii
pentru extinderea sectorului socialist 
în economie și formarea unei baze 
social-economice care să asigure in
staurarea unei puteri cu adevărat 
populare în Angola.

Cuceririle revoluționare ale clasei 
muncitoare și ale întregului popor 
angolez trebuie consolidate sub 
conducerea avangardei revoluționare 
a poporului — M.P.L.A. — Partidul 
Muncii. Biroul Politic al C.C. al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, se arată 
în încheierea hotărîrii, consideră că 
una dintre principalele sale preocu
pări va fi dezvoltarea și consolidarea 
în continuare a sectorului de stat din 
economie, continuarea naționalizării 
principalelor mijloace de producție, 
care trebuie să aparțină în întregime 
poporului.

Divergențele persistă între partidele
de opoziție din R. F.G

La Bonn s-a întrunit, vineri, așa- 
numita comisie strategică a partide
lor vest-germane ale opoziției — 
Uniunea creștin-democrată și Uni
unea creștin-socială — pentru a 
analiza liniile principale ale unui 
program menit a se constitui într-o 
alternativă a politicii actualului gu
vern de coaliție, format din social- 
democrați și liberal-democrați. Pre- 
gătindu-se de pe acum pentru ale
gerile parlamentare din luna octom
brie 1980, cele două grupări ale

,.uniunii" n-au reușit, după șapte ore 
de dezbateri, să ajungă Ia un acord 
asupra desemnării unui candidat co
mun pentru postul de cancelar. 
U.C.S., — ramura bavareză a „uni
unii" — consideră că șansele prefe
ratului său Franz Josef Strauss sint 
mai mari decit cele ale Iui Ernst 
Albrecht, susținut de U.C.D. Comi
sia strategică, formată din lideri ai 
celor două grupări, urmează să se 
reunească din nou la 1, 10 și 11 iulie.

Muncitorii imigranți
„indezirabilii" lumii occidentale

• Al 10-lea membru al Pieței comune: „Țara fără granițe 
năpăstuiți“ • Spectrul permanent al expulzării • Teren 

reactivării rasismuluireactivării rasismului

a celor 
prielnic

„Muncitorii imigranți alcătuiesc in prezent a «zecea țară». — cea a 
năpăstuiților — în cadrul Pieței comune". Această formulare plastică, re- 

, produsă din cunoscutul cotidian „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE" 
exprimă sintetic dramaticul destin al milioanelor de oameni veniți din 
țări mai sărace, inclusiv din regiunile subdezvoltate de pe continentul 
european, pentru a lucra, in condiții din cele mai înjositoare, in Europa 
occidentală. Reprezentind o categorie la periferia societății propriu-zise, 
dezavantajată practic din toate punctele de vedere, acești „salahori ai 
Europei" au devenit, odată cu accentuarea, crizei economice, victimele ei 
„privilegiate" — scrie cu ironie ziarul amintit. Ei sint primii expuși con
cedierilor, după care urmează, de regulă, trimiterea in țara originară, ade
sea sub forma expulzării.

Dar iată Ce relatează în continuare cotidianul respectiv :

rtnd lucrăto- 
scrie „Inter-

prlmul 
acum, 
Tribune", s-au in

Cind a izbucnit criza, în 1973, țările 
vest-europene au considerat că e ne
cesar să stopeze afluxul muncitorilor 
străini. în Elveția autoritățile au re
fuzat pur și simplu să mai reînnoias
că permisele temporare de muncă 
celor care de un deceniu veneau în 
fiecare an la lucru în această țară. 
Acum, în gara din Berna nu se mai 
aud cîntecele italienilor „sezonieri"

„EUROFORUM", publicație cu 
caracter documentar a Pieței 
comune, menționează : „De 
obicei vorbim de sărăcia altora 
și ignorăm sărăcia de la noi, 
care reprezintă o realitate pen
tru cei peste zece milioane de 
cetățeni din Europa occidentală, 
lucrători imigranți împreună cu 
membri ai familiilor lor, care 
nu muncesc".

Din datele publicației rezultă 
că Franța are cea mai mare con
centrație de muncitori imigranți 
proveniți din țările nemembre 
ale C.E.E. — 1,6 milioane ; ur
mează R.F.G. — 1,5 milioane și 
Marea Britanie — cu 475 000. De 
asemenea, in țările comunității 
există Și 1,3 milioane muncitori 
din alte state membre : in Marea 
Britanie — 232 000 irlandezi, in 
Franța și Belgia — 230 000 și, 
respectiv, 91 000 italieni.

la reîntoarcerea acasă in concediu... 
De la cifra de un milion cit repre
zenta in Elveția forța de muncă 
străină in 1973, s-a ajuns, in 1977, la 
410 000. Un deputat elvețian recu
noștea deschis : „Am rezolvat practic 
această problemă exportînd, de fapt, 
șomajul nostru în Italia". De altfel, 
deviza generală acum este trimiterea 
acasă a imigranților ajunși șomeri, 
fie și cu forța. Așa se face că, în 1973, 
in cele șase principale țări „impor-

tatoare" de mină de lucrU (R.F.G., 
Franța, Marea Britanie, Belgia, Olan
da, Suedia) totalul imigranților se 
ridica la peste 7,2. milioane persoane, 
pentru ca, în 1977, să rămînă, potri
vit estimărilor, la 6,5 milioane. în ce 
privește Franța, de pildă, circulă o 
asemenea părere : „De, 20 de ani pri
mim străini Ia lucru, acum vor urma 
15 ani de refuz." Un exemplu Ime
diat : a fost respinsă reînnoirea per
miselor de muncă pentru 320 000 de 
algerieni. în această situație s-a ela
borat și o legislație specială în ches
tiunea imigranților, al cărei conținut 
a provocat aprige controverse, inclu
siv în Adunarea Națională. Urmează 
a se ști exact ce se va întreprinde în 
această direcție odată cu promulga
rea propriu-zisă a legii.

Indiferent de particularitățile de 
abordare a problematicii în sine, au
toritățile țărilor îh cauză își dau 
seama că va fi nevoie, totuși, și de 
acum înainte de forță de muncă 
străină pentru ca fabricile să poată 
funcționa, iar străzile să rămînă cu
rate. Estimări de ordin demografic 
arată că, din pricina ratei în declin a 
nașterilor, țările vest-europene ar 
putea acuza în 1985 o lipsă acută de 
lucrători în serviciile de salubritate, 
de pildă, în această situație sursa de 
bază la care să se apeleze rămînînd, 
evident, forța de muncă străină — 
căreia i se rezervă, întotdeauna, sluj
bele cele mai penibile și mai slab 
plătite. Așa incit tendința generală, 
prevăzută în perspectivă, este spre a 
opri o anumită cotă de muncitori 
imigranți, dar a recurge în același 
timp, după cum este cazul, la acele 
măsuri prin care autoritățile să se 
poată dispensa, la aprecierea lor, de 
acei ce nu vor mai fi utili.

Un aspect îngrijorător relevat de 
ziarul menționat este că în climatul 
marcat de o violență crescîndă, în 
unele țări se resimte și o sporire a 
tensiunii rasiale, de pe urma căreia

au de suferit în 
rii străini. Pînă 
national Herald 
registrat mai multe manifestări ce 
au îmbrăcat forma rasismului, unele 
din cele mai puternice producîndu-se 
în Marea Britanie, la „inițiativa" ex
tremiștilor din Frontul Național (o 
grupare neonazistă — n.r.) ; dar și în 
alte părți se aud glasuri ale unor 
fanatici ce ațîță împotriva imigranți
lor. Această evoluție accentuează șl 
mai mult sentimentul de frustrare, 
predominant în rîndul muncitorilor 
imigranți. Un tunisian, lucrînd la 
Paris remarca : „Mereu auzi știri, ca 
un făcut, despre cite un caz de agre-

Intr-un raport al Federației 
Sindicale Mondiale adresat Con
siliului Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC) se arată că 
„in toate țările 
care primesc imigranți, rareori 
reușesc aceștia să devină mun
citori calificați". Muncile cele 
mai prost plătite, mai grele și 
mai nesănătoase revin, in majo
ritate, străinilor, menționează 
raportul.

Această situație, evident, se 
repercutează nefavorabil asupra 
sănătății imigranților. La un co
locviu international, desfășurat 
cu participarea unor experti ai 
Organizației Mondiale a Sănă
tății, s-a relevat că muncitorii 
imigranți silit de trei ori mai 
susceptibili de a se îmbolnăvi 
și de a fi victime ale accidente
lor de muncă decît autohtonii. 
In Marea Britanie tuberculoza 
este de 30 de ori mai răspindită 
în rîndul pakistanezilor decit in 
rindul lucrătorilor englezi.

vest-europene

siune .săvirșit de un nord-african. Dar 
cind victimele sint chiar nord-afri- 
cani, acest lucru de obicei se trece 
sub tăcere".

Ca o completare la acest tablou al 
agravării condiției imigrantului, co
tidianul amintește și faptul că mun
citorul străin rămine la discreția îm
prejurărilor, în condițiile în care 
nici pină acum nu dispune de mij
loacele necesare afirmării propriilor 
sală drepturi. Sint puține organiza
țiile, arată ziarul, care să-și fi ma
nifestat preocuparea în ce privește 
susținerea cauzei imigranților în ca-

A

Pe de altă parte, reuniunea con
sultativă de la Washington a Orga
nizației Statelor Americane pune in 
evidență izolarea crescîndă a regi
mului somozist pe continent. O a cin- 
cea tară — Grenada — a anunțat de 
la tribuna reuniunii ruperea rela
țiilor cu regimul lui Somoza, recu- 
noscind, totodată, guvernul provi
zoriu de reconstrucție națională. 
Acest guvern cuprinde cinci per
sonalități de diverse tendințe ale 
forțelor de opoziție nicaraguane : 
Violeta Chamorro (văduva lideru
lui opoziționist Joaquin Chamorro, 
asasinat de regimul somozist), Moi
ses Hassan, decanul facultății de 
științe și litere de la Universitatea 
națională din Managua. Daniel 
Ortega, comandant sandinist, Al
fonso Robelo și Sergio Ramirez, 
fruntași politici, ultimul din cercu
rile studențești.

Dacă in ce privește condamnarea 
regimului dictatorial al generalului 
Somoza la reuniunea O.S.A. 
ajuns practic la un consens 
pra modalităților soluționării 
zei din Nicaragua, există < 
gențe in rindul țărilor participante. 
Pentru a aplana, disensiunile, reu
niunea a aminat votul astipra unui 
proiect de rezoluție privind situația 
din Nicaragua, propus de mai multe 
țări latino-americane', în dezacord cu 
moțiunea prezentată de Statele 
Unite. Acest proiect, prezentat de 
cele cinci țări alșg Pactului Andin 
(Bolivia, Peru, Columbia, Ecuador 
și Venezuela), sprijinit de alte 8 
state se opune formulei unui guvern 
„de conciliere", sub controlul O.S.A. 
propus de S.U.A. ; aceste țări sint 
de acord să se recomande înlătu
rarea regimului Somoza, dar res
ping orice intervenție a O.S.A. in 
Nicaragua.

Convorbiri sovieto-biț- 
mane. Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe ministrul de 
externe al Birmaniei, Myint Maung. 
Convorbirea care a avut loc cu acest 
prilej s-a referit la probleme ale 
dezvoltării relațiilor dintre cele două 
țări. Au fost abordate, de asemenea, 
probleme internaționale de' interes 
reciproc.

s-a 
asu- 
cri- 

diver-

AGENDĂ
Impactul 

navelor cosmice 
cu meteoriții

Cosmonauții Vladi
mir Liahov și Valeri 
Riumin, aflați de pa
tru luni la bordul labo
ratorului orbital „Sa- 
liut-6“, au descoperit 
pe unul din hublou
rile acestuia urma im
pactului cu un meteo- . 
rit, relatează agenția 
T.A.S.S.

Comentînd acest fapt, 
prof, universitar, cos
monautul sovietic Kon
stantin Feoktistov, a 
relevat, intr-un arti
col publicat de ziarul 
„Pravda", că la 29 iu
lie 1978, lucrînd în 
afara stației „Saliut- 
6", cosmonauții Alek
sandr Ivancenkov și 
Vladimir Kovalionok 
au recuperat de aici 
mostrele diferitelor 
materiale care s-au 
aflat peste 300 zile în 
Cosmos. După readu
cerea pe Pămint a ma
terialelor respective, 
pe plăcile care înre
gistrau impactele cu 
micrometeoriții s-au 
constatat urmele a 
aproape 200 „micro-

Plenara C.C. al P.C. din 
Venezuela. Relevlnd importanța 
succesului dobîndit de forțele de 
stingă unite, cate au prezentat liste 
comune de candidați în recentele ale
geri municipale, plenara subliniază 
necesitatea întăririi în continuare a 
unității, îndeosebi în perspectiva ale
gerilor generale care vor avea loc în 
anul 1983. Plenara a adresat un apel 
comuniștilor venezueleni de a lărgi 
legăturile cu masele, de a lupta pen
tru creșterea influentei partidului în 
rîndurile oamenilor muncii.

Crearea „Armatei națio
nale integrate" ,n Ciad- Ea re- 
prezintă tendințele politico-militare 
din guvernul de uniune națională de 
tranziție — Forțele Armate Ciadiene, 
Forțele Armate din Nord, Frontul de 
Eliberare Națională a Ciadului (Fro- 
linat). Forțele Armate Occidentale 
din Ciad. Crearea unei armate națio
nale integrate, subliniază agenția 
France Presse, figurează în Acordul 
de reconciliere națională în. Ciad 
semnat la 16 martie, precum și 
în programul de acțiune încheiat Ia 
17 aprilie între cele patru tendințe 
politico-militare, 
căruia a fost 
guvernul, de 
tranziție.

program în baza 
format, la 29 aprilie, 
uniune națională de

COSMICĂ
cu mult mai 

decît cel ante-
explozii", 
mare 
calculat. Aceasta con
stituie o dovadă a fap
tului că in Cosmos =e 
află o cantitate destul 
de însemnată de praf 
și de particule și că 
de acest lucru trebuie 
să se țină în mod obli
gatoriu seama la pro
iectarea aparatelor cos
mice.

„Skylab” intr-o 
nouă poziție pe 

orbită
Datorită manevrei 

comandate de pe Ter
ra, prin care labora
torul spațial american 
„Skylab" a fost pla
sat recent într-o nouă 
poziție pe orbită, spe
cialiștii americani au 
fost în măsură să res- 
trîngă intervalul în 
care consideră posibi
lă pătrunderea labora
torului 
dense 
Astfel, 
acest 
tueâză 
iulie, 
habilitate de 50 la sută 
ca evenimentul să se 
producă la 15 iulie.

în straturile 
ale atmosferei, 
se apreciază că 
interval se si- 
intre 10 și 20 

existînd o pro

Secretele rocilor 
lunare

La zece ani după ce 
omul a pășit pe Lună, 
cercetătorii au reușit 
să dezlege multe din 
tainele satelitului na
tural al Terrei, 
sint încă departe de 
a-și epuiza cercetările. 
După cum apreciază 
Michael Duke, șeful 
departamentului pen
tru cercetări selenare 
și planetare al Centru
lui spațial al N.A.S.A. 
de la Houston (S.U.A.), 
la puțin timp după 
formarea Lunii, stra
turile exterioare, pe o 
adîncime de 100—200 
kilometri, s-au topit 
brusc, apoi s-au cris
talizat, 
dense < 
turile 
cele 1 .
du-se la suprafață și 
formind crusta de as
tăzi. întregul proces a 
durat cîteva sute de 
milioane de ani. Stu
dierea lui este extrem 
de importantă, intrucit 
această perioadă din 
formarea Lunii ne 
poate face să înțele
gem procesul de for
mare a Pămintului.

dar

, materialele 
coborînd în stra- 
inferioare, iar 

ușoare ' ridicîn-

Un protocol de cooperare 
științifică și tehnică în dome- 
niile medicinii și sănătății publice a 
fost semnat la Beijing între R. P. 
Chineză și S.U.A. Documentul a fost 
semnat de Qian Xinzhong, ministrul 
sănătății al R.P. Chineze, și Joseph 
A. Califano, ministrul sănătății, edu>- 
cației și asigurărilor sociale al S.U.A. 
După cum precizează agenția China 
Nouă, semnarea protocolului repre
zintă o parte a Acordului de coope
rare în domeniul științei și tehnolo
giei între cele două țări.

Vizită în Costa Rica. Pre- 
. ședințele Republicii Costa Rica, Ro
drigo Carazo Odio, a primit pe Pe- 
tar Stambolici, membru al Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia. în cursul con
vorbirii prietenești au fost abordate 
aspecte ale situației internaționale 
actuale, o atenție- specială acordîn- 
du-se poziției țărilor nealiniate în 
principalele probleme care preocupă 
contemporaneitatea.

Realegere.In prima reunlune 
a celei de-a treia legislaturi a parla
mentului Republicii Arabe Egipt, 
Sofi Abu Taleb a fost reales în func
ția de președinte al Adunării Po
porului, forul legislativ suprem egip
tean. In funcția de vicepreședinți ai 
Adunării Poporului au fost aleși Mo
hamed Abdel Hamid Radwan 
hamed Rashwan, informează 
M.E.N.

și Mo- 
ageritia

Orientul Mijlociu. Intr-un 
interviu acordat ziarului „The New 
York Times", prințul moștenitor al 
Arabiei Saudite, Fahd Ibn Abdul Aziz, 
a cerut Administrației Statelor Unite 
să înceapă imediat un dialog cu Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei. Dacă Israelul se retrage în in
teriorul frontierelor dinainte de 1967, 
a declarat el, Arabia Saudită va fi 
gata să încheie pace și să contribuie 
la garantarea securității frontierelor 
respective.

Arestarea unor criminali 
în Siria. Ministru’ de interne si
rian, Adnan Dabagh, a anunțat — 
potrivit postului de radio Damasc — 
că 32 de cădeți de la Școala de ar
tilerie din Alep (nordul Siriei) au 
fost uciși, iar alți 54 răniți în cursul 
unul masacru organizat la 16 iunie 
de membri ai grupării extremiste 
fanatice „Frații musulmani". Dabagh 
a precizat că „unii dintre criminali 
au fost arestați".

drul țărilor vest-europene. Ca atare, 
apare infim ceea ce s-a făcut pentru 
ușurarea existenței imigrantului. în 
Suedia, de exemplu, o inițiativă are 
în vedere de a acorda imigranților 
dreptul la vot în alegerile locale. In 
R.F.G s-au organizat unele progra
me pentxu pregătirea profesională și 
învățarea) limbii țării-gazdă de către 
străini. Dar, în ansamblu, aceste 
forme de integrare a străinilor, după 
ce că vin destul, de tîrziu, sint 
foarte - ‘ '
lipsa unor adevărate planuri 
această privință.

în pofida impedimentelor de tot 
felul, imigranții își intensifică efor
turile pentru desfășurarea unei acti-

_  __ . și 
limitate, neputînd suplini 

în

vități pe baze organizate în vederea 
dobindiril de drepturi corespunză
toare. In acest sens, un moment no
tabil l-a reprezentat recentul con
gres de la Amsterdam, la care au 
luat parte 200 de reprezentanți ai 
unor grupuri de muncitori imigranți 
din țările C.E.E. Participanții au 
cerut respectarea drepturilor poli
tice și cetățenești ale lucrătorilor 
străini din cele nouă țări comuni- 

cere 
li se 
salarii

pre- 
întrunire

tare. Documentul publicat 
ca muncitorilor imigranți să 
asigure dreptul la muncă, la 
egale cu muncitorii localnici, 
cum și a libertății de 
și de asociere în sindicate.

în fața cocioabei unde și-a găsit adăpost — contra unei chirii ce îl înghite 
ultimele economii — un muncitor imigrant în zadarnica așteptare 

a unei slujbe

Sărăcie, teamă, tristețe 
vicisitudinile soartei imigrantului

Murad lucrează în 
Franța de mai mulți 
ani. El trăiește în- 
tr-un cămin, undeva 
în apropierea Parisu
lui. Din acest punct de 
vedere se poate socoti 
„fericit" : doar un 
sfert din imigranții 
veniți în această țară 
locuiesc în asemenea 
cămine-tip ridicate in 
locul aglomerărilor de 
cocioabe, cunoscute 
sub numele de bidon- 
ville-uri. Murad lu
crează la o fabrică de 
hirtie. Dar el cunoaș
te o sumedenie de al
gerieni rămași fără lu-

cru, care nu se aven
turează pe stradă de 
teama de a nu fi de
pistați de poliție și 
apoi „expediati" îna
poi acasă. „Ei stau 
toată ziua în casă. Cei
lalți, care lucrează, le 
aduc de mîncare și în
treabă peste tot, doar- 
doar le-or găsi și lor 
un loc unde să se an
gajeze.

Murad a încercat 
să-i găsească ceva 
lucru și fiului său 
18 ani, care stă cu 
în cămin. Băiatul
s-a înregistrat la ofi-

de 
de 
el 

nu

ciul de angajare pen
tru a nu fi trecut ca 
„șomer", ceea ce i-ar 
atrage imediat expul
zarea. Greutățile imi
grantului sint sporite 
de faptul că nu poate 
face parte dintr-un 
sindicat, intrucit pa
tronul n-ar privi de 
fel așa ceva cu ochi 
buni. Jumătate din sa
lariu Murad îl trimite 
acasă familiei sale, 
restul rămînîndu-i a- 
proape exclusiv pen
tru acoperirea costului 
hranei și chiriei came
rei.

Grupa] realizat de
Dan OPREANU

T1RGUL INTERNATIONAL 
DE LA BRATISLAVA

PRAGA 23 (Agerpres). — La 
Bratislava s-a deschis cea de-a 
Xl-a ediție a Tirgului interna
țional de mostre specializat pen
tru industria chimică.

La deschiderea oficială au 
participat Jindrich Zahradnik, 
vicepreședinte al
R.S. Cehoslovace, Peter Colotka, 
președintele Guvernului R.S. 
Slovace, alte persoane oficiale 
din țara-gazdă.

România participă la această 
ediție prin exponate ale între
prinderilor de comerț exterior 
„Chimimportexport", „Danubia
na", „Petrolexport" și „Ilexim". 
Standul românesc a fost vizitat de 
persoanele oficiale cehoslovace, 
care au fost salutate de ing. J. 
Rogoz, adjunct al ministrului 
industriei chimice, de alte per
soane oficiale române.

Guvernului

Relații diplomatice intre 
China și Irlanda. Agen<la Chlna 
Nouă anunță că, în dorința de a 
promova relații prietenești de colabo
rare intre China și Irlanda, guverne
le celor două țări au convenit să sta
bilească relații diplomatice la nivel 
de ambasadori.

Noul președinte al Ugan- 
dei, Godfrey Blnalsa, a lansat un 
apel, subliniind că principala preo
cupare a guvernului este rea 
zarea unității națiunii. El a afu 
mat, totodată, că guvernul va 
respecta Constituția adoptată în 1967, 
completată de Declarația de consti
tuire a Frontului Național de Elibe
rare a Ugandei din acest an. Șeful 
statului ugandez a reafirmat că In 
anul 1981 vor avea loc alegeri.

Măsuri de austeritate.
După cum s-a anunțat oficial la 
Haga, guvernul a procedat la redu
cerea fondurilor destinate alocațiilor 
sociale și la diminuarea salariilor 
unor categorii de funcționari. Ca ur
mare a acestei situații, în întreaga 
Olandă au avut loc ample manifesta
ții de protest împotriva măsurilor 
guvernamentale, care lovesc în Inte
resele salariaților. La chemarea prin
cipalelor centrale sindicale, au avut 
loc manifestații de protest. însoțite 
de oprirea lucrului pe ansamblul 
tării.

Problemele energetice — principalul 
subiect pe agenda reuniunii de la Tokio

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat unui grup 
de ziariști japonezi în legătură cu 
obiectivele apropiatei întîlniri econo
mice la nivel înalt de la Tokio la 
care participă Anglia, Franța, Italia, 
Republica Federală Germania. S.U.A., 
Canada și Japonia, președintele 
Jimmy Carter, arată agenția Kyodo, 
a precizat că „energia va fi princi
palul subiect", deși vor fi discutate 
și alte probleme privind șomajul, 
inflația, comerțul. De asemenea, șe
ful executivului american a men
ționat că în capitala niponă convor
birile se vor referi la cooperarea 
tehnică pe plan internațional în do
meniul valorificării cărbunelui, ener
giei solare și nOcleare. Președintele 
Carter s-a pronunțat în favoarea 
schimbului internațional de date

fundamentale în domeniul cercetării 
și pentru finanțarea in comun a 
unor proiecte-pilot in sfera energiei.

★
Primului ministru al Japoniei, Ma

sayoshi Ohira, i-a fost remis un do
cument semnat de 108 oameni de 
știință niponi, amerțcani și vest-euro- 
peni, care subliniază importanta Cer
cetărilor în domeniul fuziunii nuclea
re în vederea soluționării crizei ener
getice. Un apel la promovarea acestor 
cercetări este adresat de semnatari 
participanțîlor la apropiata 
la nivel înalt de la Tokio, 
de știință apreciază că, în 
unui program adecvat de cercetări, 
producerea de energie electrică pe 
baza fuziunii nucleare ar putea fi 
generalizată înainte de sfîrșitul aces
tui secol.

reuniune 
Oamenii 
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Drepturi și buncăre
Numericește, efectivele angajate în luptâ nu sint Impresionante, 

câci toată populația țârii nu depășește pe aceea a unui mic oraș 
mare. Dar nu este vorba de un „război de operetă".

Este un război adevărat, crîncen, sălbatic — fotografiile viu colo
rate din paginile satinate ale revistelor înfățișează cadavrele în băl
țile roșii de sînge, mutilate cu cioturi de membre retezate de schije, 
soldați spintecînd cu baionetele pe răniții adverși capturați chiar pe 
masa de operație a spitalului, dărîmături și ruine de case, oameni 
spînzurațl, ziduri arse și carne calcinată. Carne de bărbați sau de fe
mei, de copii sau de bătrini, carne împușcată, mitraliată, sfîrtecată.

Pielea oamenilor, din arămie a devenit pergament negru, carboni
zată de bombele incendiare.

Nu, nu este un război de operetă, ci unul adevărat, cu miezul din 
clocot de ură, fierbînd în spuma încinsă de noroi și eroism, cu tu
nuri care trag în copilandri înarmați cu pistoale, cu avioane bombar- 
dînd șirurile țăranilor cu* pălării largi de paie, pribegii plantațiilor de 
bumbac. ,

...Și totuși, nu este un război obișnuit, ca toate războaiele vieții.
Este războiul cel mai mîrșav și cel mai abject — războiul împotriva 

propriului popor. Fiindcă există multe războaie crescute din miasmele 
nedreptății — pentru cuceriri, pentru dominarea altora, pentru ane
xiuni — ,dar nimic nu poate egala ca monstruozitate războiul puterii 
împotriva poporului propriu.

Popor adus la disperare de familiă tiranului care, din tată-n fiu, 
jefuiește de decenii bumbacul și cuprul, cafeaua și sîngele, argintul 
și lemnul de acaju, viața și aurul din Nicaragua. Averea i se numără 
în miliarde, stăpînește totul în țară — de la uzine și mine la plantații 
și hoteluri pînă la aparatele de taxat din parkinguri. Totul, cu excep
ția sufletului și voinței ireductibilului său inamic — poporul.

...De regulă, revoltele din închisori n-au sorți de succes. în 
ce privește Nicaragua situația este inversă ; nu vinovății de 
cei deținuți — răufăcătorii sînt înșiși paznicii. Dar nici un 
poate fi ținut, la nesfîrșit, în stare 
rămîne, la nesfîrșit, închisoare.

Acum cîteva secole, incașii n-au reușit să-i înspălmînte 
lori dînd să bea unei căpetenii 
Crede, oare, azi tiranul că va putea închide gura poporului cu plumb 
fierbinte și că mînia se poate stinge cu foc ?

Asediat de ură și bîntuit de spaime, tiranul izolat s-a adăpostit 
într.-un buncăr subteran. Uitînd cum au sfîrșit, în praf și pulbere, 
buncărele betonate ale fortificațiilor naziste „Siegfried" sau „Valul 
Atlanticului". Și că tot într-un buncăr a pierit, ca un șobolan otrăvit, 
marele său inspirator. Adolf Hitler.

Deocamdată războiul continuă, știrile relatează cum artileria țării 
a mai prefăcut în scrum vreo localitate a țării sau cum aviația 
guvernamentală a mai reușit cîteva isprăvi vitejești — a mai bombar
dat cîteva cartiere din propria capitală ; victimele se sting in bălțile 
de sînge, carnea .de om este împușcată, mitraliată, calcinată, cartiere 
și orașe se pierd estompate în pîcla de flăcări și fum.

Din fericire, zgomotul exploziilor nu se aude în buncăre.
Și nici prin afara lor — din moment ce nu tulbură liniștea acade

mică a unor anumite simpozioane, colocvii, conferințe sau predici.
Despre drepturile omului, despre dreptul popoarelor la libertate.

N. CORBU

de arest, nici un stat

crime sint 
popor nu 
nu poate

pe năvăii- 
a conchistadorilor, aur topit.
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