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La Combinatul de în
grășăminte chimice din 
Bacău a fost pusă în func
țiune fabrica de amoniac. 
Pe platforma Combinatului de în
grășăminte chimice din Bacău a 
Cost înregistrat un important eve
niment de producție — punerea în 
funcțiune a fabricii de amoniac. 
Noua instalație este cea mai mo
dernă de acest fel din tară.

Angajament îndeplinit. 
.Colectivul exploatării miniere Deva, 
care a realizat, de la începutul anu
lui, o producție netă peste preve
deri în valoare de 5,2 milioane lei, 
a indeplinit, înainte de termen, an
gajamentele asumate în cinstea ce
lei de-a 35-a aniversări a eliberării 
patriei.

Tehnologie modernă.Co' 
lectivul întreprinderii metalurgice 
Aiud, județul Alba, unitate profilată

pe producerea de utilaje metalur
gice complexe, se prezintă cu im
portante realizări in direcția pro
movării progresului tehnic. Pe baza 
unei tehnologii originale, elaborate 
de specialiștii și muncitorii de la 
turnătoria de fontă a unității, s-au 
turnat recent primele bacuri port- 
electrod cu serpentine interioare din 
cupru. Prin aplicarea acestei tehno
logii s-a realizat, pentru prima dată 
în țară, turnarea cuprului pe un 
miez din același metal, inlocuindu-se 
otelul folosit pînă în prezent. Ca 
urmare, durabilitatea bacurilor rea
lizate după acest procedeu crește de 
6 ori.

TIMIȘOARA. Tractorul cu 
numărul 1 000. La intreprin- 
derea constructoare de mașini și 
utilaje „Tehnometal" din Timișoara 
a ieșit de pe banda de montaj trac
torul viticol V-445, cu numărul 1 000. 
în prezent, aici se află în construc
ție noi și moderne capacități indus
triale. care la atingerea parametri
lor proiectați vor asigura realizarea

unei producții anuale de 10 000 trac
toare. destinate mecanizării lucrări
lor in viticultură și în alte sectoare 
agricole.

ALBENI - GORJ. A 
100 000-a tonă de cărbu
ne Simbătă la amiază, la mina 
Albeni, una dintre cele mai tinere 
unități din industria carboniferă a 
județului Gorj, a fost extrasă cea 
de-a 100 000-a tonă de cărbune de la 
darea in funcțiune a primului aba
taj. O treime din această cantitate 
a fost extrasă peste plan, colectivul 
brigăzii conduse de Vintilă Dobro- 
vie, brigadier miner, și Ionișor Vă
duva. brigadier mecanic, depășin- 
du-și angajamentul asumat in între
cere pe intregul an. Odată cu jubi
leul amintit, formația de mineri 
care a inaugurat activitatea minei 
Albeni a terminat frontul de 
lucru stabilit, hotărînd să scurteze 
cu o decadă timpul de transport si 
montare la noul abataj a comple
xului mecanizat din dotare.A început secerișul griului

AURUL HOLDELOR
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, simbătă, 30 iunie, a avut 
loc în stațiunea Neptun ședința comună a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Biroului Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 
și a Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia.

în cadrul ședinței a fost examinat pro
iectul de Directive ale Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român cu privire 
la planul cincinal 1981—1985 și liniile di
rectoare ale dezvoltării economico-sociale a 
României pină in 1990.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Perma
nent al Consiliului Suprem și guvernul au 
apreciat că direcțiile principale și orientă
rile dezvoltării economice și sociale a țării 
pentru anii viitori, cuprinse în documentele 
supuse dezbaterii, sînt in conformitate cu 
prevederile Programului Partidului Comu
nist Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, ele jalonînd o etapă 
nouă, calitativ superioară, în opera de in
dustrializare socialistă a țării, de ridicare 
pe o treaptă mai înaltă a agriculturii, de 
dezvoltare și modernizare a forțelor de pro
ducție pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii. Continuînd în ritm sus
ținut procesul dezvoltării și modernizării 
economiei naționale, prevederile proiectului 
de Directive vizează ridicarea la un nivel 
calitativ superior a întregii activități eco
nomice, valorificarea intensivă, complexă a 
resurselor materiale și umane de care dis
pune societatea noastră. în același timp, se 
urmărește asigurarea unei maxime eficiente 
economice în toate domeniile de activitate 
în vederea sporirii necontenite a avuției na
ționale și a venitului național. Pe această 
bază, proiectul de Directive prevede un 
cuprinzător program de creștere in conti
nuare a nivelului de trai material și spiri
tual al întregului nostru popor — țelul su
prem al politicii partidului, esența întregii 
opere de construcție socialistă din patria 
noastră.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Perma
nent al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și guvernul apreciază 
că prevederile proiectului de Directive sînt 
pe deplin realiste, ele asigurind dezvoltarea 
armonioasă a tuturor ramurilor și sectoare
lor de activitate, a tuturor județelor, pro
gresul economico-social al întregii țări pe 
calea socialismului și comunismului.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Perma
nent al Consiliului Suprem și guvernul au 
dat o înaltă apreciere aportului nemijlocit 
al secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și 
fundamentarea prevederilor proiectului de 
Directive, relevînd contribuția sa esențială 
la elaborarea și înfăptuirea întregii politici 
a partidului, care asigură înaintarea fermă a 
patriei noastre pe calea edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate și a comu
nismului.

în continuarea lucrărilor, a fost luat în 
dezbatere proiectul Programului de cerce
tare științifică, dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic pină în 1990 
și orientările principale pină în anul 2000. 
Elaborat în concordanță cu strategia dez
voltării economico-sociale a țării. Progra
mul asigură orientarea fermă a activității 
de cercetare și proiectare tehnologică in di
recții esențiale pentru progresul în ritm 
înalt al economiei naționale și al întregii so
cietăți pe baza afirmării tot mai puternice a 
revoluției tehnico-științifice în toate dome
niile construcției socialiste din țara noastră. 
Programul prevede sporirea puternică a ro
lului și contribuției cercetării științifice la 
lărgirea bazei de materii prime și energie 
și valorificarea lor superioară, reducerea 
consumurilor de materii prime și materia
le, de combustibil și energie, modernizarea 
susținută și creșterea gradului de tehnici
tate a mijloacelor de producție, ridicarea 
calității produselor, a competitivității lor, 
sporirea contribuției țării noastre la schim
bul mondial de valori. în același timp. Pro
gramul acordă un rol deosebit cercetării 
teoretice și fundamentale.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Per
manent al Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale și guvernul au dez
bătut, de asemenea, proiectul Programului 
de cercetare și dezvoltare în domeniul 
energiei pină in 1990 și orientările princi
pale pină in anul 2000. Programul orien

tează eforturile în direcția punerii în va
loare de noi surse clasice furnizoare de 
energie, precum și a celor neclasice — ener
gia solară, eoliană, geotermică și altele — 
în scopul satisfacerii cerințelor de consum 
în creștere impuse de dezvoltarea in ritm 
accelerat a economiei naționale, de ridica
re continuă a nivelului de trai al întregu
lui popor. De asemenea. Programul pune 
un accent deosebit pe gospodărirea cu ma
ximum de eficiență a resurselor energetice 
ale țării, pe introducerea unui regim sever 
de economisire a energiei și combustibilu
lui — condiție esențială pentru asigurarea 
progresului în ritm înalt al economiei na
ționale. al ridicării nivelului de trai al po
porului.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Per
manent al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice -și Sociale și Guvernul Republi
cii Socialiste România au aprobat proiectul 
de Directive ale Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român cu privire la 
planul cincinal 1981—1985 și liniile direc
toare ale dezvoltării economico-sociale a 
României pină in 1990. proiectul Progra
mului de cercetare științifică și- dezvoltare 
tehnologică pînă în 1990 și orientările prin
cipale pină in anul 2000 și proiectul Pro
gramului de cercetare și dezvoltare in do
meniul energiei pină în 1990 și orientările 
principale pină în anul 2000 și au hotărit 
ca, pe baza observațiilor și propunerilor fă
cute în cadrul ședinței, acestea să fie îmbu
nătățite, urmind ca apoi să fie supuse dez
baterii Plenarei Comitetului Central al 
partidului.

în cadrul ședinței, primul ministru al gu
vernului. tovarășul Ilie Verdeț, a prezentat 
o informare cu privire la ședința jubiliară a 
sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Comitetul Politic Executiv a luat act 
cu deosebită satisfacție de primirea căl
duroasă și înalta apreciere de care 
s-a bucurat mesajul adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, partici- 
panților la ședința jubiliară a C.A.E.R. Tot
odată, a fost aprobată activitatea delegației 
române la lucrările celei de-a 33-a ședințe 
a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, activitate care a corespuns întru 
totul mandatului încredințat de Comitetul 
Politic Executiv.

Comitetul Politic Executiv a apreciat în
semnătatea deosebită a activității desfășu
rate de C.A.E.R., de-a lungul celor trei de
cenii de la crearea sa, pentru dezvoltarea 
colaborării dintre țările socialiste membre, 
în scopul propășirii lor economico-sociale 
tot mai rapide. S-a subliniat, de asemenea, 
rolul activ jucat de România în întreaga 
activitate a C.A.E.R., în perfecționarea con
tinuă a funcționării acestei organizații pe 
baza principiilor egalității. suveranității 
naționale și liberului consimțămint al fiecă
rei țări, în vederea îndeplinirii în condiții 
tot mai bune a obiectivelor și atribuțiilor 
organizației, stabilite prin Statut.

Comitetul Politic Executiv a subliniat ro
lul sporit al C.A.E.R. în faza actuală, supe
rioară, în care se găsește construcția noii 
orinduiri în țările socialiste, pentru soluțio
narea corespunzătoare a problemelor com
plexe ce stau în fața acestora, pentru acce
lerarea egalizării nivelului lor de dezvoltare 
economică. Comitetul Politic Executiv a re
levat necesitatea orientării tot mai ferme a 
activității C.A.E.R. în direcția coordonării 
planurilor economice, satisfacerii necesități
lor de materii prime, combustibil și energie 
ale țărilor membre, adincirii specializării și 
cooperării in producție, schimbului de teh
nologii avansate, moderne, intensificării coo
perării științifice și tehnice, în cadrul unor 
acord-uri pe termen lung, precum și cerința 
perfecționării în continuare a formelor de 
activitate a acestei organizații, sporirii ope
rativității și eficienței sale, adincirii carac
terului său democratic.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
înțelegerile și convențiile stabilite cu pri
lejul recentei sesiuni a C.A.E.R. deschid per
spectiva intensificării conlucrării pe mul
tiple planuri între țările socialiste, în in
teresul înfloririi tot mai rapide a fiecărei 
economii naționale, al întăririi forțelor ge
nerale ale socialismului și păcii.

Comitetul Politic Executiv a stabilit mă
suri pentru înfăptuirea de către organismele 
noastre economice a prevederilor înscrise in 

documentele adoptate de sesiune, exprimind 
hotărirea fermă a României de a participa 
in continuare în mod activ la colaborarea in 
cadrul C.A.E.R., de a contribui consecvent 
la realizarea înțelegerilor stabilite în inte
resul progresului economic și social al tu
turor statelor membre.

★

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita de stat efectuată în țara noas
tră, in perioada 23—26 iunie, la invitația 
președintelui Republicii Socialiste România 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, de președin
tele Republicii Cipru, Spyros Kyprianou.

Comitetul Politic Executiv și-a manifestat 
deplina aprobare și a dat o înaltă apreciere 
rezultatelor rodnice ale convorbirilor dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și Spyros 
Kyprianou. care și-au găsit o pregnantă 
expresie în Declarația solemnă comună sem
nată de cei doi șefi de stat la încheierea vi
zitei. Declarația solemnă comună reafirmă 
hotărirea Republicii Socialiste România și 
Republicii Cipru de a acționa și conlucra tot 
mai strins, atît pe plan bilateral, cit și pe 
arena internațională, in folosul ambelor țări 
și popoare, al cauzei apropierii, înțelegerii și 
păcii in Europa și in întreaga lume. _ * * .

• Pentru dezvoltarea multilaterală a ju
dețului, in actualul cincinal iondurile de 
investiții alocate depășesc 10 miliarde lei.

• Fată de 1950, producția industrială este 
in acest an de peste 40 de ori mai mare.

• Practic, in numai doi ani, 1979—1980, 
producția industrială se va dubla iafă de 
anul 1978. Peste 70 la sută din această 
creștere urmează să se obțină pe capaci
tăți noi, puse în funcțiune in această pe
rioadă.

• Numai in industrie se vor crea in acest 
cincinal 20 000 de noi locuri de muncă.

• Față de anul 1968, producția coopera
tivelor agricole a iost cu 69 la sută mai 
mare. O serie de unități au obținut in 
această perioadă titlul de Erou al Muncii 
Socialiste: I.A.S. Leorda, C.A.P. Bucecea, 
C.A.P. Dorohoi, C.A.P. Virtu Cîmpului.

• Din 1968 s-au dat in iolosință oame
nilor muncii din județ 11 700 de aparta
mente și 3 600 locuri în căminele de neia- 
miliști.

Comitetul Politic Executiv a relevat că 
dialogul româno-cipriot la nivel înalt a con
ferit noi dimensiuni relațiilor tradiționale 
dintre cele două țări, a evidențiat încă o 
dată dorința României și Ciprului de a im
prima un ritm susținut cooperării și colabo
rării româno-cipriote, în domeniile politic, 
economic, tehnico-științific și cultural, pre
cum și în alte domenii de interes comun. A 
fost exprimată convingerea că dezvoltarea 
și diversificarea acestor raporturi în toate 
domeniile corespund aspirațiilor comune de 
progres și bunăstare ale celor două popoare, 
cauzei generale a destinderii și colaborării 
internaționale.

Totodată. Comitetul*  Politic Executiv a 
subliniat importanța schimbului de opinii in
tre președinții Nicolae Ceaușescu și Spyros 
Kyprianou in legătură cu aspecte esențiale 
ale actualității politice internaționale, care a 
evidențiat existența unei largi apropieri și 
Similitudini a pozițiilor celor două țări in 
problemele care confruntă omenirea.

în cadrul convorbirilor, președintele 
Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a exprimat poziția fermă 
a țării noastre privind soluționarea pe cale 
politică, prin tratative, a situației din Cipru, 
pe baza respectării independenței, suverani
tății, integrității teritoriale, unității și nea
linierii Republicii Cipru, a asigurării con
viețuirii pașnice a celor două comunități ci
priote.

Președinții Nicolae Ceaușescu și Spyros 
Kyprianou au relevat atenția deosebită pe 
care România și Cipru o acordă probleme
lor instaurării unui climat trainic de pace 
și colaborare în Balcani și în zona Medite- 
ranei, edificării securității și dezvoltării co
operării în Europa, traducerii în viață, ca 
un tot unitar, a Actului final de la Helsinki, 
inclusiv în ceea ce privește adoptarea de 
măsuri practice de dezangajare militară, 
fără de care nu poate fi concepută destin
derea. atît pe continentul nostru, cit și în 
întreaga lume.

A fost subliniată dorința și hotărirea ce
lor două țări de a conlucra tot mai strins 
pe arena mondială pentru promovarea unor 
relații noi, de deplină egalitate și echitate 
între state, pentru trecerea la măsuri con
crete, practice, de dezarmare, și în primul 
rind de dezarmare nucleară, pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea noii 
ordini economice internaționale, pentru în
făptuirea dezideratelor de pace și progres 
ale popoarelor și făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Aprobînd in unanimitate documentele și 
înțelegerile stabilite cu prilejul vizitei, al 
convorbirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Spyros Kyprianou. Comitetul 
Politic Executiv a stabilit măsuri corespun
zătoare pentru aplicarea lor in viață, pen
tru dezvoltarea tot mai intensă, pe multiple 
planuri, a relațiilor dintre România și Ci
pru, dintre popoarele celor două țări, in fo
losul și spre binele lor, al cauzei progresu
lui, înțelegerii și păcii în lume.

★

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, probleme ale muncii curente de 
partid și de stat.

- c/7 mai grabnic

Dim. RACHIC1

ANII LIBERTĂȚII, ANII RODNICI Al SOCIALISMULUI 
1S8Q: h toate jadețde-e producție de peste 10 miliarde W
Oamenii au aplaudat bucuroși cind in cuvîntare 
s-a spus că Botoșaniul va deveni un puternic centru 

industrial al Moldovei
ȘI AU AVUT DREPTATE !

1N HAMBARE!
A Început secerișul 

griului. în Cimpia Bără
ganului, in Dobrogea și 
în Banat, peste tot unde 
grinele s-au pirguit, la
nurile cunosc in aceste 
zile freamătul combine
lor. Rodul holdelor aurii 
este gata a oferi mireasma 
pîinii proaspete. Secerișul 
este porțiunea finală și 
cea mai plăcută de pe 
asprul drum al făuririi 
recoltei. Timp de aproa
pe un an de zile meca
nizatorii. cooperatorii, 
specialiștii din agricultu
ră au muncit, cu brațele 
și cu mintea, pentru a 
plămădi noua recoltă. Fie
care bob e o fărîmitură 
de piine, care laolaltă for
mează plinea țării. Pri
mele boabe constituie pri
ma piine a anului 1979, 
proaspătă și mirositoare. 
Curg boabele din zori și 
pînă seara cum ar curge 
un izvor. Trec mai întîi 
prin măruntaiele combi
nei, iar apoi se revarsă in 
camioane, care le trans
portă la silozuri și ma
gazii.

Mecanizatorii care au 
trecut acum la volanul 
combinelor, luînd cu asalt 
lanurile, vor trebui să în
cheie secerișul în cel 
mult 8—10 zile. Este o 
cerință determinată de 
natura griului : el nu 
poate aștepta, trebuie 
strins repede, altfel boa
bele se scutură. Există 
condiții ca acest termen 
să fie respectat. Pe ogoa

re lucrează mai multe 
combine decît în alți ani, 
ele au fost pregătite cu 
răspundere din vreme, iar 
noul cadru creat prin 
organizarea consiliilor u- 
nice agroindustriale oferă 
largi posibilități pentru 
folosirea mai bună a uti
lajelor și dirijarea lor 
operativă. acolo unde 
este nevoie de ele. în 
numai cîteva zile, care au 
trecut de la declanșarea 
secerișului, a și fost 
strînsă recolta de pe a- 
proape 200 000 hectare 
cultivate cu grîu. Și, pe 
măsură ce se recoltează, 
griul este înmagazinat în 
silozuri și hambare, alături 
de orz, care a fost strins 
de pe mai bine de 500 000 
hectare. în unele județe 
— Ialomița. Brăila, Bu
zău. Teleorman. Constan
ta și Tulcea. adică acolo 
unde se întinde grînarul 
țârii — secerișul este a- 
vansat și.se intensifică de 
la o zi la alta.

Griul de pe cea mai 
mare parte din suprafe
țele cultivate in jumăta
tea de sud a țării va tre
bui strins în săptămîna 
care urmează. Prin ur
mare. în această săptămî- 
nă se vor realiza cele 
mai înalte ritmuri la se
ceriș. într-un timp foarte 
scurt dealtfel, recolta de

I. HERȚEG
(Continuare 
in pag. a IlI-a)

Țară a pîinii
Pe lunci și pe cîmpiile române, 
Atîtea lanuri rumene de grîne !

Foșnesc în soare spice dolofane — 
Și-atîta pace-n fiecare lan e !

E-o țarâ-a pîinii patria mea, știu,
Pe Mureș, și pe Șiret, și pe Jiu,

Pe rîurile toate-n lung și-n lat, 
Cresc spicele cu sufletul curat I

Miroase țara mea a miez de vară 
Și-a nobil grîu — de forță milenară I

• in actualul cincinal se construiesc 
19 500 de apartamente, din care 1 300 în 
viitoarele centre urbane — Bucecea, Flă 
minzi, Steiănești. Se vor da în iolosin 
5 000 noi locuri in creșe și grădinițe, lt 
săli de clasă, 1 560 locuri în internate.
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Cine sînt școlărițele?

Pe șantierul tineretului am invățat un mare adevăr
„dacă știi să muncești învingi * ✓✓orice
în bazinul carbonifer al Gorjului 

(combinatul minier „Oltenia"), în 
carierele de lignit Girla, Tismana, 
Rovinari Est, Beterega, cîteva sute 
de tineri (deocamdată 510, dar vor 
fi în curind mult mai multi), consti- 
tuiți intr-un șantier național al ti
neretului, muncesc pentru a hrăni 
cu tot mai mari cantități de cărbu
ne gurile de foc ale marilor termo
centrale Rogojelu și Turceni.

Au venit din toate județele țării 
conducători auto, buldozeriști, ex- 
cavatoriști, mecanici auto, meca
nici, sudori, electricieni. Sînt înzes
trați cu un impozant parc de uti
laje moderne și mașini : 250 de 
autobasculante de 16 tone, 29 de 
buldozere, 16 excavatoare, alte ma
șini auxiliare. Și astfel, brigadieria 
lor nu mai seamănă deloc cu ceea 
ce fusese cîndva, în urmă cu ani 
și ani, cînd uneltele de bază erau 
tîrnăcopul și lopată; bine strînse în 
mîini. Cu alte unelte astăzi, dar cu 
aceeași ardoare și cu același patrio
tic fior (îngemănarea lor cu tehni
ca modernă înseamnă un mult mai 
inalt randament), brigadierii inscriu 
în conștiința contemporanilor și, 
desigur, și a urmașilor, fapte ce 
zugrăvesc frumoasa statură morală 
a generațiilor tinere din România 
socialistă.

Iată o întîmplare petrecută în 
iarna acestui an... O haldă de de
pozitare a sterilului a ...fugit. Deci 
imaginați-vă o imensă movilă de 
material excavat pornind încet la 
vale și amenințînd să îngroape sub 
masa el de pietriș și pămint un ex

cavator și alte cîteva utilaje. Un 
semnal și s-au adunat acolo, in zori, 
cîteva zeci de brigadieri. Da, era 
o situație foarte critică. Utilajele 
n-ar fi putut să fie scoase atunci 
din zona primejduită. Și atunci au 
săpat un canal în lungime de 20 de 
metri pentru instalarea unei pom
pe. Au ,fost deci nevoiți să apeleze 
la vechile unelte ale brigadierului : 
tîrnăcopul și cazmaua. în pămintul 
înghețat, tîrnăcopul lovea ca in pia
tră. Lutul clisos se lipea de lopată 
(cel mai bun pămint pentru oale, 
de aceea și există aici un sat de 
olari — Găleșoaia). Au isprăvit to
tuși treaba in timp util. Altă dată 
un excavator s-a cufundat in mo
cirlă (plouase mult, stăruitor). Fără 
să pregete, fără să ia seama la fri
gul tăios, băieții au intrat în apă 
și-au legat excavatorul cu cabluri 
groase ca să poată fi tras de acolo 
de cîteva tractoare puternice. Pu
țin mai tîrziu, capătul de deversare 
al unei benzi transportoare din ca
riera Beterega a alunecat cu teren 
cu tot. Unica soluție — să se trans
porte de urgență o mare cantitate 
de pietriș pentru consolidarea tere
nului. Cu aceeași promptitudine, 
20 de brigadieri, cu 20 de autobasi 
culante au cărat zi și noapte pietriș, 
alcătuind, în alergătura lor conti
nuă, un fel de horă mecanică, un 
circuit al neodihnei și încordării...

în cronica (din păcate nescrisă) a 
șantierului se găsesc multe alte 
asemenea episoade. Și nu este nea-: 
părat nevoie să se întimple ceva 
pentru ca spiritul de abnegație, dis

ponibilitatea brigadierilor pentru 
actul de, eroism să se facă simțite 
pe intreaga arie a șantierului na
țional.

I-am cunoscut pe cîțiva dintre 
acești minunați tineri, i-am foto
grafiat și-i vom înfățișa aici așa 
cum aproape singuri s-au prezentat.

Iată-1, în prima fotografie, pe ex- 
cavatoristul Glieorghe Smărăndoiu. 
Despre el, comandantul șantierului, 
tovarășul Ilie Răuțescu, spunea ur
mătoarele : „...Spre exemplu, cînd 
plouă — și pe aici plouă des — 
Smărăndoiu ăsta nu vrea să plece, 
chiar dacă i s-a isprăvit schimbul. 
Zice că nu vrea să-l ajungă din 
urmă apa, că el vrea să știe că ma
șina e în siguranță pentru că ține 
la ea și pentru că oricum și pe 
ploaie e nevoie de cărbuni". Ce 
zice el, Smărăndoiu : „Am lucrat 
și douăzeci de ore pe zi cînd am 
vrut eu, pentru că am văzut că nu 
e bine să las mașina și să plec".

în cabina de sticlă a unui exca
vator construit la Brăila, el mane
vrează cu precizie manetele puter
nicei mașini și mușcă halci mari 
din pămintul moale, mașina se ro
tește apoi cu repeziciune pentru 
a-și slobozi cu grație încărcătura în 
cuva unei autobasculante. Nu. la el, 
autobasculantele nu au de așteptat. 
E de prin apropiere, „de pe Valea 
Amărăzii". A invățat meseria la 
Motru, dar a lucrat pină nu de piuit 
Ia întreprinderea minieră Dobro- 
gea. A venit aici cînd s-a constituit 
șantierul național. De ce ?

— Pentru că e la mine în Gorj 
și avem ceva foarte important de 
făcut aici. Și pentru că lucrez între 
tineri ca mine și e o atmosferă mai 
veselă, așa cum îmi place mie.

Cind i-a fost greu aici ?
— Niciodată. Poate iarna cînd 

pornesc mai greu motoarele. Dar și 
atuncea, le pornesc și gata...

Ce-i place aici cel mai mult ?
— Ml-am făcut prieteni buni, din 

toată țara. Cel mai bun prieten, 
Carol Bodor, un băiat foarte bun 
și hotărît, ca mine.

Ce a reușit să facă de cind a ve
nit aici ?

— Am excavat cam o jumătate 
de milion de metri cubi.

Ambițiile Iul sînt mari, bucuriile 
lui sînt simple și trainice, prietenii 
ltd sînt prieteni buni. Viața pentru 
el e ușoară și nu i se pare greu 
niciodată. Secretul e și el simplu : 
li place să muncească, să știe că 
face ceva serios pe lumea asta.

în fotografia nr. 2 — Gheorghe 
Pleșa, conducător auto. A venit aici 
din Suceava, exact acum un an. 
Cum e aici ?

— E foarte bine. E șl mal bine 
pentru unii că se obișnuiesc aici cu 
munca, ceea ce e important pentru 
un om nou...

Nu i s-a părut greu deloc, nici o 
clipă, el e obișnuit să muncească cu 
seriozitate, a fost brigadier și la 
Șantierul național al tineretului de 
la canalul Dunăre — Marea Neagră.

— Da, așa este, dacă știi să mun
cești învingi orice.

Ceea ce a spus are valoare de 
maximă, iar maxima în cauză are o 
imensă valoare. în ce-1 privește, a 
verificat-o. Mai mulț, ,ea s-a născut 
în mintea lui ca o concluzie la ex
periența lui de viață-S’e pină acum.

— Eu am 30 de ant.-dar majori
tatea celor de aici sînt mai tineri. 
Mai tineri și, unii dintre ei, mai au 
probleme cu disciplina. Noi, ceilalți, 
ii facem să înțeleagă că e cazul să 
judece și ei ca oameni maturi și 
că disciplina este ceva foarte im
portant pentru un om serios.

în fotografia nr. 3, sudorița Ana 
Sprinceană și soțul ei, mecanic, tot 
brigadier.

— Drept să spun, eu arh venit 
aici ca să fiu cu soțul. La început 
mi-a plăcut pentru că er.am eu el, 
dar munca mi se părea mai preten
țioasă. Acuma și munca de aici îmi 
place pentru că m-a ajutat să mă 
perfecționez profesional. Știți, la 
reparații, sudurile trebuie să fie 
mai bune.

Și ce îi mai place aici ? îi place 
că toți tinerii șantierului sint ca 
frații dintr-o singură familie.

Andrei Hollo (fotografia 4), me
canic auto, 21 de ani. din Satu 
Mare. De ce a Venit el aici ? Pur 
și simplu ca să mai cunoască țara. 

. Atît. Dar l-au așteptat cîteva sur
prize. A cunoscut mult mai mult 
decît o zonă geografică. .„Nici nu 
m-am gîndit eu vreodată că o 
sâ-mi fac prieteni de prin Moldova 
sau Dobrogea. sau Banat. Prieteni 
buni vreau să spun?? Tara are 
acum, prin urmare, și chipul prie
tenilor lui. „Pe urmă, nu m-am aș
teptat ca aici să mai am de invățat 
în meseria mea. Dar iată că acum 
autocamioanele Roman nu mai au 
pentru mine nici un secret". Deci o 
împlinire profesională dincolo de 
așteptări. „Iar lucrul la care chiar 
nu m-am așteptat deloc a fost că 
mi s-a oferit aici posibilitatea să 
urmez liceul seral. Sînt acum în 
anul patru. Părinții mi-au trimis la 
început o mie de scrisori ca să mă 
întorc acasă. Le-am răspuns că mă 
simt foarte bine aici, că am început 
o treabă și vreau s-o duc pină la 
capăt, că ml-am făcut prieteni cum 
n-am avut eu niciodată, că o să vin, 
desigur, și acasă, dar nu-i nici o 
grabă". A pătruns deci aici intr-un 
univers care i-a deschis dintr-o dată 
alte orizonturi de viață, l-a șters 
prejudecăți și i-a întărit încrederea 
în el și în cei ce-1 înconjoară. Pe 
scurt, totul pentru o reală împlini
re a personalității lui.

Și, în sfirșit, în fotografia 5, un 
mare grup'de tineri elevi sosiți cu 
două zile mai înainte, ca brigadieri. 
Primul lot de elevi. Iată-i și in pri
ma lor zi de muncă (pină acum li 
s-au făcut instructajele de rigoare). 
Cu voioșie, cu vorbe vesele arun
cate peste umăr, primul sfert de 
oră într-o activitate ce va lăsa 
urme aici. Vor turna o platformă 
de beton pentru un parc de mașini. 
Va fi opera lor, a celor 42 de elevi 
veniți de la grupul școlar Bîlteni. 
„Sîntem mîndri că noi am deschis 
anul acesta tabăra elevilor briga
dieri", mi-a declarat în fugă co
mandantul grupei, Daniel Copaci. 
Le-am urat să fie primii și pe pa
noul întrecerii dintre brigăzi. 
N-aveau nici o îndoială în privința 
asta, au experiența de anul trecut...

Sute de tineri, cu sute de fiziono
mii, sute de chipuri însorite întru
nite într-un efort comun și într-un 
dens sentiment patriotic. Și desco
perind aici că șantierul — mai exact 
colectivitatea brigadierilor și legile 
ei morale — înseamnă pentru fle
care binefacerea unui act de for
mare civică. Se vor întoarce de aici 
la ei acasă cu încărcătura unor 
emoționante trăiri, cu sentimentul 
că și-au făcut o tinerească datorie 
față de țară.

Fotoreportal de 
Mihai CARANFIL y

„Porțile de Fier II". 
în acel sfirșit de zi, 
maistrul Ion Nuțu de 
la instalatori, deși se 
întilnise de sute de 
ori cu „elevii" de la 
școala de calificare, 
în haine de lucru, și-a 
pus costum nou. Mo
tivul ? Avea loc inau
gurarea cursurilor de 
calificare pentru so
țiile celor de pe șan
tier. în meseria lăcă- 
tus-motopompist.

în hol „tovarășele 
școlărițe", unele in
trate în a doua tine
rețe, au fost întîmpi- 
nate de secretarul co
mitetului de partid al 
șantierului, tovarășul 
Petru Mike, și de mais
trul Ion Nuțu, deve
nit din acest moment 
„tovarăș profesor".

Și iată, au trecut 
cîteva săptămîni bune 
de cînd „tovarășele 
școlărițe", mame și 
soții de șantierlsti, 
se îndreaptă in fie
care amurg spre se
diul 'școlii de califi
care. Ele își încruci
șează drumurile cu 
copiii care vin din 
sălile de clasă sau cu 
soții de la volanul 
basculantelor.

Cum se văd ele în 
profesie, cum li se va 
alcătui viața perso
nală de aici încolo ? 
Pentru a afla răspun
sul am organizat 
acolo, în clasă, un 
mic „colocviu". Iat-o 
pe Antonica Stoico- 
vici. A colindat îm
preună cu soțul eî

numeroase șantiere 
din țară, începind cu 
Bicazul. „Am ținut să 
fin alături de soț, să-i 
ușurez cit mai mult 
muncă. A luat-o de la 
tîrnăcop și roabă. 
Acum e „as" pe ma
șina lui. Uneori, de 
ce n-aș spune-o," mă 
simt foarte singură, 
după ce îmi pleacă 
copiii la școală, iar so
țul în tură. Și ade
seori, m-am gîndit, 
ce-ar fi să lucrez și 
eu ?“. „Și eu mi-am 
petrecut ani buni cu 
soțul și cei trei copii 
la „Porțile de Fier I“. 
Soțul le vorbește ade
sea copiilor despre 
ecluze, baraje dever- 
soare ca despre niște 
ființe vii. Le amestecă 
chiar și cu nume de 
oameni. Și am înțeles 
din privirile copiilor 
că ei vor să fie „ca 
tata". Dar ca mama ? 
— m-am Întrebat în 
gînd. De ce n-ar spu
ne copiii și „vreau 
să fiu ca mamă" ?

Negoescu). 
cursul 

chiar la 
soțului" 
Surdea). 

„__________  împreu
nă pe șantier, de ce 
n-am fi împreună și 
la lucru ?“ (Daniela 
Dumitrele). Punem o

(Iuliana
„Am început 
de calificare 
îndemnul 
(Florentina 
„Dacă sîntem

întrebare-test : „Dacă 
soțul dv. ar avea o re
tribuție de trei, de pa
tru ori mai mare, ați 
mai lucra?". Din cele 24
de răspunsuri, toate 
sînt ferm afirmative:

Da. „Dacă soțul ar 
veni acasă cu trei. 
Său patru retribuții, 
după ce m-aș con
vinge că primește 
banii pe drept, aș 
vrea mai abitir să 
lucrez. Nu-i vorba că 
sîntem egali ?“ (Euge
nia Crușitu). „N-aș 
putea zice că n-avem 
cu ce trăi, sau că un 
ban în plus ne-ar 
strica. Este însă vor
ba de un ban cîștigat 
de mine, din munca 
mea, ceea ce mă 
Înalță ca om în fața 
soțului" (Ana Vintilă). 
„Acum, la cei peste 
40 de ani ai mei, aș 
putea să... croșetez li
niștită. Cum am trăit 
pină acum, aș putea 
să trăiesc și mai de
parte. Dar nu numai 
banul mă face să 
merg Ia lucru, ci ne
voia de a lăsa ceva în 
urma mea. De ce 
n-am făcut-o pină 
acum ? Prea s-a spus 
că tîrnăcopul nu-i 
pentru o femeie" 
(Nicolina Matei).

Aici, la Ostrovu 
Mare, odată cu „ceta
tea luminii" — „Por
țile de Fier II" — se 
edifică noi destine 
umane. Aici, armata 
constructorilor se îm
bogățește cu noi de
tașamente alcătuite 
din femeile celor care 
au ridicat atîtea o- 
biective ale socialis
mului în cei 35 de ani 
de viață nouă.
laurentfu DUȚA

Neglijență drapată
în... „greutăți obiective"

Cine se teme de 
greutăți ? întrebase șe
ful de atelier. Cine se 
teme să ridice mina ! 
Era gata să treacă la 
numărătoare, cînd În
țelese că nu are ce nu
măra. Nimeni ? în
seamnă că sînteți oa
meni de bază. Acum, 
la lucru... Șeful de 
secție neglijase să-i 
predea Ia timp schi
țele tehnice. El uitase 
să le ceară. Ziua de 
muncă începea fără 
pregătirile de rigoare. 
Greutăți, tot felul de 
greutăți. Unde nu se 
ivesc greutăți ? Nu
mai unde nu se mun
cește. E în firea noas
tră să ne speriem 
una-două, să dăm bir 
cu fugiți! ? I Nicide
cum ! Atîta doar, că 
în cazul de față era 
vorba de birocrație, 
indiferență — și toate 
celelalte, la fel de con
damnabile. Mai trece 
o vreme, și se ivesc 
necazuri cu aprovizio
narea, se lucrează în 
salturi. Avem greutăți, 
spune inginerul-șef. 
Trecem printr-o pe
rioadă mai dificilă, 
trebuie să înțele
geți. O comisie de 
anchetă stabilește, cu 
argumente de necon
testat, că Impasul la 
care s-a ajuns este 
consecința directă a 
numeroaselor lipsuri

și neglijente din acti
vitatea serviciului de 
aprovizionare. Firesc, 
oamenii se-ntreabă : 
de ce nu s-a pus semn 
de egalitate între greu
tăți și neglijențe ? De 
ce ni se spune să în
vingem greutățile, în 
Ide să se ia măsuri 
împotriva celor vino- 
vațl ? Impasul a fost 
depășit, cu un plus de 
efort. S-au dat și 
sancțiuni, s-au făcut 
promisiuni ; dar con
cluziile ce se impu
neau au fost aminate 
pentru mai tîrziu... Si 
iată că se anunță un 
nou moment critic : 
avem greutăți cu pro
dusele recent intro
duse în fabricație. E- 
xistă încă un În
treg dosar cu sesi
zări șl propuneri sem
nate de zeci de mun
citori șl tehnicieni : 
reieșea limpede că la 
mijloc erau tot super
ficialitatea, birocrația, 
neglijenta. Este ade
vărat că totul s-a fă
cut în mare grabă, re
cunoaște inglnerul-șef. 
Noi mizam pe niște 
îmbunătățiri din mers. 
Acum, n-are nici un 
rost să mal căutăm 
țapi ispășitori... Cu un 
efort minim, situația 
se poate redresa... 
Consiliul oamenilor 
muncii ia în discuție

nu o persoană, sau 
alta, ci o chestiune de 
principiu : nu avem 
dreptul să tragem acel 
semn de egalitate între 
neglijentele noastre și 
greutățile obiective. 
Nu se caută țapi is
pășitori — ci se dau 
pe față abateri de la 
disciplina muncii și 
legalitatea în vigoare. 
Nu-i este îngăduit ni
mănui să-și apere 
lipsa de răspundere 
cu greutățile. Dacă a- 
ceste greutăți in
tr-adevăr călesc oa
menii șt dau un 
sentiment de mîn- 
drie cînd sînt învinse 
— neglijenta nu a dus 
niciodată la nimic bun. 
Numai la pagube. In
ginerul S. V. a insis
tat să nu dau nume 
concrete, de altfel a- 
cum e șl prea tîrziu : 
dînsul nu mai e ingi- 
ner-șef. iar în uzină 
s-au luat măsuri... De 
ce să mai dezgropăm 
niște lucruri ? !... Nu 
dezgropăm nimic. A- 
ducem în atentia opi
niei publice o situație, 
cu cele mai cinstite 
intenții : dacă șl prin 
alte părți există oa
meni dispuși să-și con
funde neglijenta cu 
greutățile — să li se 
spună un nu 1 hotărît.

Nlcolae TIC

Printr-o adresă Înaintată 
Miliției Capitalei, condu
cerea magazinului „Cocor" 
solicită identificarea unui 
cetățean care „a uitat" să-și 
mai achite ratele pentru 
mărfurile cumpărate de 
aici. Cine-1 acesta ? Numele 
este scris clar, de către 
funcționarii „Cocorului", 
Iftimie ; dar prenumele 
poate foarte bine să fie 
Modrac sau Motrac, Mo- 
grac sau Motroc. (Pină la 
urmă, după adevărate in
vestigații grafologice și nu 
numai, se va constata că de 
fapt pe semnatarul contrac
tului de cumpărare în rate 
îl cheamă Iftimie Motoc). 
Locul nașterii acestuia 
(după funcționarii „Cocoru
lui") ar fi comuna Roma, 
județul Botoșani. Cercetă
rile întreprinse — și au 
luat destul timp! — probea
ză un alt loc al nașterii, și 
anume orașul Roman, jude
țul Neamț. Ceea ce, să re
cunoaștem, parcă n-ar fi 
unul și același cu Roma 
Botoșanilor. In sfirșit, po
trivit datelor de pe buleti
nul de identitate al celui în 
cauză, transcrise în con
tractul de cumpărare in 
rate, funcționarii de la 
„Cocor" arată că data naș
terii lui I.M. este : 15 no
iembrie 1974. Cum buletinul 
de identitate i-a fost elibe
rat la 23 mai 1974, iar con
tractul de rate a fost înche
iat la 25.IX.1975, înseamnă 
(după „meticulozitatea" cu 
care s-au întocmit aceste 
acte de către funcționarii... 
cocoriști) :
• Lui I.M. i s-a eliberat 

buletin de identitate cu mai 
bine de 5 luni înainte de a 
se naște 1 (Nu-i cam de 
oaie, tovarăși „cocoriști" în 
exercițiul... birocrației?) ;

• Omul In cauză se pre
zintă la „Cocor" în ziua de 
25 septembrie 1974 — deci 
cînd împlinise vîrsta de 
aproximativ 10 (zece) luni ! 
— și, scoțîndu-și suzeta din 
gură, ar fi gîngurit ceva 
care, pentru personalul 
„Cocorului", s-a tradus 
prin dorința de a face cum-

trecuțl în diverse procese- 
verbale de imputați! ori 
contracte de vînzare-cum- 
părare prin rate — deci in 
acte contabile ! — cu cite 
2 (două !) nume de fami
lie, transcrierea unor domi
cilii imaginare, deoarece 
cei în cauză nu mai stau 
de mult'la adresele „văzute"

pildă, cei care au întocmit 
actele de vînzare prin rate 
a unor bunuri din magazin 
completau un act de vin- 
zare-cumpărare a propriu
lui automobil — sau a ca
sei, sau a mobilei, sau a 
tigăii, sau a zgardei cățelu
lui bălțat etc — tot așa 
stîlceau prenumele parte-

Cind un .yuj>nr" face 
cumpărături in rate la ..Cocor- 

și uită să plătească

...iar
uită

pârâturi în rate. Dorința a 
fost socotită perfect logică, 
judeeîndu-se probabil că 
unui copil de 10 luni nu-i 
poți încredința, totuși, bani- 
gheață, știut fiind faptul 
că nevîrstnicii duc la gură 
tot ce apucă. Si atunci 
s-a purces la întocmirea 
formelor de plată în rate, 
prin casieria locului de 
muncă al pruncului ce a 
doborît astfel toate recor
durile de precocitate.

întîmplare, din păcate, 
deloc singulară. în timpul 
investigației noastre am în- 
tîlnit și alte fațete ale ne
glijențelor ce se produc în 
acest domeniu: oameni

de funcționari birocrațl, că
rora le este lene să mai 
cerceteze și vizele de muta
ție pe actul de identitate 
etc. Toate aceste „omisiuni" 
nu sînt, din păcate, doar 
inerente scăpări ale omului 
care dacă „muncește mai și 
greșește", ci deschid cont pe 
timp nelimitat unor răi 
platnici, actul reparator ne- 
cesitind, precum am văzut, 
ajutorul miliției.

Da, întîmplarea înfăți
șată mai sus nu-i deloc 
singulară, deși are desigur 
hazul ei. Să schimbăm insă 
unghiul de apreciere umo
ristică a chestiunii cu unul 
mai... pragmatic. Dacă, de

nerului de afacere, incit 
doar o expertiză grafologi
că să descifreze despre cine 
anume este vorba ? Tot atît 
de indolent caligrafiat! lo
cul, ziua și anul nașterii, 
celelalte date de stare ci
vilă, sâ-i piardă definitiv 
urma celui in cauză ? Ne 
îndoim că superficialii cu 
valorile magazinului — 
pentru recuperarea cărora 
se apelează acum la ajuto
rul miliției 1 — n-ar fi cer
cetat cu ochi de Argus 
identitatea unuia sau altuia 
pină la a șaptea spiță, 
atunci cînd în joc s-ar fi 
aflat paraua din propriul 
buzunar. Ne îndoim de fap

tul că, intr-o asemenea Îm
prejurare, un om sau aitul 
n-ar răsfoi actul ce probea
ză identitatea măcar pină 
la foile unde sînt trecute 
și schimbările de domici
liu, pentru a transcrie exact 
ceea ce trebuie, și nu cum 
am întîlnit în hîrtiile întoc
mite de circumscripția fi
nanciară a sectorului 8, 
sau de funcționarii maga
zinului Bucur-Obor, unde 
nici măcar nu s-a avut cu
riozitatea să se vadă muta
ția cetățenilor în cauză. în 
concluzie, ne îndoim de 
faptul că nu s-ar deschide 
ochii cît cepele pentru a nu 
fi trași pe sfoară de vreun 
chilipirgiu.

Și-i bine, și-i normal să 
fie așa. După cum la fel 
de bine și normal este să 
se procedeze întocmai și cu 
gestiunea bunurilor colecti
vității. Neglijențele de 
tipul celor semnalate dez
văluie fără echivoc o opti
că ce trebuie combătută cu 
fermitate. Bunurile create 
de societate și date nouă 
în gestiune sînt și ale noas
tre, și atitudinea față de 
ele trebuie să fie responsa
bilă, pătrunsă de maximă 
grijă. Altfel...

Altfel ajungem să-i cău
tăm pe datornici cu miliția 
prin... Roma, cînd ei se află 
Ia Roman, producem hara
baburi contabile din care 
reiese că pruncii din căru
cioare încheie contracte de 
cumpărare în rate ori aler
găm după un rău platnic cu 
numele mic de... Hodoroabă 
și nume de familie com
puse !

Acul în carul... Indolenței.

Ilie TANASACHE 
____________________ y

VOIAJORUL DESCURCĂREȚ...
Omul mergea în deplasare la Ga

lați. Obosit frint. Parcă ieșit din 
schimb. Chiar așa m-am și exprimat. 
Drept care, a rîs : „Ieri a fost dumi
nică. Secția noastră de găleți și ca
zane de baie din Craiova nu lucrează 
duminica". „Ei, așa-i cînd te scoli 
mai de dimineață..,", am admis con
cesiv. Văzînd că nu pricep nimic, vo
iajorul în deplasare căută să lămu
rească lucrurile pină-n cele mai mici 
amănunte : „Pe teren, subsemnatul 
(și aici clipi complice din ochi) sînt 
de joi. Adică, după acte. Azi e luni, 
nu ? Ei, ce credeți că am făcut eu 
joi, vineri, sîmbătă, duminică de cînd 
«sint in deplasare» ? Treabă, dragă 
tovarășe. Că-s om din ăla. care nu 
poate sta locului. Cresc nurci. Mai 
zilele trecute am vîndut vreo 15 pe
rechi și am luat peste suta de mii. 
Deci joi, vineri, sîmbătă, duminică 
am muncit. Acum, cîteva zile de 
deplasare adevărată, un fel de re
creație, cînd mă întorc dau telefon la 
mine, la găleți că sînt obosit, și mai 
împușc o zi pentru nurci..." „ȘI dacă 
cei de la găleți aveau, să zicem, ne
voie de dumneata și-ți dădeau tele
fon la locul deplasării ?“ Voiajorul 
mai că se supără: „Păi de ce să

dea ? Ce, nu pun bază pe cuvîntul 
meu ? Atit ar trebui ! Mă descurc cu 
treburile secției ? Mă descurc. Chiar 
așa mi-au și spus cînd m-au numit 
în munca asta de aprovizionare : tu 
ești descurcăreț, de asta te punem 
aici. Or. dacă sint descurcăreț pentru

PERSONAIE 
Șl IPOSTAZE

secție, de ce n-aș fi și pentru mine ?“
Aici chiar că n-am mai știut ce 

să-i răspund, așa că am căutat să 
schimb vorba : „Și-i chiar atît de 
bănoasă treaba asta cu nurcile ?“ 
„Este. Dar și aici trebuie să știi să te 
descurci. Puii din prima serie, de 
pildă, să-i vinzi pe toți că nu au vla
gă, nu sînt viabili. Sînt apoi și alte 
șmecherii pe care tot încerc să i le 
bag în cap lui fecioru-miu. dar nu-i 
intră deloc. Nu știu ce s-o alege de 
el în viață. E drept, are un loc’ de 
muncă al lui, dar ar putea s-o ducă 
mult mai bine dacă mi-ar urma 
sfatul".

Sfatul voiajorului în cauză ?
Din șapte zile deplasare, cum arată 

actele, patru consacrate nurcilor adu
cătoare de parale și doar trei pen
tru mai bunul mers al producției de 
găleți. Să inchidem ochii doar pentru 
o secundă la optica absurdă a voia
jorului și să ne imaginăm că bru
tarul din șapte zile de muncă ar tăia 
patru pentru treburile lui personale. 
Că minerul, mecanicul de tren, strun
garul, învățătorul, omul de la starea 
civilă, oțelarul etc., etc., i-ar urma 
întocmai conduita de viață și de... 
muncă. Atunci ?

Dar nu, absurdul acestei „filozo
fii" de viață este atît de evident 
îneît nici măcar nu poți să ți-o ima
ginezi ca posibilă de acceptat. Doar 
firile ultraegoiste, mercantile șl 
iresponsabile să reușească perfor
manta asta.

In ce-1 privește pe voiajorul In 
cauză, nutrim speranța că măcar pe 
fiul său nu-1 va converti la sistemul 
său verificat de trai liniștit, din indo
lența unora care nu deschid bine 
ochii,

Pînă la următorul decont.

I. TUDOR
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Există, să recunoaștem, o anume rezistență a locu
rilor pe care le călcăm mai rar la dialogul superficial, 
la cunoașterea din întimplare. Botoșanii intră in această 
categorie. N-ajungem toată ziua în acest cap de tară 
și poate de aici convingerea cu care noi, bucureștenii, 
plecăm la drum stăpiniți de sentimentul că vom regăsi 
acolo, in septentrionul moldav, lucruri știute, cel mult 
.bine așezate de vreme, evenimente și intimplări de 
toată ziua.

Prejudecată ușor pulverizată de faptul privit de 
aproape, la el acasă. Imaginile livrești, oricit de încăr
cate. de convingătoare s-ar dori, iată-le incomplete,

desperecheate, deloc capabile să ofere conturul coti
dian al vieții din așezările numeroase risipite pe coli
nele ce curg 
cat de vint, 
formațiile cu 
la zi, te pot 
tații A acestei realități bogate.
loase, ușor de înțeles doar venind 
piciorul locurile pe care cincinalul actual se ambițio
nează să le retușeze pină la dificultatea de a le mai 
recunoaște.

liniștit, ca un văl de borangic abia miș- 
unind malul Șiretului cu Prutul. In- 
care vii de departe, chiar bogate, aduse 
conduce cel mult în anticamera reali- 

palpitante, spectacu- 
aici. călcind cu

Abia s-a întors de la București, 
. a participat acolo la o impor
tantă consfătuire la Comitetul 

Central. Cind ii solicităm pentru 
scurtă vreme atenția, se scuza atit 
cit să poată afla cum merg trebu
rile județului, mai ales cele care 
privesc direct planul la zi in indus
trie, pe șantiere, pe timpurile pline 
eu recoltă, doritoare de ploaie. Ne 
aflăm, in sfîrșit. față in față și 
propunem tovarășului Ilaralambic 
ALEXA, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, să deschidem, 
împreună, această poartă in lumea 
prefacerilor care au loc in tinutul 
Botoșanilor.

— Să presupunem, tovarășe prim- 
secretar. că cititorii rubricii de față, 
organizată de ziarul nostru în peri
oada cind întreaga țară se pregă
tește să aniverseze 35 de ani de la 
eliberare, n-au avut pină acum 
prilejul să viziteze județul dv. Ce 
le-ați sugera să știe, din capul locu
lui, pentru a se familiariza cu chipul 
de azi al Botoșanilor ?

— Obișnuit, cind trecem prima 
dată pragul unei case, sintem în
demnați să luăm lucrurile așa cum 
ni se înfățișează ochilor. Cei care 
abia sosesc in județul Botoșani — 
și trebuie să spun că, spre satis
facția noastră, sint cu zecile de mii 
în fiecare an, din toate județele 
țării, din alte țări — vor proceda, 
în mod firesc, in același fel. Dar 
o înțelegere corespunzătoare a rea
lităților' cu care vin in contact este 
posibilă, cred eu, subliniind, com- 
pletind imaginea orașelor și satelor 
noastre de azi. a platformelor in
dustriale, a noilor cartiere de lo
cuințe cu citeva elemente compa
rative, indispensabile. De la consti
tuirea ca județ, beneficiind din plin 
de roadele politicii partidului de 
repartizare armonioasă. echilibrată 
a forțelor de producție pe întregul 
teritoriu ai țării, Botoșanii aii cu
noscut o amplă dezvoltare. Reali
zăm in momentul de fată o pro
ducție industrială de neste 4.5 ori 
mai mare decit în 1968, fondurile 
fixe in această perioadă crescînd 
de 3,7 ori. S-a dezvoltat agricul
tura, s-au modernizat transportu
rile. Față de 1950, producția indus
trială este in acest an de peste 40 
de ori mai mare, iar producția agri
colă — de 3 ori mai bogată. De cite 
ori recapitulăm asemenea compa
rații. ne dăm seama că ele pot sur
prinde în și mai mare măsură, nu în 
primul rînd pe cel ce ne vizitează 
întîia dată, ci mai degrabă pe cu
noscătorul acestor locuri, pe cel ce 
le știe, așa cum arătau ele cu zece, 
cu cincisprezece ani in urmă. Cit 
privește sfîrșitul actualului cin
cinal, putem spune, fără să exage
răm, că el ne va surprinde, prin 
forța sa transformatoare, chiar pe 
noi, pe oamenii din județ.

— Vorbiți-ne chiar despre asta : 
cum va arăta județul Botoșani sub 
înriurirea cejor zece miliarde lei 
producție industrială pe care trebuie 
s-o realizeze anul viitor ?

— Aș vrea să subliniez o reali
tate, deosebit de scumpă nouă, ce
lor din această parte a tării. Dacă 
Botoșanii au ajuns la nivelul de 
dezvoltare economico-socială de as
tăzi, dacă el va ajunge să cunoască 
în curind o înflorire greu de bănuit 
chiar la constituirea șa ca județ, 
dacă noi am reușit să rezolvăm bine 
dificultățile pe care le-a presupus 
această ascensiune neașteptată, pro
prie, de altfel, atitor altor județe, 
aceasta se datorează sprijinului 
multilateral, permanent, primit din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului. Vi
zitele sale de lucru, des repetate, 
au fost de fiecare dată intilniri 
rodnice cu cei ce muncesc în indus
tria și agricultura județului. îndem
nul primului om al țârii a dinami
zat energiile, a mobilizat pe toți 
oamenii muncii.
• De altfel, nu găsesc lipsit de in

teres să amintesc un fapt emoțio
nant. adine intipărit în inimi : ,.Clo
potul", ziarul care apare si azi la 
Botoșani, publica in ziua de 30 sep-

Oamenii au aplaudat bucuroși ciad 
in cuvintare s-a spus că Botoșuniul va deveni 
un puternic centru industrial al Moldovei

...ȘI AU AVUT DREPTATE!

tembrie 1934 un vehement protest, 
ridicîndu-se în apărarea tînârului 
muncitor Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășilor săi, victime ale unei 
„barbare opresiuni săvîrșite de or
ganele polițienești".

Plecam de la acest fapt episodic, 
vrind să înțelegeți mai bine bucuria 
cu care a fost intimpinat întotdeauna 
la Botoșani secretarul general

Electrocontact. una din noile întreprinderi de pe noua platformă industrială a Botoșanilor

al partidului. Vrem să înțelegeți 
cu cită satisfacție au fost primite 
indicațiile date, măsurile stabilite 
pentru dezvoltarea multilaterală' a 
județului. Cu cit entuziasm au fost 
aplaudate cuvintele sale cind in 
cuvîntarea rostită a spus : „A-
cest cincinal creează condiții ca 
Botoșanii să devină un puternic 
centru industrial al Moldovei".

Momentul este aproape. Pentru a 
realiza o producție industrială de 
peste zece miliarde lei, ritmul me
diu anual de creștere prevăzut pen
tru județul nostru în actualul cin
cinal este de 26 la sută ' V-aș ruga 
să rețineți că în perioada 1979—1980 
avem de realizat un volum de in
vestiții in valoare de 5.5 miliarde 
Iei. Ceea ce înseamnă că, 1n ultimii 
doi ani ai cincinalului, se investește 
mai mult decit intr-un întreg dece
niu. și prin urmare in 1980 vom 
dubla producția industrială realizată 
in 1978. O dezvoltare puternică vor 
cunoaște și agricultura, comerțul, 
construcția do locuințe. De altfel, 
trebuie subliniat că din 1968 s-au 
construit pentru oamenii muncii din 
județ peste 11 700 apartamente și 
3 600 de locuri în căminele de nefa- 
miliști. în actualul cincinal se con
struiesc 14 500 apartamente, din care 
1 300 în viitoarele centre urbane — 
Bucecea. Flămînzi, Ștefânești.

— Scadența acestui impresionant 
program de prefaceri social-econo- 
mice este destul de aproape. Mai 
avem în față doar un an și ju
mătate. /

— Bănuiesc ce vreți să mă între
bați. ..Numărătoarea inversă", invo
cată în împrejmuiri de acest fel, a 
început de multă vreme. Numărăm 
zilele și ceasurile de lucru, astfel 
incit această prevedere, de impor
tanță cardinală pentru dezvoltarea 
județului, pentru bunăstarea locuito
rilor lui, să fie îndeplinită întocmai. 

Trebuie să atingem în acești doi ani 
un ritm de creștere impresionant — 
32 la sută in 1979 și 50 la sută anul 
viitor. Convingerea mea este fermă : 
va fi realizat 1 Cunosc oamenii care 
lucrează aici, știu ce pot face. Stă 
în puterea noastră, a tuturor să 
ajungem in acest cincinal la o pro
ducție de zece miliarde lei.

Ne stăruie in minte cuvintele 
interlocutorului nostru, ne în
soțim cu ele in drumurile pe 

care le străbatem in județ. Ne con
vingem cită dreptate avea, spunind că 
primii surprinși de ceea ce văd azi 
pe plaiurile Botoșanilor sint cei ce 
știau infățișarea locurilor. Poate nică
ieri lucrul acesta nu apare mai preg
nant, mai plin de relief ea în orașul 
de reședință al județului, in acea zonă 
a sa care, asemeni locomotivei, trage 
totul după sine, intr-un mers decis, 
încărcat de semnificații : platforma 
industrială.

Cînd vizitam pentru prima dată 
Botoșanii, era înainte de constituirea 
județului, ne intîmpina in această 
margine de oraș ..Moldova", uzina 
textilă apărută în 1949, ca un ghiocel 
ce anunța primăvara industrializa, ii. 
De sub zăplazurile sale începea 
timpul deschis spre casele Cătămă- 
răstilor.

însoțiți de inginerul Emil Leont.e. 
activist al comitetului județean de 
partid, omul care știe ..ca pe apă" 
tot ce mișcă pe șantierele Botoșani
lor. căutăm să ne dumirim unde 
sîntem. Căutăm din ochi uzina tex
tilă „Moldova" :

Sint fotograme ale unei obișnuite, zile de muncă. 
Sint părți disparate ale unui întreg pe care l-am 
putea numi în multe feluri, dar cel mai mult ne place 
să-l vedem întruchipat in gestul plin de responsabili
tate al omului care știe și vrea să arate că a înțeles 
acest lucru, un lucru de mare însemnătate pentru 
județ, un lucru sintetizat atit de plastic în genericul 
formulat de colegii noștri botoșăneni : Pe aici trece 
drumul spre cele 10 miliarde Iei producție industrială.

Departe de a fi niște piste de beton pe care să se 
poată merge fără efort și fără bătaie de cap. fără 
probleme care să solicite mintea, fără să ceară trans
pirație. alergătură, acestea sint, mai presus de orice,

niște puncte fierbinți ale acestui moment cind Boto
șanii trec cel mai dificil examen din existența lor. 
Examenul maturității, la disciplina definită cu clari
tate VIITOR. Știind acest lucru, comuniștii județului, 
toți oamenii muncii din aceste locuri ostenesc 
cu gîndul la nota maximă ce și-o doresc in catalogul 
de progres și civilizație pe care-l completează cu 
mina lor,

Să le spunem și noi, odată cu toți cei ce le urmă
resc și le stimează efortul, succes !

Neaqu UDROIU 
Florea CEAUȘESCU 
Foto : Sandu Cristian

— Aceea este integrata de țesături 
subțiri tip in.

In marginea șoselei, halele cu mi
ros de var proaspăt. Sint intr-adevăr 
prea aproape de oraș ca să aparțină 
uzinelor textile. Ne mutăm privirea 
alături.

— Acolo e țesătoria de bumbac.
Șoseaua curge mai departe, dar. și 

de o parte și de cealaltă, construcțiile 
industriale se aliniază după o ordine 
ascunsă privirii intimplătoare. „Mol
dova" patronează zona, cu aerul de
canului de virstă.

De sus. de la ultimul etaj al uneia 
din noile clădiri, scrutăm împreju
rimile. Ne simțim in fața unei ma
chete. deasupra căreia brațul se 
mișcă cu lejeritate. indicind cu pre
cizie adrese- neștiute nouă pină 
atunci :

- l.A.T C.-ul. întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb. .,Electro
contact". Întreprinderea de izolatori, 
întreprinderea mecanică...

Adrese industriale de dată re

centă. într-o geografie economică cu 
totul nouă, cu file numeroase, unele 
încă nescoase definitiv de sub teascul 
tipografiei. Va să zică, in 1949, o sin
gură întreprindere — cea textilă, des 
citată, unitate de referință, unitate 
simbol. Cînd au apărut toate aces
tea ? Și cu cte efecte ?

în cincinalul trecut. în Botoșani au 
avut loc creșteri mai mari decit in 
toate cele patru cincinale anterioare 
luate la un 10c. Valoarea investițiilor 
alocate — 4,1 miliarde lei. în actualul 
cincinal, pentru dezvoltarea sa mul
tilaterală, Botoșanii beneficiază de 
investiții de peste 10,2 miliarde lei. 
Comparațiile devin, de la un punct, 
desuete. Volumul producției indus
triale la nivelul județului este de 
aproape 70 de ori mai mare decit 
în anul naționalizării. întreaga pro
ducție de atunci se realizează azi 
doar in 5 zile. Va trebui spus, prin 
urmare, că numai în ultimii doi ani 
ai acestui cincinal sînt programate 
să intre în funcțiune 32 de noi ca
pacități productive. . La Botoșani, la 
Dorohoi, la Darabani, la Săveni. In
staurarea definitivă a industriei s-a 
produs, acum se desfășoară cu osir-

Ne îndreptăm, cu admirație și 
respect, gândurile spre sutele de 
mii de. muncitori, maiștri și specia
liști care lucrează în această ra
mură de mare importanță, cea mai 
dinamică a economiei naționale. Ne 
bucurăm odată cu ei pentru suc
cesele de prestigiu obținute in 
acest an, contribuție de preț la bi

die ofensiva pentru răspîndirea ei 
de-a lungul și de-a latul județului.

Ne-a căzut sub ochi un margi
nal paginat stăruitor de la o 
vreme în ziarul local „Clopo

tul". „Pe aici trece drumul spre cele 
10 miliarde lei producție industrială". 
Cîte sint asemenea locuri ? Nume
roase. desp/e cele mai importante am 
și amintit. în cîteva ne-am oprit mai 
pe îndelete.

...I.A.T.C. Nu. n-are nici o legă
tură cu laboratorul actoricesc din 
Capitală. Botoșănenii au găsit această 
formulă pentru a ușura referințele 
Ia întreprinderea de articole tehnice 
din cauciuc. Emoția startului, con
form termenului planificat, foarte 
aproape, prezidează întreaga activi
tate pe șantier. Doi oameni avizați, 
reprezentantul constructorului — in- 
ginerul-șef de șantier Teodor Simio- 
nescu și al beneficiarului — directo
rul adjunct Vasile Dascălu. ne fa
miliarizează cu ce se întîmplă aici, 
acum. Atelierul pentru benzi de 
cauciuc se află in stadiu avansat. 
..Totul depinde de utilajele de la 
I.M.G.B.. und< știm că se depun 
eforturi de lăudat". „în această 
groapă iși vor afla amplasamentul 
presele pentru vulcanizare". „Zona 
va fi închisă pentru a avea front 
de lucru ' la iarnă". Am ajuns in 
atelierul de articole profilate. Utila
jele există. ..Problema c să termine 
constructorul la timp". Ce zice con
structorul ? ..Nu avem probleme". 
„Secția va trebui să producă la 30 
august". „O facem !".

în sectorul unde se vor realiza gar
nituri presate, utilajele se montează. 
Pardoselile sint pregătite, ca si ra
cordurile. Producția va începe la 
timp ? „Hala, după cum vedeți, e 
aproape finisată". Ieșim afară, tre
cem pe aleile răscolite de rotile ma
șinilor de mare tonaj, pentru a 
ajunge la „utilități". Auzim, pentru 
a nu știu cita oară : ..Fată de ne
cesarul punerilor in funcțiune din 
acest an. nu avem probleme !“.

O macara, ca o emblemă, sfrede
lește cerul in apropierea intrării. Un 
fel de sigiliu, la finele unui docu
ment pe care sint scrise aceleași cu
vinte. ca un laitmotiv : nu avem 
probleme 1 Care ar vrea să însemne : 
dacă sint. și sint destule. punem 
mina să le rezolvăm. Doar sint ale 
noastre.

„.„Electrocontact". Trecem prin 
holul fabricii intrate in funcțiune 
acum cițiva ani. citim cu respectul 
cuvenit textul diplomei acordate in 
cadrul „Cintării României" unui co
lectiv de proiectanti si executanți. 
privim sutele de femei concentrate 
asunra punctelor de lucru in halele 
„vechi" sj ne interesăm, cum am de
clarat incă de la început, de mersul 
investiției noi.

— Necazuri au fost, recunoaște 
deschis maistrul Dumitru Prodan, 
secretarul organizației de partid. Mai 
sint. Dar vrem ca pină in septembrie 
să creăm condiții pentru a monta 
utilajele.

— Le aveți ?
— Va trebui să le avem. Le aștep

tăm de la „Independența" Sibiu și 
„Imatex" Tg. Mureș.

— Știu furnizorii despre ce e vorba, 
ne subliniază șeful biroului investiții. 
Gh. Pleșcan. făcîndu-ne să înțele
gem că nici măcar nu trebuie să 
le amintim în ce constau, concret, 
datoriile.

Se mută, din mers, utilajele, fiind 
reamplasate în flux. Spațiile noi sint 
ocupate treptat, pe măsură ce con
structorul schimbă, cu ambele brațe, 
semaforul pe verde. Directorul ad
junct Ion Moroșan nu omite să pre
cizeze : multe lucrări le face bene
ficiarul. in regie proprie.

Cu atit mai bine pentru soarta in
vestiției. programată să preia pe 
umerii săi. din această toamnă, o 
parte din „grija" ' celor peste șapte 
miliarde lei, cit trebuie să producă 
Botoșanii. înainte de a intra în linia 
dreaptă a anului viitor.

• Producția realizată de industria construcțiilor de ma
șini în anul 1978 este de 1,3 ori mai mare decit în 1975 
și de 28 de ori iată de 1950.

• Producția întregului an 1938 se realizează astăzi în 
numai două zile.

• La sfîrșitul actualului cincinal, producția va li de 
1,9 ori mai mare decit în 1975 și de 4 ori mai mare decit 
în 1970.

• In acest an, produsele industriei construcțiilor de ma
șini se exportă în 106 țări.

• Constructorii de utilaje din Ploiești aruncă din nou mănușa compe
titorilor de pretutindeni. Ultima lor creație se numește instalație de foraj 
puțuri miniere cu diometre mari și promite avantaje diverse, intre care 
și acela al valorificării unor mine greu accesibile. După cum se vede, 
cei pricepuți nu cunosc noțiunea de inaccesibil. • Navaliștii din Drobeta- 
Turnu Severin au lansat, de la începutul anului; la fiecare șase 
zile un vas nou. Multe alte rezultate obținute aici ne îndreptățesc să 
credem că pe cheiurile din vecinătatea Porților de Fier bate fără oștenire 
„vintul bun” al hărniciei. • Specialiștii de ia I.C.P.E. oferă o soluție au
tohtonă pentru înlocuirea cablațelor clasice cu circuite imprimate pe 
suporturi flexibile. Folosite în industria automobilelor, noile echipamente 
„imprimă" consumurilor materiale un salt convenabil pe „circuitul" eco
nomisirii. Anual, valoarea economiilor se ridică la 37 milioane lei. • Nl- 
TR1ON 10 — este o instalație de nitrurare prin bombardament ionic, 
recent scoasă în lume de constructorii de mașini bucureșteni. Ea asigură 
duritate mare suprafeței pieselor tratate termochimic, dar se arată in 
același timp „aură" și cu risipa de energie, coborînd consumul, față de 
alte metode, cu 30—50 la sută. • Sigiliu de marcă în construcția noas
tră de mașini. Reșița iși spune cuvintul in creșterea performanțelor uti
lajelor de mare tehnicitate. Prin îmbunătățiri constructive, hidroagregatul 
de 175 MW, ce va fi montat in Retezat, pe Rîul Mare, a fost „învățat" să 
se învîrte mai repede, cedind vizibil din greutate: circa 200 de tone. Un 
cuvint greu, dar, sîntem siguri, nu și ultimul.

Promoțiile JlectroputeriT

î

cincinal, pa- 
sporirea sub- 

a producției 
1950, produc- 

intreprinderii

în acest an se îm
plinesc trei decenii de 
la înființarea între
prinderii „Electropu
tere" din Craiova, uni
tate care avea să de
vină, in anii contem
porani nouă, o puter
nică citadelă a indus
triei electrotehnice ro
mânești.

„Electroputere" rea
lizează doar într-o 
lună intreaga valoare 
a producției industri i
le obținute in muni
cipiul Craiova in anul 
1960. Modernitate — 
calitate — diversitate : 
iată „triunghiul de 
aur" al activității des
fășurate aici, de la di
rectorul general la 
muncitor. Dovada ? în 
actualul 
ralel cu 
stanțială 
(față de 
ția intreprinderii a 
crescut de 557 de ori) 
și a competitivității a- 
cesteia pe piețele ex
terne (peste 25 la sută 
din producție se ex
portă in 35 de state 
ale lumii), constructo
rii de mașini de la 
„Electroputere" au ac
ționat cu răspundere 
in vederea' diversifică
rii mai accelerate a 
nomenclatorului de fa
bricație.

Faptul că ponderea 
produselor noi și re- 
proiectate va ajunge 
anul viitor la 66 la sută 
(la majoritatea grupe
lor de produse ciclul 
de înnoire este de cir
ca 5 ani) demonstrea
ză hotărirea oamenilor 
muncii de aici, în frun
te cu cei peste 5 000 de 
comuniști, de a trans
pune neabătut in via
ță indicațiile date in 
această direcție de se
cretarul general a! 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu 
prilejul vizitei de lu
cru din 1975. Indicații
le șefului statului 
devenit cuvint de 
dine in activitatea

lor ce muncesc 
ceasta unitate 
siderată „navă

în a- 
con- 

______  „____ ami
ral" a industriei noas
tre electrotehnice. Des
prindem din 
ca întrecerii 
liste „la zi", amplifica
tă acum, in pragul ce
lei de-a 35-a aniversări 
a eliberării patriei : de 
la fabrica de aparataj 
electric de înaltă ten
siune a fost livrat în
trerupătorul electric cu 
numărul de fabricație 
80 000 ; la fabrica de 
mașini electrice rota
tive a început fabrica
ția celui de-al 61 500- 
lea motor electric; co
lectivul fabricii de lo
comotive a livrat re
cent cea de-a 2 500-a 
locomotivă produsă Je 
la începerea fabrica
ției și. totodată, prima 
locomotivă diesel elec
trică de 3 000 CP. o 
premieră a industriei 
producătoare de mij
loace de transport 
feroviar. Desigur, sal
tul de la „puterea" în
treprinderii ..Electro
putere" de ieri, la ceea 
ce vedem azi este 
grandios. „Acum un 
sfert de veac cind ani 
venit eu in întreprin
dere. iși amintește 
Nicolae Gugilă, secre
tarul comitetului de 
partid al fabricii de 
locomotive, construiam 
tramvaie. Pină acum 
cițiva ani fabricam 
locomotive după licen
ță străină. în prezent 
fabricăm cele mai mo
derne și rapide loco
motive construite vreo
dată în România după 
concepție proprie și 
năzuim spre realiza
rea vehiculelor . de 
tracțiune feroviară de 
mare viteză cu motoa
re liniare".

Un succes aparte, 
dedicat Zilei construc
torilor de mașini, au 
repurtat harnicii fău
rari de transformatoa
re : paralel cu obți
nerea unei producții 
suplimentare de a-

croni- 
socia-

au 
or- 
ce-

Aurul holdelor-cit mai grabnic 
in hambare!

(Urmare din 'pag. T)
pe circa un milion de hectare va 
trebui să ajungă in magazii. E mult, 
dar cu putință de realizat. Mecani
zatorii. toți cei care muncesc pe 
ogoare au dovedit de atîtea ori că 
pot și știu să lucreze din zori cind 
se ridică rouă și pină seara cind 
rouă cade din nou. S-ar putea să 
intervină și ploi : meteorologii pre
văd pentru săotămîna ce vine un 
timp instabil. Dar tocmai in aseme
nea condiții se verifică cel mai bine 
hărnicia oamenilor, capacitatea orga
nizatorică și tehnică a cadrelor de 
conducere și a specialiștilor din uni
tățile agricole. Ei știu cel mai bine 
cum să-și organizeze munca pentru 
ca timpul să fie mai bine folosit, ce 
să facă pentru ca fiecare combină să 
lucreze neîntrerupt, fiecare camion 
să nu stea decit minutele necesare 
la încărcat și descărcat. în nume
roase unități agricole s-au conturat 
inițiative și modalități organizatorice, 
care asigură un ritm înalt de lucru la 
seceriș. Nu le putem numi „modele", 
dar sint exemple bune care merită 
a fi generalizate. Concentrarea com
binelor in formații de lucru care să 
lucreze grupat, pe aceeași tarla, este 
de natură să contribuie la creșterea 
productivității muncii, iar eventua
lele defecțiuni pot fi înlăturate mai 
repede intrucît tot acolo se află și 
mijloacele mecanice de intervenție. 
La aceasta se adaugă : descărcarea 
din mers a combinelor ; deplasarea. 

lanțul cincinalului revoluției tehnl- 
co-științjfice. Sintem. alături de ei, 
în eforturile pe care le fac în ve
derea înfăptuirii integrale a sarci
nilor ce le revin, pentru dezvolta
rea economiei românești, asigu
rarea progresului multilateral al 
țării. Din toată inima, calde felici
tări și succes !

proape 50 milioane lei, 
craiovenii au realizat 
în premieră națională 
transformatorul de in
terconexiune de mare. 
putere și înaltă ten
siune de 250 MV A,
400 121 kv care a tre
cut „din primul foc" 
exigentele probe de
stand.

Fără doar și ppate, 
fabrica de transforma
toare mari reprezintă 
ea însăși o mică > cita
delă a industriei noas
tre electrotehnice ce 
dă tărie și faimă efor
turilor constructorilor 
craioveni de mașini, 
în marele efort al ță
rii de edificare socia
listă. Din discuțiile 
purtate cu cițiva 
„transformatoriști" de 
frunte, comuniști cu 
vechi state de muncă, 
printre care Gheorghe 
Toma. Paul Dinu, Flo
rea Sandu. Constan
tin Pătrună, Marin 
Stancu. Nicolae Toliță 
Iile Radu și Mihai 
Stancu, am înțeles oda
tă mai mult hotărirea 
și angajamentul lor de 
a intimpina cu noi și 
semnificative izbinzi 
marile evenimente ce 
le aniversăm in acest 
an.

Astăzi, cind sărbă
torim Ziua constructo
rilor de mașini, grupul 
școlar „Electroputere”. 
pepinieră de cadre a 
întreprinderii cu ace
lași nume, și nu nu
mai a ei. aniversează 
Intr-un cadru solemn 
împlinirea a 30 de ani 
de la înființare, răs
timp în care renumita 
școală muncitorească a 
pregătit aproape 20 000 
de constructori de ma
șini. Mulți înainte 1

Foștilor elevi, acum 
cadre de nădejde ale 
întreprinderii, celor de 
azi și de miine, o cal
dă stringere de mină !

Nicolae BĂBA1AU
corespondentul
„Scînteli"

lor pe distante mai mari numai în 
timpul nopții, pentru ca ziua să poată 
lucra din plin ; organizarea de tabe
re la marginea lanurilor pentru caj, 
mecanizatorii să nu facă drumuri 
lungi spre.sat, Asemenea inițiativa 
și experiențe organizatorice este bine 
să fie îmbrățișate și aplicate intr-uri 
număr cit mai mare de unități, astfeț 
încît secerișul să se încheie intr-un 
timp cit mai scurt.

Mărimea recoltei care se strings 
acum este pe măsura priceperii și 
hărniciei celor care au făurit-o. Dat” 
indiferent de mărimea ei, din nouaț 
recoltă nu trebuie să se risipească nici! 
un bob — nici la combine, nici iii 
timpul transportării și nici la depozi
tare. Fiecare bob e o fărîmă de pîi-f 
ne. fiecare spic — o felie. Se știe 
că nici o risipă nu este mai mare; 
decit cea care se face puțin cite 
puțin. Să stringem totul, spic cu 
spic, și atunci recolta medie la hec-i 
tar, plinea țării vor fi mult mai! 
mari !

Recolta de griu au făurit-o agri
cultorii care au arat, semănat știi 
care acum seceră. Dar au contribuit! 
la plămădirea ei și oamenii muncii! 
din industrie, care, asigură mașini și'j 
unelte, ingrășăminte chimice și >ub- 
stanțe nentru combaterea dăunători-! 
lor. Plinea e a poporului. Și întregul! 
popor este interesat ca recolta de!1 
griu să fie strînsă Ia timp și fără! 
pierderi. Este obiectivul săptăminii,' 
care urmează. Să-l îndeplinim exem-.j 
plar 1
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Strălucit simbol
al voinței de libertate 

a poporului român 
„Ștefan cel Mare, voievod al Moldovei și, am putea 

spune, al tuturor românilor, timp de aproape 50 de ani 
a ținut sus steagul luptei pentru neatîrnare, contribuind 
ca România să existe și să se înalțe tot mai mindră 
spre soare“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Orchostra de cameră „Simfonietta"

Etapa republicană a Festivalului național 

„CÎNTAREA ROMÂNIEI»
Sînt momente istorice care concen

trează în ele semnificațiile unei 
întregi epoci. Sînt conducători de 
stat a căror apariție pe scena isto
riei deschide orizonturi largi pentru 
viitorul edificiului statal. Ridicați 
la cirma țării în momente de cum
pănă, întruchipînd năzuințele de 
progres ale societății, ei reușesc să 
definească, prin gîndul și fapta lor, 
calea de urmat pentru salvgardarea 
intereselor fundamentale ale poporu
lui, pentru creșterea demnității 
umane.

Ștefan cel Mare, atît de prezent 
în memoria poporului român, a ară
tat, prin opera ce l-a făcut nemuri
tor, la ce măreție personală poate 
să se ridice cel care știe să se iden
tifice cu aspirațiile alor săi. Mai pre
sus de toate, cel pe care poporul 
avea să-l păstreze în conștiința sa 
cu denumirea de „mare și bun" s-a 
impus prin înalta dăruire și price
pere cu care a slujit cea mai scumpă 
dintre aspirațiile neamului său — li
bertatea și independenta.

Ștefan s-a urcat pe tronul Moldo
vei într-un moment în care grave 
primejdii amenințau țara, dezbină
rile interne fiind abil folosite de ma
rile state vecine ce urmăreau să o 
subjuge. Vechilor pretenții formulate 
asupra Moldovei dinspre nord și 
vest, pericolului tătar dinspre est li 
se adăuga tot mai amenințătoare 
primejdia turcească din sud. Cu
ceririi statului bulgar la sfîr- 
șitul secolului al XIV-lea îi ur
mase intrarea în stăpînirea otomană 
a ultimelor teritorii ale imperiului 
bizantin si căderea Constantinopolu- 
lui în 1453.

încercările repetate ale Imperiului 
otoman de a-și extinde stăpînirea și 
la nordul Dunării se izbiseră ca de 
un zid inexpugnabil de efortul de 
apărare al poporului român. Victo
riile repurtate de Țara Românească 
sub conducerea lui Mircea cel Bă- 
trîn, Dan al II-lea, Vlad Dracul și 
Vlad Țepeș, ca și de Transilvania, în 
vremea lui Iancu de Hunedoara, au 
silit puterea otomană să respecte au
tonomia statală a țărilor române în 
schimbul plății unei sume de bani, 
sistem practicat adesea în evul me
diu. Poarta otomană insă mărea me
reu sumele de bani pretinse și a în
cercat în mai multe rinduri ,să cu
cerească țările române. A urmat 
de aici reacția țărilor române, ma
nifestată în hotărîrea lor de a-și 
redobîndi libertatea de acțiune cu 
orice preț, de a-și apăra indepen
dența și integritatea teritorială.

Atent la schimbările ce aveau loc 
în configurația politică internațio
nală, trăgînd concluzii din faptele 
vieții, fie din domniile predeceso
rilor lui in scaun, fie din cele ale 
unor conducători de stat contempo
rani lui — și-i era vie experiența 
domniei lui Vlad Țepeș In Țara Ro
mânească, țara soră — Ștefan cel 
Mare a înțeles de la Început că in 
lupta pentru libertatea și Înălțarea 
Moldovei trebuie sg se bizuie în pri
mul rind pe propriul popor, pe 
tăria internă. In consecință, a cău
tat, și în mare măsură a reușit, 
să întărească puterea centrală, lo
vind în boierimea anarhică și mic- 
șorînd în general privilegiile marii 
boierimi. împotriva acesteia Ștefan 

475 de ani de ia moartea lui ȘTEFAN CEL MARE

a reacționat cu energie, dar și cu 
mai multă cumpătare decît dovedise 
Vlad Țepeș, ceea ce a făcut ca mă
surile întreprinse de el să aibă o 
mai mare eficacitate. Mai mult decît 
alți domnitori. Ștefan a lărgit baza 
socială a puterii de stat, sprijinin- 
du-se constant pe țărănime, mica 
boierime și tirgoveți.

Pe plan extern, în funcție de pe
ricolul care amenința Moldova, Ște
fan cel Mare a știut să găsească mij
loacele de salvare, îmbinînd cu iscu
sință arta politico-diplomatică cu cea 
militară pe cîmpul de luptă. Astfel, 
el a căutat să-și asigure un sistem 
de alianțe care să-i înlesnească ri
posta față de agresor, a urmărit 
să nu aibă în același timp doi duș
mani și. in acest scop, a angajat re
lații internaționale care au depășit 
sfera statelor vecine, a încheiat 
alianțe cu toate acelg puteri ale 
căror interese coincideau în anumite 
momente cu cele ale Moldovei.

în chip firesc, continuind tradiția 
din vremea lui Mircea cel Bătrîn și 
Iancu de Hunedoara, a căutat să 
înglobeze în sfera alianțelor sale în 
primul rind celelalte două țări ro
mâne : opțiune care se întemeia 
pe legăturile strînse ce se dezvoltau 
între tăvile române in virtutea co
munității de neam, de limbă, de 
obiceiuri, pe convingerea că tocmai 
unitatea de acțiune cu țările surori 
conferea șanse sporite de izbîndă 
luptei pentru neatîrnare. Astfel, în 
mai multe rinduri Ștefan a interve
nit în Muntenia — pe care dealtfel 

o numea „cealaltă țară românească" 
— „l’altra Valachia" — in dorința 
de a avea pe tronul ei un aliat 
hotărît să contribuie la lupta împo
triva turcilor. Tocmai aceasta a făcut 
ca în cronicile muntene din secolul 
al XVII-lea să se considere că Ștefan 
cel Mare ar fi domnit în Țara Româ
nească timp de 16 ani („și au șăzut 
aicea In tară de au domnit 16 ani").

Ștefan a căutat, totodată, să-și 
asigure sprijinul Transilvaniei, care, 
în condițiile în care regele Matei 
Corvin își avea îndreptată atenția 
spre apus, căuta protecția lui Ștefan, 
mai ales după ce acesta dovedise 
în cîteva rinduri o tărie ce inspira 
încredere. Astfel, în 1479 îi scriau 
brașovenii aceste sugestive cuvinte:

„Parcă ai fost ales și trimis de Dum
nezeu pentru cirmuirea si apărarea 
Transilvaniei... Cu mare dor și dra
goste te rugăm pe măria ta s<i te 
apropii de această țară spre a o feri 
de acei turci". Dealtfel și muntenii 
— continuă scrisoarea — „așteaptă 
suspinind din greu pe măria ta, căci 
nădăjduiesc în măria ta că-i vei 
scăpa de sila și robia acestor pagini". 
Autoritatea lui Ștefan cel Mare era 
atît de puternică in Transilvania, 
încit unii dintre contemporani con
siderau că în unele părți ale ei 
domnul Moldovei stăpînea efectiv. 
Cronicarul polon Jan Dlugosz, amin
tind de participarea secuilor la 
eroica luptă de la Vaslui, adăuga : 
„a căror țară rupind-o (Ștefan) din 
regatul Ungariei și-o supusese sieși".

Subliniind prin acțiunile lui po
litice importanța alianței țărilor 
române împotriva turcilor. Ștefan 
cel Mare a urmărit permanent să 
convingă puterile europene de ne
cesitatea unei alianțe mai largi a 
statelor europene, în cadrul căreia 
eforturile românilor ar da mai 
mult pentru cauza lor și cea ge
nerală.

Cu toată simpatia manifestată de 
puterile europene față de victoriile 
lui Ștefan cel Mare împotriva tur
cilor, marele domnitor s-a văzut 
în momente de grea cumpănă sin
gur, trebuind să înfrunte cu o 
oaste mică forțe militare dușmane, 
mult superioare ca număr și înzes
trare tehnică. El a căutat să supli
nească inferioritatea in efectivele 

militare printr-o judicioasă folosire 
a terenului în care angaja lupta, 
printr-o tactică care să-i permită 
hărțuiala inamicului cu scopul de a-i 
slăbi moralul înainte de bătălia de
cisivă, amănunțit pregătită, prin 
rapiditatea cu care acționa — con
știent că de ea depinde în mare 
măsură reușita. Calităților de remar
cabil strateg li s-au adăugat înalte în
sușiri de vitejie și curaj. ..La lucruri 
de războaie meșter, unde era ne
voie insuși se vira, ca văzîndu-l ai 
săi să nu se indărăpteze, și pentru 
aceia rar război de nu biruia, ți 
unde-l biruia alții nu pierdea nă
dejdea că știindu-se căzut jos, se 
rădica deasupra biruitorilor" — îl 
caracterizează cronicarul.

Războaiele purtate de Ștefan, după 
propriile-i spuse 36 la număr, din 
care 34 încheiate cu victorii, au în
tărit încrederea poporului în pro
priile forțe, ca și în destoinicia 
conducătorului său. Urmașilor săi și 
urmașilor urmașilor. Ștefan le-a lă
sat, la acel „apus de soare" de acum 
475 de ani, un stat puternic, o țară 
neatîrnată și demnă, prețuită în 
lume, în măsură să se afirme ca un 
factor de stabilitate politică, de pro
gres și civilizație, o forță de seamă 
in lupta împotriva primejdiei oto
mane.

Numele lui Ștefan cel Mare, 
ca și cel al lui Mircea cel Bă
trîn, Vlad Țepeș, Mihai Vitea
zul sau Tudor Vladimirescu, a 
căpătat, cu trecerea vremii, valoare 
de simbol a voinței poporului român 
de a trăi liber, de sine stătător. 
Amintirea faptelor lui de vitejie a 
întărit conștiința națională, a ci
mentat unitatea și forța morală a 
națiunii, a constituit în împrejurări 
grele suportul neclintirii noastre, 
al hotărîrii ferme de a învinge și 
depăși dificultățile și de a ne ridica 
prin propriile eforturi în rîndul 
țărilor civilizate ale lumii.

Nemuritor prin tot ce ne-a lăsat 
ca testament al bogăției și puterii 
noastre pe acest pămint, Ștefan cel 
Mare „dovedește — scria Mihail 
Sadoveanu — că anume domni nu 
pier decit prin pulberea lor. Pute
rea lor adevărată strălucește din
colo de ceea ce numesc oamenii de 
rind moarte. La Sfinta Putna, unde 
Măria Sa și-a așezat singur mor- 
mintul și piatra cu inscripția intre 
flori de acantă, nu s-a stins nici o 
clipă candela aprinsă in iulie 1504".

Ștefan ȘTEFĂNESCU

Creații •>
De aproximativ un de

ceniu și jumătate corul 
de cameră „Madrigal" și 
conducătorul acestuia, di
rijorul Marin Constantin, 
definesc, împreună, o epo
că de glorie a artei 
noastre corale. O demon
strează, odată în plus, re- 
ceptul concert de muzică 
românească susținut la A- 
teneul Român, concert ce a 
inclus — aproape în exclu
sivitate — lucrări dedicate 
acestui strălucit ansamblu. 
Vom aminti din programul 
susținut o pagină devenită 
clasică a repertoriului co
ral. „Ritual pentru setea 
pămîntului" de Mirian Mar- 
be, lucrare inițial creață de 
corul Madrigal, își ■ păs
trează și astăzi, după ani 
și ani de la prima ei audi
ție, aceeași neasemuită gra
vitate spirituală. Alături 
de aceasta s-au adău
gat pagini noi prezentate în 
concertul la care ne refe
rim, pagini semnate de Ti- 
beriu Olah, Ștefan Nicu- 
lescu, Mihai Moldovan, Iri
na Odăgescu, Laurentiu 
Profeta, Radu Palladi și Sa
bin Pautza. Lucrarea aces
tuia din urmă, „Ofrandă 
copiilor lumii", închinată 
manifestărilor prilejuite de 
sărbătorirea Anului inter
național al copilului, este 
un impresionant spectacol 
sonor de o mare prospețime 
imaginativă, bazat pe cîn- 
tece și jocuri din folclorul 
internațional al copiilor.

Aceleași preocupări pri
vind valorificarea, de aceas
tă dată, a folclorului româ
nesc, în special a straturi
lor arhaice din repertoriul 
de colinde, le întîlnim și 
într-o altă lucrare a auto
rului, și anume Cvartetul 
nr. 3 pentru instrumente cu 
corzi, lucrare creată în ca
drul competiției camerale 
de către excelenta formație 
ieșeană „Voces contempo- 
ranae". In mod impresio
nant evoluția instrumentală 
este, aci, ingenios împlinită

muzicale reprezentative
șl literalmente „umanizată" 
prin participarea vocală, 
întărită de efecte de percu
ție, a membrilor cvartetului 
de coarde. In interpretarea 
aceleiași formații, cvartetul 
al Vll-lea de Wilhelm Ber
ger își dezvăluie întreaga 
substanță meditativ filozo
fică admirabil potențată la 
nivelul tensiunii interioare 
ce vizează tensiunea idea
tică. „Voces contempora- 
nae" ni se dezvăluie, astfel, 
drept una dintre acele rare 
formații pentru care clari
tatea ideilor determină im
plicit o claritate a emisiei, 
o claritate a reliefului po- 
lifonico-armonic.

în competiția soliștilor, 
alături de personalități con
sacrate ale vieții noastre de 
concert — este vorba de 
pianistul Dan Grigore ce 
dezvoltă în Bouree-ul de 
George Enescu o magistrală 
plastică a culorii sonore — 
au putut fi audiate și pre
zențe noi provenind din 
alte centre muzicale ale tă
rii, interpreți ce parcurg 
actualmente treptele afir
mării în viața noastră de 
concert ; pianista Adriana 
Bera (Iași) dezvoltă in Bac- 
canala de Constantin Sil
vestri o pianistică robustă,

inteligent stăplnltă, iar vio
lonistul luliu Bertok (Cra
iova) face dovada unei mu
zicalități de consistență 
în realizarea Partitei de Al
fred Mendelsohn.

Trebuie apreciate, de 
asemenea, entuziasmul și 
seriozitatea abordării par
titurii în cazul orchestrei 
de cameră „Simfonietta" 
condusă de Maria Nistor. 
Interpretele acestui ansam
blu Înțeleg natura unei jus
te relaționărl a evenimente
lor discursului muzical în 
pagini orchestrale semnate 
de Dan Constantinescu, 
Doru Popovici, Alexandru 
Pașcanu și Dumitru Capo- 
ianu; solistele acestui con
cert dețin, în mod neîndo
ielnic, acea reală intuiție a 
stilului pe care îl cultivă 
— este vorba de prestanța 
suverană a stilului vocal 
simfonic în cazul mezzoso- 
pranei Adina Iurașcu și de 
valoarea unui demers ca
meral împlinit cu ales bun 
gust In cazul violonistei 
Victoria Bașta.

La pupitrul Filarmonicii 
de stat „Moldova" din Iași, 
Ion Baciu face — o dată 
in plus — dovada unui e- 
minent șef de orchestră.

„Săptămina teatrală» Ia Satu Mare
Intre 25—30 iunie s-a desfășurat la Satu 

Mare cea de-a doua ediție a Festivalului 
de artă a actorului, manifestare competi- 
țională la care au participat numeroase 
colective actoricești din țară, cu specta
cole în limbile română și maghiară. în
scrise pe agenda manifestărilor celei de-a 
doua ediții a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", „Săptămina teatrală" de 
la Satu Mare a oferit publicului din loca
litate un admirabil prilej de a cunoaște 
într-o confruntare artistică exigentă cîte
va din cele mai reprezentative realizări 
teatrale și actoricești din țară. Totodată, 
manifestarea a prilejuit și organizarea 
unor fertile colocvii de dezbateri teatrale 
intitulate sugestiv : „Arta actorului in 

Realizarea Suitei a III-a, 
„Săteasca", de George Enes
cu constituie una dintre îm
plinirile de referință In an
samblul valorificării moște
nirii componisticii enescie- 
ne în sala de concert. Vom 
aprecia, de asemenea, pre
zenta în cadrul progra
mului a unui serios opus 
concertant. Concertul pen
tru vipară și orchestră 
de Dumitru Bughici, o pa
gină de impozantă con
strucție magistral realiza4 ă 
prin participarea virtuoză, 
de mare clasă, a violonis
tului Daniel Podlovschi. 
Compozitorul ieșean Vasile 
Spătărelu a prezentat în a- 
celași cadru ultima sa lu
crare. cantata „Pro patria", 
lucrare monumentală, de 
un pronunțat retorism fes
tiv, incantator.

Era. desigur, de dorit ca 
organizatorii să aibă In ve
dere prezența, In cadrul 
programelor, a tuturor ge
nerațiilor de creatori șl a 
tuturor tendințelor stilis
tice și modalităților de ex
presie, așa cum se obișnu
iește în stagiunile muzicale 
anuale.

Dumitru AVAKIAN

dialog direct cu publicul", în cadrul că
rora iubitorii Thaliei, oameni ai muncii de 
diferite profesii și vîrste, elevi — au for
mulat opinii și opțiuni valoroase privind 
necesitatea creșterii rolului teatrului, al 
actorilor in educarea politică și civică a 
maselor, in cultivarea in conștiința oame
nilor muncii a înaltelor valori morale și 
estetice.

In cadrul festivalului au fost susținute 
in afară de concurs un recital de poezie 
românească. „Cu mine zilele-ți adaogi" 
(actrița Anca Neculce Maximilian de la 
Teatrul de stat Sibiu), și recitalul de li
rică populară „De dragoste, de viață, de 
moarte" (actrița Irina Răchițeanu Șirianu 
— artistă emerită). (Octav Grumeză).
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Caracteristica dominantă a vieții 
politico-sociale a țării in luna care 
s-a încheiat au constituit-o avîntul 
in muncă al întregului popor, însu
flețită angajare in întrecerea socia
listă pentru a întimpina jubileul 
marii sărbători naționale a eliberării 
țării de sub dominația fascistă cu 
cit mai mari realizări in toate dome
niile, Tot mai pregnant se distinge 
in activitatea oamenilor muncii ac
centuarea preocupării pentru afir
marea factorilor calitativi ai dezvol
tării economice, pentru sporirea efi
cienței — obiective majore ale poli
ticii partidului. Repere de o deosebi
tă importanță au oferit in această 
privință intilnirile și amplul dialog 
pe care secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le-a avut in luna iunie — la com
plexul expozițional din Piața Sein- 
teii și in institute de cercetări ști
ințifice și tehnologice din Capitală, 
pe șantiere, in întreprinderi și uni
tăți agricole din județele Constanța 
și Dimbovița — cu cadre de condu
cere și alți specialiști din economie, 
cu cercetători științifici, cu oameni 
ai muncii din industrie și agricultură.

In acest sens se cuvine menționată 
VIZITA LA COMPLEXUL EXPO
ZIȚIONAL DIN PIAȚA SCtNTElI, 
unde au fost examinate pro
punerile prezentate de ministere 
pentru reducerea mai accentuată 
a consumurilor de materii pri
me. materiale și energie, pentru 
valorificarea resurselor secundare in 
anul 1980 și in viitorul cincinal. A- 
ceastă anaiză a încununat o amplă 
acțiune, desfășurată in cursul aces
tui an, la inițiativa și din indicația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe 
ansamblul economiei naționale, de 
depistare a oricăror posibilități și re
zerve de micșorare a consumurilor. 
Concluzia principală a vizitei, des
prinsă din indicațiile cuprinzătoare 
date de secretarul general al parti
dului, a fost aceea de a se acționa cu 
fermitate pentru generalizarea cit 
mai grabnică a soluțiilor și măsurilor 
prezentate, de a se intensifica efortu
rile pentru reducerea în continuare a 
consumurilor materiale.

Aceeași preocupare pentru accen
tuarea rolului factorilor calitativi ai 
creșterii economice a călăuzit și ana
liza privind utilizarea mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor, in cadrul 
ȘEDINȚEI COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. 
Direcțiile de acțiune stabilite cu 
acest prilej privesc deopotrivă asigu
rarea încărcării judicioase a mașini
lor și utilajelor in toate schimburile, 
extinderea pe scară largă a lucrului 
la mai multe mașini, mai buna or
ganizare a activității de întreținere 
și reparare a mijloacelor tehnice .de 
producție, perfecționarea calificării 
profesionale a personalului muncitor.

Importanța deosebită acordată de 
conducerea de partid și de stat re
alizării la timp a obiectivelor de in
vestiții a fost pusă in evidență de 
VIZITELE DE LUCRU ALE TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
LA ȘANTIERUL NAVAL MANGA
LIA, PRECUM ȘI IN PORTUL 
CONSTANȚA, LA ȘANTIERUL NA
VAL CONSTANȚA ȘI PE PLAT
FORMA DE LA MIDIA-NAVODARI, 
unde a fost inaugurat primul obiec

tiv al Combinatului petrochimic — 
rafinăria — și a avut loc o adunare 
populară. Din cuyîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae 'Ceaușescu cu acest 
prilej s-a desprins, ca o idee majoră, 
faptul că există baza materială, toate 
premisele pentru realizarea la timp 
și in întregime a sarcinilor cincinalu
lui, precum și a depășirilor de cel 
puțin 100 de miliarde lei, prevăzute 
în angajamentele colectivelor de oa
meni ai muncii, ceea ce va crea con
diții pentru înfăptuirea integrală a 
programului de creștere mai accen
tuată a nivelului de trai — de la 1 
august urmînd să se treacă la a doua 
etapă de majorare a retribuției.

In condițiile actuale, de puternică 
afirmare a revoluției tehuico-științi- 
fice, progresul economic rapid, tre
cerea de la acumulările cantitative 
la o calitate nouă, superioară: sînt de 
neconceput fără încorporarea rapidă 
a celor mai avansate cuceriri ale ști
inței și tehnicii in activitatea producti
vă. Preocuparea statornică a conduce
rii de partid și de stat pentru creș
terea rolului științei, ca forță de pro
ducție și-a’ găsit o nouă ilustrare 
prin VIZITA DE LUCRU A TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN MAI MULTE INSTITUTE DE 
CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI TEH
NOLOGICE.

Au fost reliefate cu acest prilej 
sarcini importante pentru etapa ac
tuală și in perspectivă, priviYid mo
bilizarea mai intensă a potențialului 
tehnico-științific creator de care dis
punem, introducerea intr-un ritm 
mai accelerat a progresului tehnic in 
toate sferele economiei, ca /și în viața 
socială, îmbinarea permanentă, armo
nioasă a cercetării aplicative cu cea 
fundamentală.

In spiritul orientărilor generale 
stabilite de partid, de secretarul său 
general, pentru activitatea de cerce
tare științifică, importante măsuri și 
concluzii practice s-au conturat și Ia 
PLENARA CONSILIULUI NAȚIO
NAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEHNO
LOGIE, a cărui organizare, ca organ 
de partid și de stat cu caracter deli
berativ, larg reprezentativ, a fost 
îmbunătățită tocmai spre a se asigura 
sporirea contribuției sale la înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
in domeniul științei și tehnologiei, la 
o mai bună coordonare a intregii acti
vități de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică și introducere a pro
gresului tehnic in patria noastră. 
Desemnare^ că președinte al Con
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie și ca președinte 
al Biroului consiliului, a tovară
șei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. marcantă personalitate a vie
ții noastre politice și științifice, 
savant de reputație mondială, relevă 
odată mai mult rolul important pe 
care este chemat să-1 îndeplinească 
acest organism in realizarea obiecti
velor și sarcinilor puse de partid in 
fata cercetării științifice.

Luna iunie a fost o lună de virf in 
agricultură — a inceput recoltatul 
păioaselor, s-au executat pe scară 
largă lucrări de întreținere a culturi
lor — de a căror calitate depind in 

mod hotărîtor recoltele acestui an. în 
acest context VIZITA SECRETARU
LUI GENERAL AL PARTIDULUI ÎN 
UNITATI AGRICOLE DIN JUDEȚE
LE CONSTANȚA ȘI DÎMBOVIȚA a 
pus în relief direcții de acțiune și sar
cini cu valabilitate nu numai pentru 
aceste unități, ci pentru toți lucrătorii 
ogoarelor, precum extinderea siste
mului de irigare prin brazdă, sporirea 
suprafețelor cultivate cu a doua cul
tură — in felul acesta asigurîndu-se 
mai buna valorificare a marilor rezer
ve de sporire a producției agricole.

Este bine cunoscută preocuparea 
partidului pentru asigurarea condi
țiilor ca masele cele mai largi să 
participe nemijlocit la conducerea și 
soluționarea problemelor obștești. în 
acest cadru se înscriu și măsurile 
adoptate la ȘEDINȚA BIROULUI

CRONICA LUNII IUNIE

EXECUTIV AL CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FRONTULUI UNITĂ
ȚII SOCIALISTE privind îmbunătă
țirea controlului oamenilor muncii și 
organizarea acestuia intr-o strinsă 
corelare cu activitatea de control unic 
pe linie de partid și de stat, perfec
ționarea organizării și a activității 
comitetelor de cetățeni și creșterea 
rolului acestora ca organisme obștești 
in sistemul democrației socialiste.

Luna pe care am încheiat-o a fost 
marcată de o suită de ‘ manifestări 
consacrate împlinirii a trei decenii 
de la crearea Organizației pionierilor 
din țara noastră. Vibrantă expresie 
a dragostei și căldurii cu care parti
dul și statul, nostru înconjoară mi
lioanele de tineri ai patriei — MESA
JUL ADRESAT eu acest prilej DE 
CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, apreciind rodnica acti
vitate desfășurată de Organizația 
pionierilor in rindul copiilor patriei, 
cuprinde urarea și îndemnul fierbinte 
ca toți copiii țării să se pregătească 
temeinic pentru muncă și viață, ast
fel încit miine să poată prelua înal
tele răspunderi pentru destinele țării, 
în cursul manifestării jubiliare care 
a avut loc in Palatul sporturilor 
și culturii au fost inaugurate de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu lucrările 
șantierului viitorului Centru de edu
cație și cultură a pionierilor și copii
lor. a fost vizitată o expoziție și s-a 
desfășurat un emoționant spectacol 
de gală, miile de participând — 
șoimi ai patriei, pionieri și uteciști 
— exprimind atașamentul șl recu
noștința profundă ce le nutresc față 
de partid și secretarul său general 

pentru condițiile minunate de muncă 
și de viață de care se bucură, hotă- 
rirea lor de a se pregăti exemplar, 
pentru a deveni constructori de nă
dejde ai socialismului.

în cursul lunii iunie, cea de-a 
doua ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea României" a ajuns 
la faza finală. întreaga sa desfă
șurare confirmă incă o dată in 
mod strălucit waloarea acestei ma
nifestări, atît J ca modalitate de 
afirmare și dezvoltare a nese
catelor talente native, a muncii 
și creației maselor largi din țara 
noastră, cit și ca un mijloc de edu
cație, de sădire a unor convingeri 
comuniste ferme, de stimulare a 
creației tehnice.

Și pe planul vieții internaționale, 

luna iunie a fost bogată în eveni
mente care atestă justețea și realis
mul orientărilor politicii externe a 
României, dinamismul și caracterul 
ei constructiv.

Un șir de fapte oglindesc atenția 
deosebită acordată și in această pe
rioadă. ADÎNCIRII LEGATURILOR 
DE SOLIDARITATE ȘI COLABO
RARE PE MULTIPLE PLANURI 
CU TOATE TARILE SOCIALISTE
— orientare fundamentală a întregii 
politici externe a României socia
liste. MESAJUL ADRESAT DE TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților la cea de-a XXXIII-a 
ședință a sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.)
— ședință jubiliară consacrată îm
plinirii a trei decenii de activitate a 
acestui organism — reafirmă poziția 
consecventă a României de dezvoltare 
a colaborării multilaterale cu țările 
membre ale C.A.E.R., cu toate țările 
socialiste. In opinia Româhiei, cola
borarea în cadrul C.A.E.R., întemeia
tă pe principiile deplinei egalități, 
avantajului reciproc și liberului con- 
simțămint, pe respectarea drepturilor 
suverane ale fiecărui stat în condu
cerea și planificarea propriei econo- 
mti naționale, in dezvoltarea proprie
tății socialiste, unice și indivizibile, 
a fiecărui popor, este menită să con
tribuie la modernizarea forțelor de 
producție in fiecare țară membră, la 
înflorirea multilaterală a economiilor 
naționale. la egalizarea nivelurilor 
de dezvoltare economică ale statelor 
respective. Subliniind necesitatea de 
a se lărgi și diversifica cooperarea 
in cadrul C.A.E.R. și arătind că in 
acest scop se impune să se acționeze 

mal intens în direcția perfecționării 
activității organizației, a adinairii ca
racterului democratic al organelor 
sale, promovării unor modalități mai 
operative și eficiente de soluționare 
a problemelor concrete ale cooperă
rii în producție, in știință, tehnică și 
alte domenii de interes comun, me
sajul evidențiază hotărirea țării noas
tre de a-și aduce și în viitor întreaga 
contribuție la dezvoltarea colaborării 
multilaterale în cadrul C.A.E.R.

Din multitudinea de contacte bila
terale cu reprezentanții țărilor socia
liste se. cuvin menționate, intre altele, 
întrevederile pe care primul ministru 
al guvernului român le-a avut la 
Moscova cu primii miniștri ai 
U.R.S.S., R. S. Vietnam, R. P. Un
gare, R. S. Cehoslovace și R. P. Bul
garia, convorbirile economice ro

mâno-.sovietice și româno-poloneze, 
prilejuite de sesiunile comisiilor 
mixte de colaborare economică, con
vorbirile economice româno-chineze 
și româno-bulgare, vizita ministru
lui de externe român in R. D. Ger
mană — toate tlustrind dorința co
mună a României de aprofundare și 
de ridicare pe noi trepte de dezvol
tare a relațiilor cu celelalte țări 
socialiste.

O serie de întîlniri și acțiuni sem
nificative ilustrează materializarea 
politicii externe românești de EX
TINDERE A CONLUCRĂRII CU 
ȚĂRILE IN CURS DE DEZVOLTA
RE, CU STATELE NEALINIATE, 
pe baze reciproc avantajoase, de so
lidaritate in lupta comună împotriva 
politicii imperialiste,. pentru accele
rarea progresului economic si social. 
Intre acestea- la loc de frunte se si
tuează vizita pe care a efectuat-o în 
tara noastră, la invitația președin
telui Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Cipru, Sp.vros Kyprianou. 
Rezultatele fructuoase ale convorbi
rilor la nivel înalt româno-cipriote, 
documentele semnate, și in primul 
rind Declarația solemnă comună, 
deschid, așa cum se subliniază in Co
municatul ședinței Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., noi și 
ample perspective colaborării priete
nești româno-cipriote, in interesul 
reciproc al celor două popoare, al in
staurării unui climat de încredere, 
destindere și pace in Balcani și in 
Europa.

Pe aceeași linie, vizită in țara 
noastră și primirea de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a unor 
personalități de frunte ale vieții po

litice și economice din India, R. P. 
Angola, Mali, Sri Lanka, Zambia și 
Republica Guineea Ecuatorială, ca și 
schimburile de mesaje dintre șeful 
statului român și președinții Alge
riei, Egiptului și Libiei au ilustrat 
preocuparea constantă a țării noas
tre pentru întărirea colaborării cu 
aceste state, in avantajul dezvoltării 
fiecărei părți, pentru edificarea noii 
ordini economice și politice interna
ționale.

Corespunzător cerințelor coexis
tentei pașnice. ȚARA NOASTRĂ 
AMPLIFICA CONTINUU RELAȚII
LE POLITICE, ECONOMICE SI 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE CU TOATE 
STATELE LUMII, INDIFERENT DE 
ORÎNDUIREA LOR SOCIALA, noi 
confirmări în acest sens oferind in
tilnirile șefului statului român cu 
reprezentanți de seamă ai vieții po
litice și economice din Franța, Da
nemarca și S.U.A.

Multiplele contacte pe linie de 
partid din această lună, cu reprezen
tanți ai unor grupări imbrățișind un 
larg evantai de opțiuni și convingeri 
— intre care amintim convorbirile 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu se
cretarul general al P.C. Dominican, 
cu delegația Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
cu secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist din Liban — 
participarea unor delegații ale P.C.R. 
la congresele partidelor comuniste 
din Portugalia și Australia demon
strează grăitor preocuparea perma
nentă a Partidului Comunist Român 
de DEZVOLTARE A COLABORĂRII 
SI SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIO
NALISTE CU TOATE PARTIDELE 
COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI, 
CU PARTIDELE SOCIALISTE, CU 
MIȘCĂRILE DE ELIBERARE. CU 
FORȚELE ÎNAINTATE DE PRETU
TINDENI, in inter-esul promovării 
cauzei libertății și independentei na
ționale a popoarelor, a păcii și pro
gresului.

Diferitele aspecte ale DEZARMĂ
RII — problemă cardinală a con
temporaneității — care preocupă in 
cel mai înalt grad toate popoarele 
lumii — au format și continuă să 
formeze obiectul dezbaterii intr-o 
serie de importante organisme inter
naționale. Astfel, după incheierea la 
New York a primei sesiuni a Comi
siei O.N.U. pentru dezarmare — or
ganism al Adunării Generale din 
care fac parte toate statele membre 
ale organizației — la mijlocul aces
tei luni și-a reluat activitatea Comi
tetul pentru dezarmare de la Geneva, 
în timp ce comisia a adoptat reco
mandări privind elementele unui 
program cuprinzător de dezarmare. 
Comitetul de la Geneva a trecut la 
examinarea punctelor înscrise pe or
dinea sa de zi pentru anul în curs, 
intre acestea aflindu-se teme impor
tante ale dezarmării, in primul rind 
ale dezarmării nucleare.

Opinia publică internațională a 
urmărit cu interes, in cursul lunii 
trecute, convorbirile "sovieto-america- 
ne la nivel înalt de Ia Viena, dintre 
L. I. Brejnev, președintele Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., și Jimmy

Carter, președintele S.U.A., încheie
rea lor cu succes prin semnarea Tra
tatului privind limitarea armamente
lor strategice ofensive — SALT II. 
Țara noastră, care a acordat dintot- 
deauna o importanță de prim ordin 
problemelor dezarmării, și in primul 
rind dezarmării nucleare, ca o ce
rință esențială pentru asigurarea
păcii și realizarea unei securități
reale in lume, a apreciat noul tratat
SALT-II ca un pas pozitiv in direcția 
diminuării pericolului folosirii arme
lor strategice intre cele două 
state, ca o premisă pentru Întreprin
derea unor pași concreți in direcția 
reducerii cursei înarmărilor, a reali
zării dezarmării. \

Multiple acțiuni întreprinse de di
ferite state ale lumii, ca și dezbate
rile unor reunitmi internaționale au 
readus pe primul plan al actualității 
problema economisirii energiei și a 
combustibilului, în primul rind a 
petrolului. Este clar că in condițiile 
în care rezervele de energie și com- 

t bustibil sint limitate cantitativ, iar 
consumul acestor resurse este in con
tinuă creștere, economisirea lor. di
mensionarea unui consum rațional, 
evitarea dezechilibrelor în balanța 
energetică a fiecărui stat au devenit 
probleme dintre cele mai acute, gă
sirea unor soluții impunîndu-se ea 
necesități stringente pentru dezvol
tarea echilibrată a economiei mon
diale. în legătură cu aceasta, la re
centa ședință a sesiunii C.A.E.R. 
România a subliniat necesitatea unei 
strînse conlucrări a țărilor membre 
pentru satisfacerea in condiții cit 
mai bune a cerințelor lor de materii 
prime, combustibil și energie. Totoda
tă, cu deosebită acuitate se pun pro
blemele generate de criza energetică 
în țările occidentale, așa incit o serie 
de reuniuni interoccidentale, care au 
avut loc în cursul acestei luni, la 
Paris, Strasbourg și Tokio, au fost 
dominate tocmai de aceste aspecte, 
evidențiind din nou că soluții viabile 
in asemenea domenii de interes gene
ral nu pot fi obținute într-un cadru 
restrins, ci numai pe calea unui am
plu dialog, cu participarea egală in 
drepturi a tuturor statelor.

Evoluția evenimentelor din NICA
RAGUA arată că ofensiva forțelor 
antidictatoriale din această țară 
a înregistrat succese in întrea
ga țară, reușind să cucerească po
ziții importante în lupta cu trupele 
dictatorului Somoza. Nimic, nici chiar 
bombardarea sălbatică a orașelor, te
rorizarea și înfometarea populației 
pașnice n-au reușit să oprească pro
cesul de șubrezire a regimului 
somozist.

★
Bilanțul bogat al lunii iunie aduce 

tn ansamblul său noi dovezi ale efor
tului desfășurat de poporul român, 
sub conducerea partidului, pentru a 
întimpina marea sa sărbătoare națio
nală — a 35-a aniversare a elibe
rării patriei — și Congresul partidu
lui cu noi realizări pe linia înfloririi 
patriei socialiste, a creșterii presti
giului ei internațional.

Silviu ACHIM 
Rhdti BOGDAN
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Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN TSATSOS

Președintele Republicii Elene
ATENA

Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
am deosebita plăcere să vă transmit, din partea poporului român și a mea 
personal, călduroase felicitări, precum și cele mai bune urări de fericire 
pentru dumneavoastră și de prosperitate pentru poporul elen prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII BURUNDI

Încheierea vizitei delegației guvernamentale 
a R. S. Serbia

Simbătă s-au încheiat, in Capita
lă, convorbirile dintre tovarășii Vir- 
gil Trofin, viceprim-ministru al gu
vernului, și Ivan Stambolici, pre
ședintele Consiliului Executiv al 
Adunării R.S. Serbia, care, în frun
tea unei delegații guvernamentale, a 
făcut o vizită în țara noastră.

In timpul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă cordială, priete
nească, a fost analizat, pe larg, sta
diul indeplinirii acțiunilor de cola
borare și cooperare, pe multiple 
planuri, dintre România și Iugosla
via și. în acest context, dintre țara 
noastră și R.S. Serbia, stabilindu-se 
noi căi de adincire și diversificare 
a raporturilor de conlucrare econo
mică tehnico-știintifică și culturală 
dintre cele două popoare.

Cu acest prilej, tovarășii Virgil 
Trofin și Ivan Stambolici au semnat

• SPORT • SPORT

F „'BAL
Astăzi, finala 

„Cupei României" 
între Steaua și Sportul 

studențesc
Astăzi, pe stadionul „23 August" 

din Capitală va avea loc finala popu
larei competiții de fotbal „Cupa 
României", in care se întîlnesc echi
pele bucureștene Steaua și Sportul 
studențesc. Intilnirea se anunță deo
sebit de echilibrată. Ambele echipe 
vor prezenta cele mai bune formații.

.Topul va începe la ora 17,00 și va 
fi arbitrat de N. Rainea, la centru, 
C. Dinulescu și R. Stîncan, tușieri.
. Finala dintre echipele Sportul stu
dențesc și Steaua va fi transmisă in
tegral la radio și televiziune.

un „Aide memoire", care concreti
zează măsurile ce vor fi luate de 
cele două părți, in vederea accele
rării schimburilor economice, dez
voltării cooperării, îndeosebi în do
meniile construcțiilor de mașini, chi
miei și în alte ramuri, precum și al 
înfăptuirii obiectivelor sistemului 
hidroenergetic Porțile de Fier II, 
pentru folosirea cit mai deplină a 
potențialului hidroenergetic al Du
nării.

în aceeași zi, delegația guverna
mentală a R. S. Serbia a avut o în
trevedere cu tovarășul Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei chimice, și 
a vizitat întreprinderea de ci
nescoape.

Cu ocazia vizitei în țara noastră a 
delegației din R. S. Serbia, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București. 
Trifun Nikolici, a oferit un dejun.

în seara aceleiași zile, delegația 
guvernamentală a R. S. Serbia a pă
răsit Capitala. îndreptîndu-se spre 
patrie. La plecare, oaspeții au fost 
conduși de tovarășul Virgil Trofin. 
de alte persoane oficiale.

(Agerpres)

PICCai*6.  Generalul Kamal 
Hassan Aly, ministrul apărării și al 
producției militare al Republicii 
Arabe Egipt, și delegația militară 
care l-a însoțit în vizita oficială efec
tuată în țara noastră au părăsit sîm- 
bătă dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspeții au fost salutați de genera- 
lul-colonel Ion Coman, ministrul apă
rării naționale, de primul adjunct și 
adjuncți ai ministrului, de generali 
și ofițeri superiori.

Au fost de fată Hassan Abdel Aal 
Nayel, ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt în țara noastră, generalul de 
brigadă Hussein Amin Tolba, atașat 
militar, aero și naval, și membri ai 
ambasadei.

Erau, de asemenea, prezențl ata
șați militari ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

Vizită. în perioada 23—30 Iunie 
o delegație a Partidului Socialist din 
Senegal condusă de Samba Yella 
Diop, președintele Comisiei legisla
tive și justiție a Adunării Naționale 
din Senegal, a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Marin Va- 
sile, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului U.N.C.A.P.

SOSirC Simbătă a sosit în Ca
pitală ministrul agriculturii și indus
triei alimentare al Republicii Popu
lare Ungare, Romany Păi, care, la 
invitația Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, face o vizită 
în țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost salutat 
de Adrian Rogojeanu, adjunct al mi
nistrului agriculturii și industriei ali
mentare, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

LA SATU MARE

Sărbătorirea Zilei Învățătorului

Excelenței Sale Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA
Președintele Consiliului Suprem Revoluționar, 

Președintele Republicii Burundi
BUJUMBURA j

Ziua națională a Republicii Burundi imi oferă plăcutul prilej de a vă l 
adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, ! 
de progres și prosperitate pentru poporul burundez prieten. Amintindu-mi j 
cu plăcere de recenta vizită pe care am efectuat-o în țara dumneavoastră, 
îmi exprim convingerea că, tn spiritul convorbirilor și înțelegerilor la care 
am ajuns, al Tratatului de prietenie șl cooperare și al celorlalte documente 
semnate, relațiile dintre statele noastre vor cunoaște o dezvoltare și mai 
puternică, spre binele popoarelor român și burundez, al luptei pentru pace J 
și colaborare internațională, pentru instaurarea unei noi ordini economice 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul Republicii 
Burundi — stat situat 
în inima Africii ecua
toriale — sărbătorește 
astăzi împlinirea a 17 
ani de la proclamarea 
independentei.

Asemenea altor ti
nere state ale ' conti
nentului. Republica 
Burundi depune efor
turi susținute pentru 
înlăturarea consecin
țelor nefaste ale pe
rioadei de dominație 
colonială și accelera
rea dezvoltării sale e- 
conomico-sociale. Prin
tre măsurile adoptate 
In ultimii ani se nu

mără reforma agrară, 
crearea cooperativelor 
agricole, construirea de 
unități industriale pro
filate pe extragerea 
și prelucrarea bogă
țiilor subsolului ș.a. 
Pe plan extern, Bu
rundi promovează j 
politică de pace, des
tindere și cooperare.

între Republica So
cialistă România și 
Republica Burundi 
s-au statornicit relații 
de colaborare care 
cunosc o continuă 
dezvoltare. Un eveni
ment de cea mai mare 
însemnătate in dez

voltarea amplă și In 
adîncirea raporturilor 
prietenești româno- 
burundeze l-a consti
tuit vizita întreprinsă 
la Bujumbura de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu In apri
lie a.c. Tratatul de 
prietenie și cooperare. 
Comunicatul comun, 
acordurile semnate cu 
acest prilej des
chid perspective largi 
și creează temelii sta
bile extinderii conlu
crării bilaterale, spre 
binele ambelor po
poare, al păcii și înțe
legerii internaționale.

tv

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII RUANDA

Excelenței Sale
General-maior JUVENAE HABYARIMANA

Președintele Republicii Ruanda
KIGALI

La sărbătorirea Zilei naționale vă adresez calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și succes în activitatea dumneavoastră, de pace și 
progres poporului ruandez și îmi exprim convingerea că relațiile dintre 
țările noastre se vor dezvolta mai puternic tn viitor.

NICOLAE CEAUȘESCU
, Președintele

Republicii Socialiste România

Astăzi se împlinesc 
17 ani de la procla
marea independenței 
naționale a. Republicii 
Ruanda.

Cunoscută ca una 
dintre țările Africii cu 
o mare densitate a 
populației (pe o su
prafață de 26 338 km? 
trăiesc 4 200 000 locui
tori), Ruanda dis
pune de importante 
resurse naturale, a că
ror valorificare con
stituie principalul o- 
biectiv al programelor 
sale de lichidare a 
subdezvoltării. O aten

ție deosebită este a- 
cordată agriculturii, 
care asigură 66 la sută 
din produsul național 
brut și 77 la sută din 
exporturi. Au fost 
extinse cultura ceaiu
lui. sfeclei de zahăr, 
cerealelor, au fost ini
țiate acțiuni de spori
re a suprafețelor iri
gate. Concomitent, se 
depun eforturi pentru 
crearea unei industrii 
proprii, care să prelu
creze și să valorifice 
diversele bogății ale 
solului și subsolului.

în spiritul politicii

sale de prietenie șl 
solidaritate cu statele 
Afrjcii, cu toate țările 
care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stă
tătoare, România so
cialistă urmărește cu 
simpatie eforturile 
poporului ruandez în 
direcția făuririi unei 
vieți noi. Relațiile 
dintre cele două țări, 
întemeiate pe stimă și 
respect reciproc, cu
nosc în ultimii ani o 
evoluție ascendentă, 
corespunzător intere
selor ambelor popoare.

vremea

În cîteva rînduri
• Competiția internațională de ca

notaj feminin „Regata Snagov" s-a 
încheiat vineri cu un remarcabil 
succes al echipelor românești, care 
au cîștigat toate probele. Iată rezul
tatele înregistrate : 4 plus 1 rame ; 
România II 3’25”5/10; 2 rame: Româ
nia 3'37”2/10; 2 vîsle: România 3’25” 
1/10: 4 vîsle: România 3’16"8/10; 8 
plus 1: România 3’03”8/10: schif sim
plu: Sanda Toma 3’47”2/10.

• Simbătă au Început în Capitală 
întrecerile campionatelor internațio
nale de pentatlon modern ale Româ
niei, competiție care reunește spor
tivi din Bulgaria, Cehoslovacia. 
Franța, Italia. Polonia, Ungaria și 
din țara noastră. Cel mai bun 
punctaj — 1 100 p in prima serie la 
călărie a fost obținut de Gheorghe 
Atanasiu (România), Iordan Tere- 
vinski (Bulgaria) și Otto Wermscher 
(România). Astăzi se desfășoară se
ria a doua la călărie.

• Ieri, la Cluj-Napoca au avut loc 
două meciuri internaționale la tenis 
de masă : la seniori. România — R.D. 
Germană 5—1, Iar la tineret (feminin) 
România — R. D. Germană 3—0.

• Vineri, In turul trei al probei de 
simplu feminin, din cadrul turneului 
Internațional de tenis de la Wimble
don, jucătoarea româncă Virginia 
.luzlci a tnvins-o cu 6—3, 6—0 pe 
suedeza Maria Wikutedt. In proba de

blu feminin, perechea Virginia Ru- 
zlci (România), M. Jausovec (Iugo
slavia) se află la egalitate : 6—7, 6—4, 
3—3, (meci întrerupt din cauza în
tunericului) în jocul cu Doerner 
(Australia) și Forood (S.U.A.). Stove 
(Olanda) și Turnbull (Australia) au 
învins cu 6—2, 6—1 pe Vessies (Olan
da), Simionescu (România).

• In orașul Pola a luat sfîrșit tra
diționalul turneu masculin de hand
bal pentru „Trofeul Iugoslavia". în 
ultima zi au fost înregistrate urmă
toarele rezultate tehnice : U.R.S.S. — 
Iugoslavia 23—19 (12—11) ; R.D. Ger
mană — Suedia 27—24 (14—14) ; Po
lonia — România 26—26 (15—12).

Clasamentul final : 1. U.R.S.S. — 
9 puncte ; 2. Iugoslavia — 8 puncte ; 
3. Polonia — 6 puncte ; 4. R. D. Ger
mană — 4 puncte ; 5. România — 3 
puncte ; 6. Suedia — zero puncte.

• în turneul feminin de baschet 
care are loc la Bratislava și Trnava 
au fost înregistrate următoarele re
zultate : U.R.S.S. — România 116—46 
(64—26) ; Ungaria — Polonia 90—81 
(46—34).

• Contlnuîndu-și turneul în Noua 
Zeelandă, echipa de rugbi a Franței 
a intilnit la Wellington o selecționată 
a orașului. Rugbiștii francezi au ob
ținut victoria cu scorul de 14—9 
(0—3). Acesta a fost cel de-al treilea 
succes obținut de echipa Franței, de 
la sosirea în Noua Zeelandă.

Simbătă, la Teatrul de nord din 
Satu Mare a avut loc adunarea fes
tivă consacrată sărbătoririi „Zilei în
vățătorului", manifestare la care au 
participat învățători, profesori, edu
catoare, maiștri, instructori, repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor U.T.C., de 
pionieri și șoimi ai patriei, elevi și 
numeroși oameni ai muncii din ora
șul și județul Satu Mare, reprezen
tanți ai Ministerului Educației si în- 
vățămintului, ai Uniunii sindicatelor 
din învățămint știință și cultură.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
tovarășul Ion Foris. prim-secretar al 
Comitetului județean de partid, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean, â relevat roadele poli
ticii Partidului Comunist Român 
în domeniul învățămîntului, preo
cuparea consecventă a conduce
rii partidului, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
continua dezvoltare a bazei materiale 
a școlii, pentru perfecționarea neîn
treruptă a procesului instructiv-edu- 
cativ. integrarea învățămîntului cu 
cercetarea și producția. în vederea 
pregătirii temeinice și multilaterale a 
tinerelor generații, în conformitate cu 
cerințele dezvoltării economice și so- 
cial-culturale a țării. Referindu-se 
apoi pe larg la sarcinile care revin

unităților școlare și slujitorilor lor în 
viitorul an școlar,- vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că învățătorii 
și profesorii, toate celelalte cadre din 
județul Satiț Mare — români, ma
ghiari. germani și de alte naționali
tăți — vor acționa într-o deplină 
unitate pentru înfăptuirea politicii 
partidului în domeniul învățămintu- 
lui, pentru ridicarea calității procesu
lui instructiv-educativ. pentru reali
zarea unei noi calități, superioare. în 
nobila profesiune de educare și for
mare a tinerei generații.

A vorbit apoi Iosif Nicolae. secre
tar de stat, care a transmis- un căl
duros salut celor prezenți din partea 
Ministerului Educației și învățămîn- 
tului, și prin ei tuturor cadrelor di
dactice din județul Satu Mare.

La rindul lor, reprezentanții ca
drelor didactice care au luat cuvîn
tul la adunarea festivă au exprimat 
calde mulțumiri partidului și statu
lui nostru pentru grija pe care o 
manifestă față de învățămint și față 
de slujitorii lui. pentru condițiile tot 
mai bune de muncă si viață asigu
rate slujitorilor invătămintului.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanta la adunarea fes
tivă au adoptat textul unei telegra
me adresate C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

BULETIN RUTIER
RECOMANDĂRI DE LA INSPECTORATUL GENERAL 

AL MILIȚIEI, DIRECȚIA CIRCULAȚIE

DUMINICA, 1 IULIE 1979
PROGRAMUL 1

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

Neagră ~ Episodul 7
10,00 Viața satului
11.30 Festivalul național ..Cîntarea 

României". Oratoriul pentru soliști, 
cor și orchestră „Pe urmele lui 
Horea" de Sigismund Toduță (ver
suri populare) ■— primă audiție TV.

12.30 De strajă patriei
13,05 Album duminical. Umor și muzi

că... din Craiova, Sovata și Piatra 
Neamț: 14,00 Desene animate: 14.25 
Stop cadru — rubrică de Aristide 
Buhoiu — Frumoasă țară. Portret 
în versuri și muzică — Secvențe 
din filme românești — comentate 
de Ileana Lucaciu — Festivalul na
țional „Cîntarea României". Etapa 
republicană

15,55 Canada văzută din elicopter. Pro
ducție a studiourilor canadiene de 
filme documentare

16,10 Film serial „Calvarul" — episodul 2 
17,00 Finâla „Cupei României" la fotbal. 

Transmisiune directă de la stadio
nul „23 August"

18,50 „Cei 4 M“. Film serial pentru co
pii. Episodul 1

19,00 Telejurnal
19.20 Permanenta redescoperire a Româ

niei (III). „Aventura cea mai fru
moasă"

20.20 Film artistic : Sentință întîrziată. 
Premieră pe țară. Producție â stu
diourilor franceze

21,40 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
8.30 Selecțluni din spectacolul muzical- 

coregrafic susținut de ansamblul 
„Lioara" al Comitetului municipal 
U.T.C. Oradea

9,00 Tară de dor. VersuH în lectura 
autorilor

9.15 Mai aveți o întrebare ? (reluare)
9,45 Concertul educativ al Filarmonicii 

„George Enescu". Concertul de în
chidere a stagiunii. Festival Beetho
ven

19,00 Telejurnal

19.20 Telerama
19.50 Desene animate
20.15 Bijuterii muzicale : Simfonia a 

iX-a în mi minor op. 95 „Din 
lumea nouă" de Dvorak

20,55 Clubul tineretului (reluare)
21.40 Telejurnal • Sport

LUNI. 2 IULIE 1979
PROGRAMUL 1

15.40 Emisiune tn limba maghiară
18.30 Un nume străbate veacurile : 

Ștefan cel Mare (475 de ani de la 
moartea lui Ștefan cel Mare)

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
10.15 Dosarul energiei
19.35 Roman-foileton : „Poldark". Episo

dul 19
20.30 Cadran mondial
20.50 Mai aveți 6 întrebare T
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL î
16,00 Cenaclul tinerilor din Pitești
17.40 Drumuri europene : Nikolaus O- 

lahus
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 Seară de balet. „lancu Jianu" — 

baladă coregrafică
20.20 Un fapt văzut de aproape
20,45 Film serial : Rădăcini. Reluarea 

episodului 6
21,35 Telejurnal

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă
toare la tragerea la sorți lunară din 

30 iunie 1979

Atenție la derapaje I
Este vară. Căldura-i toridă. Cu 

toate acestea, accidentele produse 
prin derapaj pe șosele umede sînt 
destul de frecvente. Este suficientă 
o aversă de cîteva minute, o stro
pitoare a municipalității să încerce 
să imblînzească dogoarea părții ca
rosabile, un aspersor dintr-o mar
gine de ogor să-și arunce șl asupra 
șoselei jetul de apă. Așadar, o can
titate cit de mică de apă pe șosea — 
și derapajul (implicit producerea 
unul accident de circulație) are loc 
cu ușurință.

Săptămîna trecută, Mihai Ga
briel din Tîrgoviște conducea auto
turismul său pe drumul național 
nr. 67. Ploua. Pe șosea, pe alocuri se 
formaseră pînze de apă ; situația im
punea nu numai reducerea vitezei, 
ci chiar oprirea autovehiculului. To
tuși automobilistul a continuat să 
ruleze cu viteză sporită. în comuna 
Bengești — .Ciocadia din județul 
Gorj, apa lovită de partea frontală 
a mașinii izbește parbrizul. Derapaj, 
apoi coliziune cu un arbore. Două 
persoane din autoturism au suferit 
leziuni grave. în localitatea Gura 
Văii, județul Mehedinți, pe un drum 
umed, tot ca urmare a nesocotirii 
măsurilor de prudență pe care tre
buie să le ia un conducător auto cînd 
șoseaua este alunecoasă, s-a produs 
un accident cu consecințe deosebit 
de grave. Autoturismul condus de 
Udrea Constantin din Drobeta-Turnu 
Severin derapează, nu mai poate fi 
controlat și, trecînd pe sensul de 
mers opus, se tamponează violent cu 
un autobuz. Urmarea : două persoa
ne decedează, iar alte două se aleg 
cu mîinile și picioarele fracturate.

în sezonul de vară, oricînd și ori
unde este posibilă apariția unei ploi 
torențiale. în astfel de împrejurări 
cel mai bun lucru este oprirea auto
vehiculului pentru cîteva minute, ie
șirea de pe carosabil cit mai mult 
posibil (pe șoselele din afara locali
tăților) și aprinderea luminilor de 
poziție. Totodată, potrivit uneia din
tre preceptele conduitei preventive : 
„Fii cit mai vizibil", recomandăm 
conducătorilor auto să aprindă nu nu- 

■ mai luminile de poziție (lanternele) 
ci chiar cele de întîlnire (faza scurtă) 
ale farurilor ori de cîte ori circulă

pe vreme închisă, cînd vizibilitatea 
este redusă sau pe ploaie. Și cu atit 
mai mult noaptea.

Oboseala la volan !
Două accidente grave de circulație 

petrecute recent, în plină zi, readuc 
in atenție pericolul adormirii la vo
lan

La 22 iunie, orele 13, pe raza ora
șului Rupea, automobilistul Anton 
Public a adormit la volanul autotu
rismului nr. l-MS-7816, împrejurare 
In care a părăsit partea carosabilă, 
accidentind mortal un copil de 4 ani. 
Pe data de 26 iunie, orele 16, în apro
piere de comuna Corbu, județul Har
ghita, în timp ce conducea autotu
rismul nr. l-PH-6603, pe Vasile-Mihal 
Dinescu l-a furat somnul ; mașina a 
trecut peste șanț, s-a răsturnat și s-a 
izbit de un copac. Șoferul și soția sa 
au decedat, doar fiica lor, în etate 
de 13 ani. a scăpat nevătămată...

Iată deci că primejdia adormirii la 
volan apare nu numai noaptea. Cauza 
adormirii Ia volan ține, în primul 
rînd de oboseala excesivă, apoi de 
monotonia drumului și condiții at
mosferice. Un cer închis sau, dimpo
trivă. un soare arzător provoacă stări 
de somnolentă, a cărei apariție la 
șofer este cu atit mai posibilă cu cît 
și persoanele care-1 însoțesc în auto
vehicul sînt obosite.

Pentru prevenirea adormirii la vo
lan, recomandăm întreruperea perio
dică a conducerii auto pentru rela
xare, oprirea la apariția primelor 
semne de moleșeală și efectuarea 
unor mișcări de destindere, evitarea 
adormirii tuturor ocupanților din ma
șină. Subliniem că efectele oboselii 
excesive nu pot fi contracarate decît 
numși prin odihnă ; orice alt reme
diu (cafea, spălatul pe față, muzică 
la radio etc.) nu alungă somnul și, 
prin urmare, nici pericolul adormirii 
la volan.

Noaptea, chiar dacă nu este prea 
obosit, conducătorul auto este expus 
să-l cuprindă somnul din pricina 
obișnuinței omului de a dormi pe 
timpul nopții. De aceea, trebuie evi
tate pe cît posibil deplasările auto 
nocturne, cel tîrziu la orele 23, con
ducătorul auto trebuie să se odih
nească.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu clștiguri 
ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 

pe trimestrul II 1979

■do

z

---------- ----------
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

cîștigătoare
Procentul 

de ciștiguri

1 931 V 250%
2 207 200%
3 949 100%
4 714 50%
5 882 v 25%
6 437 v' 25%
7 447 J 25%
8 347 25%
9 982 25%

10 901 V 25%
11 325 9 25%
12 669 25%
13 481 V

V
25%

14 748 25%
15 341 X 25%

Calcularea și înscrierea cîștigurilor 
in librete se efectuează de către su
cursalele (filialele) C.E.C.

ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR
DE STAT ANUNȚA :

La tragerea de amortizare a asi
gurărilor de viată pentru luna iu
nie 1979 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

1. O.W.O.; 2. G.Y.D.; 3. 
H.O.L. ; 4. H.J.S. » 5. L.Y.M. J 
6. P.I.H. ; 7. O.J.A. ; 8. Y.E.S.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unită
ților ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la următoare
le trageri lunare de amortizare este 
necesar ca asigurații sâ achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite.
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1 13 434 74 50 000
1 34 778 77 50 000
1 42 896 80 40 000
1 83 031 85 40 000
1 87 901 07 40 000
1 46187 04 30 000
1 15161 34 30 000
1 84 622 67 30 000
1 19 654 113 30 000
1 26 295 60 25 000
1 16 269 102 25 000
1 72114 02 25 000
1 62 216 124 25 000
1 69 013 54 25 000
1 83 923 07 20 000
1 01 706 110 20 000
1 35 285 02 20 000
1 12 748 115 20 000
1 51 682 78 20 000
1 21 126 98 20 000
1 97 670 55 15 000
1 83 064 37 15 000
1 63 594 67 15 000
1 31 151 98 15 000
1 37 891

Termi
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

04 15 000

100 643 108 5 000
100 488 85 3 000
100 751 73 1 000
100 912 44 1 000
100 715 106 1 000
100 551 107 1000 1
100 874 82 1 000
100 861 03 1 000

1 000 70 93 800
1 000 95 46 800
1 000 21 61 800
1 000 08 12 800
1 000 05 55 800
1 000 00 108 800
1 000 38 112 800
1 000 50 86 800
1 000 08 02 800
9 825 TOTAL 9 260 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîști
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîști- 
gâtoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—125, la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de Ia serie nu se ia în consi
derare.

Timpul probabil pentru allele de 2, 
3 șl 4 iulie. In (ară : Vremea va fi în 
general instabilă, îndeosebi în jumăta
tea de nord a țării. Cerul va fi va
riabil. înnorări mai accentuate se vor 
produce în Crișana, Transilvania, Ma
ramureș șl Moldova, unde vor cădea 
averse locale de ploaie însoțite frecvent 
de descărcări electrice. Pe alocuri, can
titățile de apă vor depăși 25 de litri pe 
metru pătrat, în 24 de ore. în celelalte 
zone, aversele vor fi izolate. Vînt mo
derat. Temperatura aerului va continua 
să scadă ușor, în primele zile. Mini
mele vor fi cuprinse între 10 și 20 de 
grade, iar maximele între 18 și 28 de 
grade, local mal ridicate în sud-est. 
Izolat, condiții *de  grindină.

De la Centrul de fizica 
pămîntului și seismologie 

în ziua de 30 iunie a. c.. la ora 
00,55 minute, 01 secunde, s-a produs 
în regiunea Vrancea un cutremur cu 
magnitudinea 4.2 (scara Richter). In
tensitatea cutremurului în zona e- 
picentrală a fost de 4 grade (scara 
Mercalli). Cutremurul a fost simțit 
la Odobești și Focșani cu intensi
tatea de 3 grade. Nu s-au produs 
nici un fel de pagube materiale.

LISTA OFICIALĂ

i a libretelor de economii cu 'dobîndă 
și ciștiguri ieșite cîștigătoare la

i tragerea la sorți pentru trim. II 1979
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1 2418625 50 000
1 618257 40 000
1 284577 40 000
1 4940391 40 000
1 1202057 30 000
1 394233 30 000
1 995127 30 000
1 816785 30 000
1 4493267 30 000
1 64667 20 000
1 2772443 20 000
1 1086006 20 000
1 740687 20 000
1 3252877 20 000 *
1 1591403 20 000
1 3686321

Terminația 
libretului 
ciștigător

20 000

50 61516 10 000
50 06584 10 000
50 80105 , 10 000
50 26763 ' 10 000
50 34340 5 000
50 94706 5 000
50 73083 5 000
50 11828 5 000
50 19572 5 000
50 85588 5 000 •
50 10677 5 000

494 2915 2 000
494 2215 2 000
494 4975 2 000
494 8467 2 000
494 9756 2 000
494 8601 1 000
494 4989 1 000
494 6259 1 000
494 7035 1 000
494 5396 1 000
494 9629 1 000
494 0247 1000

4 935 1 645 500
11 429 ciștiguri TOTAL : 15 075 500 lei

Cîștigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal 
cu cel puțin 10 la sută din va
loarea cîștigului ; dacă soldul mediu 
trimestrial este mai mic de 10 la 
sută din valoarea cîștigului, se acordă 
un cîștig de 10 ori mai mare decit 
soldul mediu trimestrial al libretu
lui. Libretele cu sold mediu trimes
trial mai mic de 50 de lei nu bene
ficiază -de cîștig.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Trei pe o bancă — 19,30.
• Opera Română Cluj-Napoca (la 
Opera Română) : Alexandru Lă- 
pușneanu — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala 
Studio) : Tineri căsătoriți caută 
cameră — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (Grădina Boema) : Boema 
ride, cintă și dansează — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (la Palatul sporturilor și 
culturii) : Ca la noi, ca la olteni 
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 155, Drumul Taberei): 
Pescarul și norocul — 19,30.

cinema
• Acuarele : CENTRAL — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• Copii de duminică : TIMPURI 
NOI — 12; 14; 16; 18; 20. Matineu 
pentru copii — io.
• întoarcerea acasă : PATRIA — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19.30, CAPITOL
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20. la gră
dină — 21, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.15.
• NIcK Carter superdetectiv :
SCALA — 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18,15; 20,30.
• Tînărul 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
• Frumoasa și bestia : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15, 
MODERN — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădina — 21.
• Severino : GRIVIȚA — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS —
9,15: 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20,15, 
la grădină — 21,15, GRADINA TI
TAN — 21,15.
• Recoltă la Intimplare — 9.45; 
11,45, A șaptea pecete — 18,30; 
20,30 : CINEMATECA.
• Șeriful din Tennessee 1 CINE
MA STUDIO — 10; 12,15.
• Viața fericită a lui Leopold „Z“ 
(săptămîna filmului canadian) : 
CINEMA STUDIO — 15,30: 17,45; 20.
• Să prinzi o stea căzătoare : 
VICTORIA — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 
18; 20,15.
• Vis de ianuarie : DOINA — ÎS; 
18; 20, Program de desene ani
mate — e,30; 10,45; 12; 13,15: 14,30.
• Aleargă după mine ca să te
prind : FEROVIAR — »; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, FLOREASCA
— 11; 13; 15,30; 17.45; 20. Matineu 
pentru copii — o, FLAMURA — 
9; 11,18; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Vacanță tragică î BUZEȘTI — 
16; 18: 20, VOLGA — 9; 11,16; 13.30: 
15,46; 18,15; 20,15.
• Un trecător in ploaie : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MELODIA — 9; 11,15: 13,30: 
15,45; 18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Fortăreața invizibilă : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Evadarea: BUCEGI — 16; 18;
20.15, Matineu pentru copii — 9.
• Rodeo : AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 21, PARC HOTEL — 21,15.
• Vom mai vorbi la vară : LIRA
— 18; 18; 20, Matineu pentru copil
— 10.
• tn ochii tăi e • întreaga lume : 
DRUMUL SÂRII — 16; 18; 20.
• Vestul sălbatic : GIULEȘTI — 
9: 11; 13,15; 15,30; 17,43: 20.
• Praf sub soare ; FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30, Matineu pen
tru copii — 10.
• O dramă la vlnătoare : CO- 
TROCENI — 15; 17,30: 20.
• Falansterul : PACEA — 15: 18.30; 
Matineu pentru copii — 10.
• Police Python 357 : FLACARA
— 15,30; 17.45: 20, la grădină —
21.15. Matineu pentru copil — 
10; 12.
• Ciocolată cu alune : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• Un om în loden : MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15.30; 17,45: 20.
• AI cincilea anotimp : POPU
LAR — 16; 18; 20.
■ A fost regăsită compania a 
șaptea : COSMOS — 14: 16: 18; 20, 
Matineu pentru copii — 10.
• Brațele Afroditei : MUNCA — 
16; 18; 20, Matineu pentru copil
— 10.
e Dansul tobelor : ARTA — 9; 
12; 15; 19. la grădină — 21.
• Clipa : PROGRESUL — 16; 19, 
Matineu pentru copii — 10.
• Poliția este invinsă : GRADINA 
FESTIVAL — 21.
• Prietenii copilăriei mele : GRA
DINA BUZEȘTI — 21.
• Detectiv particular : GRADINA 
BUCEGI — 21,15.
• Lanțul amintirilor: GRADINA 
LIRA — 21,15.

• 1001 DE POVESTI 
NEMURITOARE. studiou- 
rile radio ale UNESCO au pre
gătit un serial de emisiuni cu- 
prinzînd extrase, însoțite de co
mentarii. dintr-un bogat tezaur 
de povești africane, braziliene, 
georgiene, ungare, indiene, in
doneziene, islandeze, japoneze, 
libaneze, persane și românești. 
35 de țări de pe toate meridia
nele globului au solicitat înre
gistrări din acest serial de emi
siuni, care este distribuit în mod 
gratuit oficiilor de radiodifu
ziune de pretutindeni.
• HELIOMOBILUL sia 

fâcut apariția în Suedia. Este 

vorba deocamdată de un auto
turism experimental cu două 
locuri, prevăzut cu 502 elemen
te solare fixate pe acoperiș și 
partea din spate a caroseriei. 
Aceste elemente alimentează 
opt baterii de acumulatori asi- 
gurind rezerva de energie nece
sară pe o distanță de 10 km. 
Constructorii promit să prelun
gească durata de funcționare a 
mașinii cu încă 40 km. Heliomo- 
bilul se deplasează cu o viteză 
de 50 km pe oră.

• PENURIA DE... APĂ 
POTABILĂ. Circa 800 mi_ 
lioane de oameni de pe pla

netă suferă de boli con
tractate ca urmare a lipsei 
de apă potabilă — arată revista 
„Sânte du Monde", care apare 
la Geneva sub auspiciile. Orga
nizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.). De altfel, arată aceeași 
sursă, majoritatea populației 
din țările în curs de dezvoltare 
este confruntată cu problemele 
lipsei de apă potabilă. O.M.S., 
în colaborare cu alte organizații 
internaționale, a elaborat un 
program pe termen lung menit 
să rezolve această problemă, in
titulat „în anul 1990 — apă să
nătoasă pentru toți". înfăptui
rea acestui program necesită 
140 miliarde de dolari.

• SÎMBURI DE STRU
GURI DIN ERA GLA
CIARĂ au fost descoperiți în
tr-o carieră din apropiere de 
Siitto, nordul Ungariei. Alături 
de sîmburii — pe jumătate pie
trificați — paleontologii au gă
sit oseminte de reptile, păsări 
și mamifere care au trăit acum 
80—100 de mii de ani. O curiozi
tate științifică : unul din șta
buri aparține speciei de stru
guri pentru, vinificație, faptul 
permițînd să se tragă concluzia 

că vița de vie pentru vinificație 
s-a format într-o epoșă geologi
că mult mai îndepărtată decit 
s-a crezut pînă acum. Datorită 
vîrstei sale, simburele de stru
gure de la Siitto reprezintă o 
descoperire botanică unică în 
lume.

• NIMIC NOU LA 
CAPITOLUL ÎNCĂLȚĂ
MINTE I în comitatul Somer
set din Anglia s-a deschis o ex
poziție de încălțăminte ce se 
bucură de un mare aflux de vi- 

vitatori. Sînt prezentate sandale 
de pe vremea romanilor, papuci 
medievali și botfori soldățești 
de pe timpul lui Cromwell, 
pantofi simpli, cu nasturi, din 
epoca victoriană, încălțăminte 
elegantă din perioade mai tirzii. 
Cea mai recentă piesă datează 
din anul 1950. De atunci incoa- 
ce, consideră cismarii britanici, 
nu s-a mai realizat nimic cu 
adevărat nou în moda încălță
mintei. ci doar s-a recurs la 
perfecționarea versiunilor unor 
idei vechi.

• STOP RECLAMEI 
PENTRU ALCOOL! In 
Suedia, țară tn care au fost in
troduse restricții la reclamele de 

țigări, intră în vigoare, de la 1 
iulie, o lege interzicind publici
tatea pentru băuturile alcoolice. 
E vizată. în primul rînd presa, 
care va elimina din spațiul a- 
fectat publicității orice reclamă 
pentru băuturi. Această interdic
ție a fost socotită necesară pen
tru frinarea fenomenului de con
sum in exces al băuturilor, in 
cadrul preocupării existente în 
Suedia pentru ocrotirea, și pe 
această cale, a sănătății omului.

• CA PE VREMEA 
LUI MOZART. în zilele 
noastre, simfoniile clasice, sus
țin specialiștii in materie, nu 
mal - sună așa cum le concepu
seră marii creatori al genului. 

în decursul timpului, instrumen
tele au suferit felurite schim
bări. Astfel, instrumentele cu 
coarde, de suflat sau alămurile 
s-au diferențiat sensibil de cele 
de odinioară, pentru care fuse
seră create la vremea respec
tivă simfoniile. în ideea de a 
recrea sunetul original al lucră
rilor Iui Mozart. Academia bri
tanică de muzică veche are în 
vedere un ambițios proiect : în
registrarea celor 62 de simfonii 
atribuite lui Mozart cu o or
chestră similară celor din seco
lul XVIII. Vor fi folosite in
strumente de atunci rămase tn 
stare bună, precum șl altele noi, 
după modelul unor exemplare 
de muzeu.
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Manifestări consacrate României
în întimpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării
EGIPT. — La Centrul artelor din 

Cairo a avut loc vernisajul expozi
ției „Sculptura contemporana ni 
România", manifestare la care au 
participat oficialități . guvernamen
tale, Sayed Zaky, președintele Aso
ciației de prietenie egipteano-romă- 
nâ, oameni de cultură , și artă, zia
riști. tntr-o declarație făcută presei 
egiptene, primul adjunct al minis
trului culturii. Saâd El-Din Wahbe, 
a apreciat deschiderea acestei. ex,- 
poziții la Cairo ca o expresie a in
tensificării relațiilor culturale ro- 
măno-egiptene.

Casa de edituri „Al Ahram", din 
orașul egiptean Alexandria, a lan
sat pe piafă cartea „Călătorie zia
ristică in tara frumuseții Europei", 
scrisă de Samir Meguld, dedicată 
țării noastre. Ziarele „Le Journal

d’.Egypte" și „Le Progres Egyptien" 
au prezentat cititorilor lucrarea, 
subliniind legăturile strinse dintre 
România și Egipt, dezvoltate în 
ultimii ani.

COLUMBIA. — In orașul Paste, 
din departamentul N.arino, au. fost 
inaugurate „Zilele culturii româ
nești". Cu acest prilej,..la. universi
tatea din. localitate a fost deschisă 
o expoziție de fotografii infățișind 
diferite aspecte din țara noastră și 
au fost proiectate ființe documen
tare românești. De asemența; o co
lecție de cărți cuprinzînd operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pu
blicate in țară și in străinătate, a 
fost donată din partea ambasadei 
române Casei de cultură a departa
mentului Marino.

Pe agenda Consiliului guvernatorilor A.I.E.A-

Probleme ale folosirii energiei nucleare 
in scopul dezvoltării economice

VIENA 30 (Agerpres). — La Viena 
s-au încheiat lucrările Consiliului gu
vernatorilor. organ de conducere al 
Agenției Internaționale pentru Ener
gie Atomică, din care fac parte 34 
țări, între care și România.

Pe agenda de lucru a consiliului 
s-au aflat probleme actuale privind 
folosirea energiei nucleare în scopuri 
pașnice, pentru progres economic și 
social și contribuția A.I.E.A. în acest 
domeniu.

Astfel, consiliul a procedat la eva
luarea activităților A.I.E.A. in anul 
1978 și la definirea programelor de 
acțiune și a resurselor materiale și 
umane alocate pentru anul viitor.

De asemenea, au fost dezbătute

chestiuni privind 'programul de asis
tență tehnică al. A.I.E.A.. întărirea 
rolului și programelor agenției în do
meniul securității instalațiilor nu
cleare, aplicarea garanțiilor (contro
lului) A.I.E.A., îmbunătățirea repre
zentării țărilor în curs de dezvoltare 
în Consiliul guvernatorilor, organi
zarea conferinței generale a A.I.E.A. 
și altele.

Din partea țării noastre, la lucră
rile Consiliului guvernatorilor a 
participat o delegație condusă de 
Cornel Mihulecea. președintele Co
mitetului de Stat pentru Energia Nu
cleară. guvernatorul român in con
siliul A.I.E.A.

BRUXELLES

Reuniunea liderilor partidelor 
socialiste din țările Pieței comune

Rezultatele alegerilor pentru Parlamentul vest-european și criza 
energetică in centrul dezbaterilor

BRUXELLES 30 (Agerpres). — La 
Bruxelles a avut loc o reuniune a li
derilor partidelor socialiste din țările 
Pieței comune, consacrată analizării 
rezultatelor alegerilor pentru Parla
mentul vest-european și rolului pe 
care grupul parlamentar socialist il 
poate juca in activitatea acestuia.

A fost discutată, de asemenea, pro
blematica energiei și preturilor la 
petrol. Din inițiativa liderului laburist 
britanic James Callaghan s-a hotărit 
convocarea, la Londra, in toamna 
acestui an, a unei conferințe ex

traordinare a partidelor socialiste din 
țările C.E.E., care să discute proble
mele energiei și impactul lor asu
pra economiilor „celor nouă".

Participanții au relevat. între al
tele, că recentele majorări ale pre
țului la petrol operate de O.P.E.C. 
sînt de natură să contribuie la ac
centuarea șomajului și a tensiunii 
sociale în Europa occidentală. James 
Callaghan a declarat ■ că. după pă
rerea sa, hotărîrile O.P.E.C. „vor în
cetini, fără îndoială, creșterea econo
mică în cadrul C.E.E.".

Rasiștii sud-africani intensifică represiunile 
în Namibia

DAR ES SALAAM 30 (Agerpres). 
— Autoritățile rasiste sud-africane 
intensifică campania împotriva miș
cării de eliberare națională, escala- 
dind numărul de arestări in rîndul 
miiitanților Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

După cum a declarat la Dar es 
Salaam Piter Mueshihange. secre
tar pentru probleme externe al

S.W.A.P.O., la sfîrșitul lunii iunie se 
aflau în stare de arest 4 822 membri 
ai acestei organizații. Totodată, el a 
relevat că arestările operate de for
țele polițienești sud-africane conti
nuă. Piter Mueshihange a subliniat 
că acțiunile autorităților rasiste nu 
vor putea stăvili lupta de eliberare 
dusă cu hotărîre de poporul nami- 
bian.

Experiențe la bordul complexului 
spațial sovietic

MOSCOVA 30 (Ager
pres). — Se apropie de 
sfirșit a 18-a săptămînă 
de cind cosmonauta so
vietici Vladimir Liahov 
și Valeri Riumin se află 
la bordul complexului 
spațial „Saliut-6" — „So- 
iuz-34". Ei au consacrat, 
zilele de joi și vineri 
Observațiilor vizuale și 
fotografierii suprafeței 
Pămintului și unor por

țiuni ale Oceanului pla
netar. Cu ajutorul insta
lației „Splav" a fost 
realizată o nouă expe
riență de producere a 
unor materiale in Cos
mos. Cu acest prilej au 
fost înlocuite filtrele de 
aer ale instalației și 
s-au măsurat parametrii 
zgomotului din compar
timentele laboratorului

spatial. De la bordul lui 
„Saliut-6" se raportează 
că sistemele și apara
tele sale funcționează 
normal.

La 30 iunie, nava cos
mică de transport fără 
pilot ,,Progress-"" s-a 
cuplat in regim automat 
cu complexul orbital so
vietic pilotat „Saliut-6" 
— „Soiuz-34".

Ministrul afacerilor externe pi 
României, Ștefan Aridrei, a făcut o 
vizită oficială de prietenie în R.D. 
Germană in perioada 28—30 iu
nie 1979. la invitația ministrului de 
externe al R.D.G., Oskar Fischer.

Secretarul general al C.C. 
P.S.U.G.,

al 
președintele Consiliului de 

Stat al R.D.G., Erich Honecker, l-a 
primit pe Ștefan Andrei, cu care a avut 
o convorbire prietenească. Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Ștefan 
Andrei a transmis tovarășului Erich 
Honecker un cald salut și cele mai 
bune urări, iar poporului R.D.G. 
noi succese in. construcția so
cietății socialiste dezvoltate. La rîn
dul său. tovarășul Erich Honecker a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceausescu, poporului român 
salutări cordiale și cele mai bune 
urări de noi succese in edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Erich Honecker l-a informat pe 
ministrul de externe despre marile 
realizări ale oamenilor muncii din 
R.D.G. privind îndeplinirea hotă- 
ririlor celui de-al IX-lea Con
gres al P.S.U.G. și pregătirea celei 
de-a 30-a aniversări a intemeierii 
R. D. Germane. El a dăt o înaltă 
apreciere colaborării prietenești din
tre P.S.U.G. -------------- -------
și România.

Tovarășul 
mat despre 
obținute de 
zarea programului construirii socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te în cinstea celei de-a 35-a ani
versări a. victoriei insurecției națio
nale armate antifasciste și antiirn- 
perialiste și despre. pregătirile pen
tru cel de-al XII-lea Congres al 
P.C.R. El a subliniat înalta aprecie
re pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o dă cursului mereu as
cendent al colaborării dintre cele 
două partide, țări și popoare.

Ministrul de externe al României 
a fost primit, de asemenea, de pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G.. Willi Stoph.

Miniștrii de externe au avut con
vorbiri, în cursul cărora au exami
nat dezvoltarea in continuare a re
lațiilor bilaterale. în concordanță cu 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală din 12 mai 1972 
și cu Declarația privind adincirea 
prieteniei și dezvoltarea colaborării 
frățești intre P.C.R. și P.S.U.G., in-. 
tre România și R.D.G., din 10 iunie 
1977, și au făcut un larg schimb de 
păreri asupra unor probleme inter
naționalei Miniștrii au subliniat 
marea însemnătate a întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, pentru 
dezvoltarea și aprofundarea continuă 
a colaborării reciproce. Ei au con
statat cu deosebită satisfacție că 
hotărîrile și înțelegerile convenite de 
conducerile de partid și de stat ale 
celor două țări se traduc in viață 
în mod consecvent.

Miniștrii de externe au 
voința celor două țări de 
era tot mai activ și au convenit noi 
măsuri pentru dezvoltarea in con
tinuare. pe multiple planuri, a 
colaborării bilaterale. în interesul ce
lor două popoare, al cauzei socia
lismului, păcii și securității în Eu- 
tona si în întreaga lume.

Miniștrii au reliefat importanța 
transpunerii în practică a Declara
ției de la Moscova a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, din 
23 noiembrie 1978. care cuprinde un 
program amplu de măsuri concrete 
privind adincirea procesului destir)- 

•derii, încetarea cursei înarmărilor și 
dezarmarea. în primul rind dezarma
rea nucleară, pentru întărirea păcii, 
securității și dezvoltarea colaborării 
în Europa și în întreaga lume, 
reafirmat hotărîrea țărilor lor 
acționa, împreună cu celelalte 
cu toate forțele iubitoare de 
democratice și progresiste, pentru 
realizarea acestor obiective și pro
puneri. Ele vor acționa în același 
spirit pentru înfăptuirea propuneri
lor cuprinse ' 
tuirii de la

și P.C.R., dintre R.D.G.

Ștefan Andrei a infor- 
rezultatele remarcabile 

poporul român în reali-

reafirmat 
a conlu-

Ei au 
de a 
state, 
pace.

în Comunicatul. consfă- 
Budapesta a miniștrilor

ORIENTUL MIJLOCIU ZIUA NAȚIONALĂ A CANADEI

La Hama. pe malurile fluviului 
Oronte, care străbate Siria, imagi
nea cea mai statornică ce mi-a ră
mas intipărită pe retină poartă un 
nume feminin : noria. Gigantice 
roți de apă care. învirtindu-se, nu 
duc nicăieri, dar ele împins de 
secole viața mai departe. Viața 
e sinonimă aici cu apa. Dărni
cia pămintului — cu iscusința 
omului de a ridica șuvoaiele la 
aproape douăzeci de metri înăl
țime și a le slobozi în canale
le de irigație. Sînt optspreze
ce astfel de noria numai in acest 
punct de pe Oronte. Cu ele a tra
versat Hama istoria, dăinuind în- 
tr-o neîntreruptă continuitate din 
antichitate pină în zilele noastre. 
Cu ele înaintează spre viitor Hama 
— acest oraș pașnic. înconjurat de 
livezi, podgorii și grădini bogate, 
cu oameni biinzi și ospitalieri care 
au deprins de la strămoșii lor în
vățătura cea mai de preț a compor
tamentului omului în natură 7 acea 
atitudine ce i-a fost prielnică omu
lui ori de cîte ori s-a comportat 
în natură nu ca intr-un templu, 
nici ca in codru, ci așa cum trebuie 
să acționeze intr-un atelier. Ciști- 
gind astfel bătălia cu uscăciunea, 
locuitorii acestor meleaguri și-au 
cucerit de milenii dreptul la sta
tornicie și la rodnicie. Secretul a- 
cestei victorii este roata de apă, 
primul ascensor inventat de om pe 
aceste păminturi, unde siste
me de irigații ancestrale se dove
desc eficiente și mai ales econo
micoase. chiar și în epoca noastră.

Pomenită in Cartea. Genezei, 
Hama a fost construită de Arados, 
regele Arwadului, și ea a găzduit 
cindva, demult, capitala nordică a 
arameenilor. Statui mîncate de 
colții timpului, ca niște borne puse 
să marcheze trecerea mileniilor, au 
fost descoperite aici, ca niște ca
lendare mute, cu memoria prea în
cărcată pentru a-și mai putea 
aminti ceva... Singurul lucru din 
Hama care a sfidat întotdeauna 
nemișcarea. încremenirea, stagna
rea. punînd mereu în mișcare viața, 
au fost celebrele noria, imaginea 
emblematică a orașului, și nu nu
mai emblema lui, ci inimă așezării 
străvechi pusă să impingă in ve
nele grădinilor vlaga aducătoare 
de pîine.

Vatra acestui oraș are sub roțile

ei roți de noria. Pe ele s-a înălțat 
așezarea oamenilor din timpuri 
imemorabile și cu ele a traversat 
istoria. Prin alte părți, in rotirea 
lui. pămintul arată soarelui orașe 
cu palate, catedrale, cetăți. Cind 
astrul zilei trece peste Hama, vede 
doar roți și curcubee. Așa-mi va 
rămine acest oraș in amintire, ve
nind din uitare pe roțile lui, ca 
intr-un vis de ape.

...în marginea puternicului centru 
industrial al Homsului, nu departe 
de Hama, a apărut prin inteligența 
și harul de constructori al sirieni
lor o adevărată mare interioară,

un imens lac de acumulare la por
țile deșertului. Mari lucrări pentru 
gospodărirea apelor se realizează și 
in celălalt capăt al Siriei, pe Eufrat, 
la care participă și specialiști 
români din. domeniul irigațiilor și 
al ameliorării solurilor. Dar aici, 
la Homs, 650 de români lhcreazâ 
la construcția și dezvoltarea unui 
puternic combinat de superfosfaț’ 
care se realizează în baza unui 
acord de cooperare româno-siriană 
semnat in 1975.

Sînt muncitori, tehnicieni, ingi
neri. specialiști de înaltă clasă, cu 
o binemeritată faimă în execuția 
unor lucrări de amploare, la un 
grad de eficacitate și competitivi
tate recunoscut pe piața mondială. 
Dorul de casă este trăirea lor in
timă și evocarea lui rămine a 
chestiune de suflet. Au venit aici 
să lucreze, să facă o treabă bine, la 
fel de bine, și încă mai bine decît 
acasă, deoarece reprezintă obrazul 
țării, iar cei 2 500 de muncitori și 
specialiști sirieni care vor forma 
sufletul acestui mare complex, și 
dintre care, o bună parte se spe-

acum în România, vorcializează 
trebui să primească „la cheie" in
stalații de înaltă tehnicitate.

Reprezentanții celor două părți 
în realizarea proiectului, colegi de 
muncă, inginerul sirian Aziz Khalil 
și inginerul român Mișu Angelescu, 
ne arată că, intr-o astfel de coo
perare, de proporțiile complexului 
de la Homs. toți trebuie să acțio
neze ca membrii unei mari și uni
te familii. iar aid esențial este 
faptul că ambele, părți depun efor
turi susținute pentru ca țelul pro
pus să fie cit mai curind atins.

...Aceeași stare de spirit o întll-

afacerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de' la Varșovia.

Cei doi miniștri au acordat o aten
ție deosebită problemelor întăririi 
securității și dezvoltării cooperării in 
■Europa, înfăptuirii ca '.in tot unitar a 
prevederilor și principiilor Aptului 
final de la Helsinki. Cele doua părți 
consideră că reuniunea de la Madrid 
din 1980 trebuie sâ fie temeinic pre
gătită, astfel, incit aceasta să dea un 
nou și puternic impuls întăririi secu
rității și dezvoltării colaborării in 
Europa, eforturilor îndreptate spre 
trecerea la măsuri concrete,. eficiente 
de dezangajare militară și dezarmare.

Miniștrii de externe au subliniat 
că încheierea unui tratat intre toate 
statele participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa, privind nefolosirea primul, unul 
împotriva altuia, atîț a armelor nu
cleare, cit și a celor clasice, ar întări 
fundamentul politic și juridic al res
pectării în Europa a principiului 
nefolosirii forței și a amenințării cu 
forța și ar constitui o contribuție im
portantă la întărirea păcii, securității 
și cooperării pe continentul european.

Miniștrii au reafirmat hotărîrea ță
rilor lor de a conlucra activ. împreu
nă cu toate statele semnatare ale Ac
tului final de la Helsinki, pentru ore- 
gătirea și realizarea unei conferințe 
la nivel politic a tuturor statelor eu
ropene, S.U.A. și Canadei, privind 
creșterea încrederii și dezangajarea 
militară pe continent. Ei au subli
niat, de asemenea, necesitatea obți
nerii de rezultate efective la negocie
rile de la Viena privind reducerea 
forțelor armate și armamentelor in 
Europa centrală, pe baza respectării 
stricte a principiului securității egale.

Cele două părți salută rezultatele 
întilnirii la nivel înalt de la Viena 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. Ele aprecia
ză semnarea Tratatului S.A.L.T.-II 
ca o contribuție iă cauza destinderii 
în- Europa și in Ipmea întreagă, ca 
un act pozitiv in direcția creării con
dițiilor pentru oprirea" cursei înar
mărilor și pentru trecerea la măsuri 
eficiente de dezarmare generală.

Miniștrii au reafirmat poziția țări
lor lor, apreciind că noii pași de in
tensificare a cursei înarmărilor in- 
treprinși in ultimul timp de N.A.T.O. 
sint în contradicție cu interesele des
tinderii și securității.

Miniștrii de externe s-au pronunțat 
împotriva încercărilor de a submina 
procesul destinderii, de a desfășura 
campanii impotriva țărilor socialiste 
și de. a se amestecă în treburile lor 
interne. Ei au menționat totodată ne
cesitatea respectării stricte . a înțele
gerilor încheiate.

Cele două țări 
dintre U.R.S.S. și R.P. Chineză de a 
începe negocieri privind normaliza
rea și îmbunătățirea relațiilor dintre 
cele două țări, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice.

Miniștrii au tăcut un schimb de 
păreri cu privire la situația din Asia • 
de sud-eșt, Orientul Apropiat și 
Africa. Ei au subliniat că țările lor, 
consecvente politicii principiale de 
întărire a păcii și. securității interna
ționale. reafirmă necesitatea soluțio
nării tuturor litigiilor și conflictelor 
dintre statele recent eliberate, dintre 
toate statele in general, pe cale paș
nică, politică, prin tratative.

Părțile își exprimă solidaritatea cu 
popoarele care luptă impotriva impe
rialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, discriminării rasiale și 
apartheidului. Părțile s-au pronunțat 
pentru lichidarea subdezvoltării, pen
tru sprijinirea edificării unei noi or
dini economice internaționale.

Miniștrii și-au exprimat -convinge
rea căîntîlnirile și convorbiri
le, care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie și de înțele
gere reciprocă, vor contribui la dez
voltarea și adincirea în continuare 
3 colaborării pe multiple planuri.

Tovarășul Stefan Andrei l-a invi
tat pe tovarășul Oskar Fischer să 
facă o vizită oficială de prietenie 
în Români! 
tată

saluță înțelegerea

---- nia. Invitația a fost accep- 
cu plăcere.

★
30 iunie s-a încheiat vizita ofi- 
de prietenie în R.D.G. a tova-

La
ciață
rasului Ștefan Andrei. La plecare, 
el a fost salutat de Oskar Fischer, 
de. membri ai conducerii M.A.E. 
R.D.G., de alte persoane oficiale.

dria și bucuria pentru lucrul bine 
făcut. Ne-o spune inginerul sirian 
j. Bicharer. arătind că numai po
poarele care se înțeleg, se prețu
iesc și se respectă reciproc, pot 
realiza în comun astfel de proiecte 
pe baza unor acorduri încheiate și 
puse in aplicare la cel măi înalt 
nivel.

...Se petrec transformări struc
turale pe bătrînul părnînt al Siriei, 
transformări care ar umple de ui
mire ochii trecutului. Popor stră
vechi. sirienii s-au aflat întot
deauna la răscrucea marilor civili
zații, țara lor fiind pragul dintre

De trei ori despre dor

pe pămintul Siriei

nim la Banyas, unde românii lu
crează la edificarea celei mai mari 
rafinării petroliere de pe pămintul 
Siriei, 'adevărat colos capabil sa 
prelucreze anual șase milioane 
tone de țiței. Sînt 2 500 de români, 
o adevărată armată a elitei munci
torești din țara noastră, construc
tori. energeticieni. petroliști, 2 500 
de inimi care, deși tinjesc după 
casă, ințeleg supremul comanda
ment al misiunii lor, de mesageri 
ai prieteniei, ai întrajutorării- fră
țești, ai cooperării reciproc avan
tajoase între popoare. In acest 
sens, Banyasul are valoare de 
simbol. Regăsesc pretutindeni pe 
vastul șantier petroliști de-ai mei. 
ploieșteni. ori 
numitei firme 
termocentrale 
rostește o frază în care să nu 
audă cuvîntul dor.

Va rămine insă aici. în urma 
acestor harnici constructori, aparți- 
nind uneia dintre ramurile de vlhf 
ale ingineriei românești, o rafină
rie fără egal ca amploare și ran
dament în intregul Orient:. Apro
piat. Și va mai rămine ceVa : tnîn-

■ l • ' s

muncitori ai 
constructoare 

.Vulcan", și nu
re
de 
se 
se

al

orient și occident, poarta cea mai 
de răsărit a Mediteranei către Asia, 
placa turnantă dintre trei conti
nente.' Au zidit, au durat, au clă
dit eu o răbdare de furnici trudi
toare înălțind orașe, țortificînd ci
tadele. plantind pe harta lumii 
unele dintre cele mai vechi așezări 
omenești. O astfel de așezare este 
Alepul. oraș de vîrstă matusalemi
că. una din urbele cele mai bătrine 
din cite cunoaște pămintul. Patru 
mii de ani de istorie neîntreruptă, 
patru milenii de existență continuă 
— cu astfel de virstă puține orașe 
din lume se pot mindri, și in că și 
mai puține pot face dovada atîtor 
vicisitudini cărora le-au ținut piept 
pentru a putea supraviețui. Cita
dela care domină orașul este o 
capodoperă a arhitecturii medieva
le arabe, zidire a unei epdci în 
care „a exista" era sinonim cu „a 
rezista". Alepul a traversat ultimul 
mileniu din istoria sa purtind ca 
pe o carapace, ca pe o casă de 
melc. în care să-și poată ascunde 
ființa, această inexpugnabilă cita
delă in piatra căreia multe armii 
și-au rupt colții. Ceea ce in

• Consiliul Ligii Arabe cere 
încetarea tuturor actelor de 
violare 
integrității Libanului

TUNIS 30. — Intr-o declarație 
blicată Ta Tunis, Consiliul Ligii Arabe 
apreciază că'recentele atacuri ale 
aviației israăliene iți sudul Libanului 
-reprezintă lin pericol pentru, secu
ritatea și pacea din regiune, o ame
nințare la adresa păcii ‘ iiiternațio- 
nale. Consiliul cere sâ se pună capăt 
tuturor acțiunilor de violare a secu- 
rită-ții și integrității Libanului.

a securității Ș'
pu-

KHARTUM. — Sudanul condamnă 
agresiunile •israeliene împotriva Li
banului. afirmînd că ele constituie o 
gravă amenințare pentru Orientul 
Mijlociu și sînt incompatibile cu 
afirmațiile israeliene privind dorința 
instaurării păcii in regiune — se 
arată într-un comunicat dat publici
tății de Ministerul de Externe su
danez și reluat de agenția M.E.N.

iran: Noi incidente
in provincia Kuzistan

TEHERAN 30 (Agerpres). — Agen
ția iraniană de șțiri. P.A.R.S. infor
mează că in provincia Kuzistan din 
sudul Iranului au izbucnit, sîmbătă, 
noi. incidente. în cursul cărora*  cîteva 
persoane au fost ucise și altele răni
te. Citind sursă ale poliției, agenția 
iraniană precizează că „ciocniri vioț- 
lente" au avut loc la Abadan.

De aserrienea, în localitatea Ahvaz, 
tet in provincia Kuz’stan, au fost 
semnalate incidente în urma cărora 
67 persoane 1 au fost arestate. Procu
rorul Kuzistanului a declarat că ele
mente turbulente au pătruns in lo
calitatea Ahvaz. venind de la 
Abadan și Khorramshahr, pentru a 
lansa o „acțiune contrarevoluționa
ră", precizează agenția P.A.R.S.

♦
într-o declarație făcută postului de 

radio Teheran, ministrul de interne 
al Iranului a anunțat că o „adunare 
de experti", însărcinată cu discutarea 
proiectului de constituție înainte de 
a fi supus referendumului național, 
va fi aleasă printr-o consultare elec
torală în ultima săptămînă a lunii iu
lie. Vîrsta 
rea Ia vot

Proiectul 
Iranului a
Documentul prevede un stat bazat 
pe principii islamice. în care pu
terea executivă să fie asumată de 
un președinte și un prim-ministru.

minimă pentru participa- 
a fost fixată la 16 ani.

viitoarei constituții a 
fost publicat la 18 iunie.

Excelenței Sale
Domnului EDWARD RICHARD SCHREYER

Guvernatorul general al Canadei
OTTAWA

îmi este deosebit de plăcut șă. vă adresez, cu ocazia Zilei naționale a 
Canadei, sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire, iar poporului 
canadian urări de progres și bunăstare.

Doresc șă exprim și cu acest prilej convingerea mea că bunele relații 
de prietenie și colaborare stabilite între țările noastre vor continuă să se 
dezvolte pe multiple planuri, in folosul popoarelor noastre, al cauzei păcii, 
securității și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul Zilei naționale a Ca

nadei, tovarășul Ilie Verdeț, prim- 
miniștru al Guvernului

Pentru călătorul eu
ropean, obișnuit , să ci
tească în marmura 
monumentelor antice 
frămîntata viață a po
poarelor de pe bătri- 

i nul continent. Canada 
reprezintă mai mult 
decît o lume nouă, o 
țară de dimensiunile 
untii continent, in care 
alături de nesfirșitele 
păduri' și ghețuri regă
sește adeseori, cu plă
cută surprindere, pei
sajul arhitectonic fa
miliar din țara de baș
tină. Și aceasta deoa
rece, de-a lungul vre
mii. pe pămintul aces
tei tinere națiuni, care 
sărbătorește astăzi 112 
ani de existență, au 
venit să se așeze • re
prezentanți a nu mai 
puțin .de 60 de popoare 
de pe intreg globul. 
Oamenii aceștia, care 
s-au identificat pe de
plin cu noua lor pa
trie, s-au obișnuit să 
trăiască în spații sub- 
populate (practic, pe 
fiecare kilometru pă
trat . nu trăiesc, mai 
mult de doi locuitori), 
s-au călit în lupta cu 
natura vitregă, mun
cind cu hărnicie și ta
lent pentru punerea 
în valoare a imenselor 
bogății ale patrimoniu
lui național.

Canada anului 1979 
oferă imaginea unei 
țări cu o economie mo
dernă, ’ care cunoaște

Republicii
Socialiste România, a transmis . o te
legramă de felicitare primului_ mi
nistru al Canadei, Joseph Clark.

ritmuri 
voltare. 
sursele 
un rol 
expansiunea economică 
a ultimelor decenii. 80 
la sută din producția 
de. nichel a lumii ca
pitaliste provine 
Canada. Teritoriul Ca
nadei cuprinde, de alt
fel, numeroase resurse 
— fier, zinc, cupru, 
plumb, argint, cobalt, 
petrol, gaze naturale, 
cărbune. Pe baza aces
tor avuții s-a dezvoltat 
o puternică industrie, 
concentrată mai ales in 
orașele din sudul și 
estul țării, Canada fiind 
una dintre țările a- 
vansate economic ale 
lumi.

Deși situate la mari 
distanțe geografice." 
România și Canada au 
stabilit și dezvoltă re
lații de prietenie și 
colaborare, 
principiile 
egalități în 
respectării 
denței și suveranității 
naționale, neamestecu
lui în treburile in
terne și avantaju
lui reciproc. Pentru 
cursul continuu ascen
dent al relațiilor ro- 
mâno-canadiene este 
semnificativ că volu
mul schimburilor co
merciale a crescut in 
ultimii cinci ani de 
circa patru ori ; de 
asemenea, s-a intensi-

rapide de dez- 
Desigur. re- 

țării au jucat 
important in.

din

bazate pe 
deplinei 

drepturi, 
indepen-

agențiile de presă transmit
Convorbire sovieto—ita

liană La 30 iunie, la Moscova, a 
avut loc o convorbire între Aleksei 
Kosîghin. președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor de externe, și 
primul ministru al Italiei. Giulio An- 
dreotti, care, împreună cu ministrul 
de externe. Arnaldo Forlani, au 
făcut o escală la Moscova în drum 
de la Tokio Spre Roma. Părțile au 
constatat dezvoltarea ascendentă a 
relațiilor bilaterale și și-au exprimat 
dorința. de a le adinei în continuare. 
Cele două părți au salutat creșterea 
considerabilă a schimburilor comer
ciale și economice bilaterale și ' au 
convenit să ’’continue tratativele pen
tru elaborarea unor noi înțelegeri pe 
termen lung în acest domeniu.

Plenara C.C. al P.C. din
Austria. La 'riena a avut loc ple* 
nara C.C. al P. C. din Austria, care 
a discutat probleme ale situației in
ternaționale și unele aspecte ale po
liticii interne.

sîngerosul ev de mijloc era condiție 
vitală, statura ființei urbanistice 
fiind direct proporțională cu înăl
țimea și grosimea meterezelor, a 
devenit în zilele noastre simplă 
curiozitate turistică, aidoma unei 
armuri de cavaler medieval rătăci
tă într-un oraș al contrastelor 
veacului douăzeci.

Alepul construiește acum din 
beton și. deoarece făina din care 
se plămădește tăria betonului este 
cimentul, la porțile orașului, pe 
drumul ce duce spre Sheik Said, 
o mare fabrică de ciment siriană 
este construită de firma „Arcom- 
Uzinexportimport, România", care 
a dfeplâsat aici, pe lîngă instalațiile 
necesare, și 350 de specialiști in 
materie, oameni care pînă la sfir- 
Șitul acestui an vor trebui să dea 
partenerilor sirieni fabrica „ia 
cheie". întilnesc aici mulți specia
liști: sirieni care și-au făcut studiile 
superioare in - România. Nadei Gu- 
rani a absolvit politehnica bucu- 
reșt'eană în clasa profesorului Ne- 
nițescu, despre care îmi vorbește 
cu adincâ venerație. Muhamed 
Ward a frecventat cursurile de 
specializare de la Academia „Ște
fan Gheorghiu". Ahmed Sair a 
efectuat ■ un .stagiu la Ministerul 
Construcțiilor Industriale. „înainte 
de toate — îmi spune inginerul 
Nader Gurăni — cimentul „Port
land", produs la Sheik Said a ci
mentat o adincă prietenie între 
constructorii români și sirieni, iar 

. lucțul acesta nu este cel din urmă 
rezultat . ill cooperării noastre". 
Specialiștii români Ion Ciotei, Du
mitru' Holbări și Mircea Jurcă ne 
vorbesc despre înalta tehnicitate a 
fabricii, in întregime automatizată, 
dar și despre excelenta colaborare 
cu partenerii sirieni, al cărei efect 
final rămine transformarea acordu
rilor româno-siriene incheiate la 
cel rriai înalt nivel, în puternice 
obiective industriala, capabile să 
contribuie la modernizarea și pro
pășirea economico-socială a Siriei. 
Puneți in aceste 
cuvînt românesc 
silabă — dor — 
cuvîntul mindrie, 
adevărata încărcătură sufletească a 
unei stări de spirit ce nu se mai 
cere tălmăcită.

mărturisiri un 
de o singură 
Si> adăugîndu-i 
veți descoperi

Ioan GRIGORESCU

Convorbiri bulgaro-turce. 
Președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, l-a pri
mit pe ministrul energiei și resurse
lor naturale al Turciei, Deniz Bay
kal. In cursul convorbirilor purtate 
de ministrul turc 
stabilite măsuri 
colaborării celor 
niul energeticii.

în Bulgaria au fost 
pentru. extinderea 

două țări în dome-

Plenara C.C. al P.C. din 
ECUadOr. La Guaya<iuil a avut 
loc plenara C.C. al P. C. din Ecuador, 
care a analizat rezultatele recentelor 
alegeri prezidențiale și parlamentare. 
P.C.E. — se spune in hotărîrile adop
tate de plenară — va sprijini orice 
măsură luată de guvern pentru sa
tisfacerea nevoilor stringente ale ma-
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ficat în ultimii ani 
cooperarea economică 
in producție, pe plan 
tehnico-științific și in 
alte domenii de interes 
reciproc. După cum se 
știe, pe baza acor
dului interguverna- 
mental româno-canâ- 
dian privind coopera
rea in domeniul folo
sirii energiei atomice 
în scopuri pașnice, la 
sfîrșitul anului trecut 

semnate la 
contractele

au fost 
București 
care vor conduce la 
construirea de centrale ■ 
nuclearo-electrice ir. 
România. Aceste con
tracte, ca și memoran -^ 
dumul privind dezvol / 
tarea în continuare a 
relațiilor bilaterale de 
cooperare tehnico- 
economică și a schim
burilor comerciale, 
semnat tot în capitala 
tării noastre, sint me
nite să deschidă noi 
posibilități de amplifi
care și diversificare a 
raporturilor bilaterale, 
în folosul ambelor țări 
și ponoare. Se poate 
aprecia că există nre- 
misele unei asemenea 
evoluții , favorabile a 
relațiilor prietenești,, 
în consens cu princi
piile coexistentei paș
nice. cu cerințele cau
zei ințelegerii și cola
borării internaționale.

R. B

selor. Printre cele mai urgente sar
cini sînt considerate naționalizarea 
industriei petrolului. înfăptuirea re
formei agrare, îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale poporului. A fost 
adoptată hotărîrea de a se convoca 
congresul al X-lea al partidului la 
sfîrșitul acestui an.

Camera Reprezentanților 
a Congresului american 8 
respins un amendament prezentat de 
deputății Partidului Republican, de 
opoziție, care viza ridicarea de către 
președintele Carter a sancțiunilor îm
potriva regimului minoritar rasist din 
Rhodesia incepînd de la 1 decem
brie a.c.

Spre independența insu
lei Saint Vincent.Insula Saint 
Vincent, colonie britanică din bazinul 
Caraibilor. își va proclama' indepen
dența Ia 27 octombrie anul acesta.

Praștia
Desigur, există foarte multe feluri de expoziții — de pictură sau 

sculptură, de cărți ori filatelie : sau, cele excentrice — de umbrele, 
trompete, pipe ori cutii de chibrituri.

Există și expoziții cu scop pur practic, cum sint tirgurile ăe 
mostre sau cele economice ori științifico-didactice, adiacente unor 
conferințe; vizitarea expoziției precede sau succede expunerii teo
retice — și publicul devine mult mai edificat.

...De aceea ar fi fost mai util dacă expoziția Satory VII, recent 
inaugurată, ar fi avut loc ceva mai aproape de Genșva, unde se 
desfășoară lucrările comitetului pentru dezarmare.

E adevărat, Satory VII prezintă un șir de specificități. De pildă, 
spre deosebire de orice altă expoziție, care are ore de deschidere și 
închidere, Satory VII este permanent închisă. Accesul publicului este 
strict interzis, există o pază strictă împotriva vizitatorilor. Cu excep
ția celor invitați — și care poartă uniformă cu epoleți.

Expoziția, cu vînzare, este foarte bogată în obiecte de artă — 
peste 1 500 de piese; celor pentru care este deschisă expoziția 
închisă, li se înmînează un ghid al exponatelor: patru volume, 
insumînd peste 2 000 de pagini, cu mențiunea „Strict confidențial".

Creațiile expuse sînt de o foarte mare diversitate. Se pare câ emoții 
estetice deosebite provoacă tunurile enorme, de 155 mm, cu tragere 
rapidă — M.C.T. (Mare Cadență de Tir) capabile să expedieze la cîteva 
secunde cite un mesaj vibrant de mare calibru.

De altfel, totul poartă amprenta secolului vitezei — și tancurile 
„mamut", și amfibiile care se deplasează pe uscat cu 100 km pe oră 
și in apă cu 2 metri pe secundă, și pușca mitralieră care se zorește 
să expedieze cam 1 000 de focuri pe minut. Azi, omul e foarte grăbit. 
Grăbit să ajungă unde va ajunge în orice caz.

Mari desfătări intelectuale inspiră și tipurile de tunuri automotoare, 
tancurile cu hublouri din sticlă blindată pentru admirat peisajele na
turii. Sint expuse multe și drăguțe bombe și bombițe — proiectile capa
bile să s.trăpungă blindaje de oțel de 30 de cm, bombe pentru făcut 
țăndări pistele betonate ale aerodromurilor, precum și splendide 
colecții de rachete — antitanc, antiaeriene, antinavale, antiterestre și 
alți anti — dotate cu minicalculatoare și sisteme de ghidare prin laser 
— mă rog, tot ce-i necesar pentru ca emoția artistică să ajungă exact 
la creierul omului.

în condițiile penuriei de combustibil provoacă, desigur, o mare 
bucurie armele dotate cu sisteme de vedere nocturnă pe bază de 
raze infraroșii sau de intensificare artificială a luminii.

într-un cuvînt, o strașnică expoziție a geniului creator al omului, 
a capacității sale de a crea creații.

Satory VII cuprinde numai lucrări, cum sînt denumite, clasice; cele 
nucleare nu sînt expuse și nu-s de vînzare. Din respect pentru aspi
rația omenirii de încetare a înarmărilor.

Păcat doar că, în compensare, nu s-a deschis și o expoziție a 
dezarmării. Adică a armelor care du fost distruse sau dezafectate în 
urma diverselor tratative de dezarmare.

N-ar fi fost greu și nu ar fi necesitat un spațiu mare — nici terenuri 
întinse, nici săli spațioase. De fapt, pentru expoziția dezarmării ar fi 
ajuns un sertar.

Unde încăpea perfect singura armă — pînă acum — în mod pre
cis retrasă și eliminată din panoplii și arsenale:

Praștia.
N. CORBU
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