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GRANDIOS PROGRAM DE MONCĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi, in 
stațiunea Neptun, delegația parla
mentară iugoslavă condusă de tova

rășul Dragoslav Markovici, președin
tele Adunării Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, care face o vi
zită in țara noastră.

Din delegație fac parte Radmilo 
Andrici, membru al Consiliului Fede

ral și al Comisiei de apărare. Olga 
Milicici Ar.slanagici, membru al Con
siliului republicilor și provinciilor 
și al Comisiei pentru prețuri și piețe,
(Continuare în pag. a V-a)

T oți comuniștii, întregul nos
tru popor au primit cu 
profundă bucurie proiectul 
Directivelor Congresului al 

'XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân cu privire la dezvoltarea eco
nomico-socială a României în cin
cinalul 1981—1985 și orientările de 
perspectivă pînă în 1990. Este un 
document de excepțională însem
nătate, care prefigurează, la scara 
întregii națiuni, noile dimensiuni ale 
viitorului strălucit al patriei socia
liste. Un viitor al muncii tot mai 
rodnice, al creșterii puternice a că- 

* lității creației ma
teriale și spiri
tuale, a bunăstă
rii întregului po
por, un viitor al 
afirmării tot mai 
puternice a pres
tigiului României 
în lume. Citim 
și recitim acest 
grandios program 
al întregului po
por, cu satisfac
ția și emoția pe 
care o dă întot
deauna descifrarea viitorului, cu 
mindria de a ne ști.părtași la fău
rirea lui prin munca și priceperea 
noastră, prin elan patriotic și fer
mitate revoluționară.

Avem la îndemînă un impresio
nant document de lucru, elaborat 
și fundamentat cu contribuția e- 
sențială și sub permanenta îndru
mare a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
document adoptat intr-o deplină 
unanimitate și unitate de recenta 
plenară comună a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a Româ
niei. în spiritul practicii profund 
democratice ce caracterizează so
cietatea noastră, acest document 
este supus acum dezbaterii comu
niștilor, întregului popor, urmind 
să fie aprobat de Congresul al 
XII-lea al partidului. Desigur, a- 
naliza aprofundată a ideilor noi, 

a obiectivelor esențiale și sarcini
lor majore pe care le conține pro
iectul Directivelor, explicarea de
taliată a prevederilor sale vor con
stitui tematica vastă a amplei dez
bateri ce va avea loc în rindurile 
întregului partid și întregului po-

e desprinde cu limpezime că 
atît retrospectiva marilor 
succese dobindite în dezvol
tarea economico-socială a 

țării în acest cincinal, cit și per
spectivele deschise de proiectul de

„In mod deosebit, în următorul cincinal se vor. ac
centua afirmarea revoluției tehnico-științifice și realiza
rea unei noi calități în toate domeniile de activitate"

NICOLAE CEAUȘESCU

Directive confirmă, prin forța argu
mentelor, CONTINUITATEA ȘI 
CONSECVENȚA CU CARE ACȚIO
NEAZĂ PARTIDUL, ÎNTREGUL 
POPOR PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
NEABĂTUTĂ A PROGRAMULUI 
PARTIDULUI. Avînd ca bază trai
nică realizările remarcabile obținute 
de poporul nostru în toate domenii
le de activitate — prevederile Di
rectivelor Cțngresului al XI-lea 
fiind îndeplinite și depășite in peri
oada trecută din acest cincinal — 
Directivele Congresului al XII-lea 
sînt menite să asigure înfăptuirea 
în continuare cu succes a prevede
rilor Programului partidului, des
chid noi și minunate perspective 
dezvoltării patriei socialiste, consti
tuind un însuflețitor program de 
muncă -și de luptă pentru prospe
ritatea și progresul societății româ
nești, în pas cu cele mai noi cu
ceriri ale civilizației moderne. Sub

liniind acest obiectiv fundamental, 
proiectul de Directive precizează 
că in perioada 1981—1985 societa
tea românească va intra într-o 
fază nouă, superioară a dezvoltării 
sale, in care vor avea loc afirma
rea cu putere a revoluției tehnico- 
științifice contemporane în toate 
domeniile, accelerarea trecerii, pe 
baza acumulărilor cantitative ob
ținute în cincinalele precedente, la 
o nouă calitate in întreaga activi
tate economico-socială, ridicarea pe 
o treaptă și mai înaltă a gradului de 
bunăstare și civilizație al întregu

lui popor, întărirea independenței și 
suveranității patriei noastre socia
liste. Va continua procesul de dez
voltare armonioasă a intregii so
cietăți, asigurîndu-se creșterea in 
ritm inalt a economiei naționale, a 
produsului social și venitului na
țional, realizarea unui echilibru co
respunzător intre diferite ramuri și 
sectoare de activitate, amplasarea 
mai judicioasă a forțelor de pro
ducție pe teritoriu, înflorirea și 
mai puternică a științei, invățămin- 
tului și culturii, perfecționarea ra
porturilor sociale, adîncirea demo
crației socialiste, afirmarea plenară 
a personalității umane.

Iată principalele dimensiuni ale 
continuării pe un plan superior a 
activității de înfăptuire a preve
derilor Programului partidului. 
Așa cum a subliniat secreta
rul general al Dartidului, trecerea 
Ia o nouă calitate, pe baza a-

cumulărilor cantitative din toate 
domeniile, se impune acum ca o 
necesitate obiectivă pentru realiza
rea Programului partidului, pentru 
crearea condițiilor de înfăptuire a 
societății comuniste în România.

- ntr-o concordanță deplină cu 
• această cerință legică obiec

tivă se afirmă REALISMUL 
ȘI PROFUNZIMEA ȘTIIN

ȚIFICĂ A PREVEDERILOR PRO
IECTULUI DE DIRECTIVE. Por
nind de la stadiul atins în dezvol
tarea economiei

I

crizei energe- 
interdependența 
economiile na- 
mai important

românești, de la 
necesitatea asigu
rării tuturor mij
loacelor și condi
țiilor pentru în
făptuirea Progra
mului partidului, 
viitorul plan cin
cinal are in vede
re, totodată, feno
menele noi apă
rute în economia 
mondială — înde
osebi implicațiile 
prelungirii crizei 
economice și, mai 

ales, ale adincirii 
tice — precum și 
crescîndă dintre 
ționale, rolul tot 
ce revine în condițiile actuale ex
tinderii cooperării economice și 
tehnico-științifice pe plan interna
țional. In acest sens este de subli
niat noua concepție care stă Ia 
baza modernizării structurii eco
nomiei naționale, concepție cave 
marchează o etapă nouă, calitativ 
superioară, in opera de industria
lizare. Se vor asigura dezvoltarea in 
ritm înalt ă ramurilor de vîrf ale 
industriei și ridicarea gradului de 
tehnicitate al tuturor ramurilor in
dustriale, se va intensifica procesul 
de restructurare a industriei, pu- 
nindu-se accentul pe sectoarele
(Continuare în pag. a IlI-a)

Delegația parlamentară din Senegal

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit joi, in stațiunea Neptun, 
delegația parlamentară din Senegal, 
condusă de Amadou Cisse Dia, pre
ședintele Adunării Naționale a Re

Ambasadorul Republicii Democratice Afganistan
cu prilejul prezentării scrisorilor

7
Joi, 12 iulie, președintele Republi

cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit în sta
țiunea Neptun pe Raz Mohammad 

publicii Senegal, care face o vizită in 
țara noastră. Din delegație fac parte 
Abdoul Aziz Ndaw, vicepreședinte al 
Adunării Naționale, președintele 
Grupului parlamentar de prietenie 
Senegal-România, Coumba Ba, mem

Paktin, care și-a prezentat scrisori
le de acreditare în calitate de am
basador extraordinar și plenipoten- 

bru al Comisiei sănătății și al grupului 
parlamentar de prietenie, Hamet 
Diop, președintele Comisiei de fi
nanțe și afaceri .economice și mem-
(Continuare în pag. a V-a)

de acreditare
țiar al Republicii Democratice Afga- 
nisțan în țara noastră. (Continuare 
în pag. a V-a).

TREPTE MA[ ÎNALȚE SPRE PROGRES Șl BUNĂSTARE
PRODUCȚIA NETĂ INDUSTRIALĂ

— în procente —
PRODUCȚIA GLOBALĂ AGRICOLĂ

— în procente —
INVESTIȚIILE TOTALE IN ECONOMIE

—în procente —
VENITUL NATIONAL

130-
135

1980 (plan) 1985 1976-1980 (medie anuală) 1981-1985 1976-1980 1981-1985
• Producția neta industrială — care, potrivit nou

lui mecanism economico-financiar, constituie un indi
cator de bază ai comensurării activității productive a 
unităților din industrie — va spori, în perioada 
1981—1985, într-un ritm mediu anual de 9—10 la 
sută ;
• Acest ritm, superior celui de creștere a producției 

globale industriale (8—9 la sută), demonstrează 
orientarea primordială a activității întreprinderilor 
spre sporirea valorii nou create pe seama reducerii 
cheltuielilor materiale — ceea ce asigură o contribu
ție tot mai substanțială a fiecărei unități la creșterea 
venitului național.

• în perioada 1981—1985 se va asigura accelera
rea procesului de dezvoltare intensivă a agriculturii 
— ca una din cele mai importante priorități ale cin
cinalului ;
• Producția globală agricolă urmează să spo

rească într-un ritm mediu anual de 4,5—5 la sută, 
față de perioada 1976—1980 ;
• Ponderea ‘zootehniei în totalul producției agri

cole va trebui să se ridice pînă în 1985 la 45—46 la 
sută ;
• Investițiile ce se vor aloca pentru extinderea și 

perfecționarea bazei tehnico-materiale a agriculturii 
vor însuma 133 miliarde lei.

• Planul cincinal 1981—1985 va asigura condițiile 
necesare pentru realizarea unui program de investiții 
de 1 300—1 350 miliarde lei ;
• Circa 85 la sută din fondurile de investiții vor fi 

alocate pentru dezvoltarea ramurilor productive ;
• Pentru cincinalul viitor se prevăd punerea în 

funcțiune a peste 1 200 capacități noi și modernizarea 
a circa 1 100 unităti existente în industrie, realizarea 
a 375 noi capacități în agricultură, executarea unor 
importante obiective în celelalte ramuri ale econo
miei, precum și a unui număr însemnat de construcții 
social-culturale ;
• Producția de construcții-montaj va crește pînă în 

.1985 cu 11—11,5 la sută, față de anul 1980.

• Ritmul mediu anual de creștere a Venitului națio
nal prevăzut pentru viitorul cincinal este de 6,7—7,4 
la sută, depășind dinamica produsului social ;
• Creșterea într-un ritm mai înalt a venitului națio

nal față de produsul social impune concentrarea 
eforturilor oamenilor muncii spre laturile calitative, 
de eficiență, ale activității productive ;
• Venitul național pe locuitor va ajunge în 1985 la

2 400—2 500 dolari, condiție esențială pentru tre
cerea României în rîndul țărilor cu nivel mediu de 
dezvoltare economică ;
• Din venitul național repartizat pe întregul cinci

nal, circa 30 la sută va fi alocat pentru fondul de dez
voltare economico-socială. __ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
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„Vom îmbunătăți calitatea muncii,
vom spori eficiența întregii activități"

MUNCA PATRIOTICĂ PE ȘANTIERELE DE LOCUINȚE

DIN BÎRLAD, LA ÎNĂLȚIME

Un etaj în avans la fiecare bloc
Angajamentul oamenilor muncii, al tuturor celor 

care beneficiază de măsurile privind trecerea la etapa a doua 
de majorare a retribuțiilor

în telegrama adresată de COLEC
TIVUL CONSTRUCTORILOR DE 
UTILAJ PETROLIER DE LA ÎNTRE
PRINDEREA „1 MAI" PLOIEȘTI se 
arată : Am luat cunoștință cu deose
bită satisfacție și bucurie de conți
nutul hotăririi plenarei Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii privind 
înfăptuirea programului de creștere 
a nivelului de trai in perioada 
1976—1980. Această măsură care vi
zează creșterea rapidă a nivelului de 
trai material și spiritual al oameni
lor muncii ne determină să mobili
zăm întregul nostru potențial, 
toată capacitatea și puterea de 
muncă de care dispunem pentru a 
intimpina cele două mari evenimente 
ale acestui an — cea de-a 35-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al XII-lea al partidului — cu 
noi și importante succese in activi
tatea noaîtră de zi cu zi.

Conștienți de faptul că măsurile 
adoptate sint rezultatul succeselor 
obținute în dezvoltarea economieo- 
socială a țării, ca urmare firească a 
politicii înțelepte a partidului și sta
tului nostru al cărei scop suprem 
este omul, constructor conștient și 
devotat al socialismului, beneficiar al 
tuturor realizărilor României socia
liste. vom face totul pentru reali
zarea și depășirea sarcinilor de plan 
pe anii 1979—1980.

în telegrama adresată de BIROUL 
COMITETULUI DE PARTID AL 
COMBINATULUI SIDERURGIC GA
LAȚI se spune: Dînd glas senti
mentelor pe care 
comuniștii, toți 
furnaliștii, oțela- 
rii, laminatorii, 
muncitorii, ingi
nerii și tehni
cienii Ie nutresc 
față de condu
cerea partidului, 
față de dumnea
voastră personal, 
tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vă a- 
dresăm înalta re
cunoștință și adincul respect față de 
grija pe care o manifestați creș
terii bunăstării și civilizației întregu
lui nostru popor, preocupări inscri.se 
drept crez al intregii dumneavoastră 
vieți și care și-au găsit o nouă și 
strălucită confirmare in hotărirea 
recentei plenare a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii privind în
făptuirea programului de creștere a 
nivelului de trai in perioada 1976— 
1930. Noi, siderurgiștii, am fost prin
tre primele categorii de oameni ai 
muncii care au beneficiat de creș
terea retribuției în prima etapă, creș
tere de pe urma căreia veniturile fa
miliilor noastre au crescut cu peste 
100 milioane lei anual. Tot astfel, in 
urma,recentei hotăriri vom beneficia, 
începind cu 1 august a.c.. de cea de-a 
doua etapă a tpajorării side pe urma 
căreia veniturile noastre sporesc nu
mai la nivelul acestili an cu alte 50 
milioane lei.

Știm, am ințeles cu toată clarita
tea din cuvîntul dumneavoastră în
țelept că acest program al creșterii 
propriei noastre bunăstări cere din 
partea noastră o participare pe mă
sură la dezvoltarea economico-socia- 
lă a țării, cere să ne îndreptăm cu 
tot mai multa tărie atenția și grija 
față de exploatarea la inaiți. parame
tri a utilajelor și agregatelor side
rurgice, față de gospodărirea cu ma
ximă chibzuință și spirit gospodăresc 
a tuturor materiilor prime, materiale
lor. energiei și combustibilului, ca 
parte a avuției întregului popor.

COLECTIVUL DE OAMENI AI 
MUNCII DE LA ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA URICANI — se arată in 
telegramă — a aflat cu multă satis
facție • și bucurie despre hotărirea 
plenarei Consiliului Național al Oa
menilor Muncii privind înfăptuirea 
programului de creștere, a nivelului 
de trai în perioada 1976—1980. Faptul 
că noi, minerii, beneficiem și de a- 
ceastă dată, printre primii, de o nouă 
și substanțială creștere a retribuției, 
de 15,9 la sută, începind cu 1 august 
a.c., exprimă cu prisosință grija pe 
care conducerea superioară de partid 
și de stat, personal dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ne-o purtați nouă, 
minerilor, ca și tuturor oamenilor 
muncii.

Această grijă își găsește expresia 
în programul de mecanizare, care 
ușurează considerabil munca fizică a 
minerilor Și sporește productivitatea 
muncii. Lună de lună programul 
de mecanizare elaborat din inițiati
va dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, prinde noi contu
ruri și la mina noastră. Iată de ce, 
noi. minerii din Urieani. exprimin- 
du-ne recunoștința fierbinte pentru 
grija părintească pe care ne-o pur- 
tați. ne exprimăm totodată hotărirea 
de a face totul pentru creșterea pro
ducției de cărbune, atit de necesar 
patriei. Ne angajăm ca in cinstea 
celei de-a 35-a aniversări a sărbă
toririi eliberării patriei și a Congresu
lui al XII-lea al P.C.R. să adăugăm 
plusului de cărbune realizat pină in 
prezent incă 1 000 tone.

COLECTIVUL DE OAMENI AI 
MUNCII — ROMÂNI, MAGHIARI. 
GERMANI, SÎRBI ȘI DE ALTE 
NAȚIONALITĂȚI — DE LA ÎNTRE
PRINDEREA „ELECTROMOTOR" 
TIMIȘOARA a urmărit cu deosebit 
interes lucrările recentei plenare co
mune a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice si 
Sociale a României, la care dumnea
voastră, stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. ați 
evidențiat în mod magistral li
niile fundamentale ale dezvoltării in
tregii activități economico-sociale, 
pentru modernizarea tuturor sectoa
relor de activitate, indicind pe baza 
unei analize profund științifice căile 
de valorificare mai intensă și com
plexă a resurselor materiale și spi
rituale de care dispunem.

Creșterea considerabilă a avuției 
sociale și a venitului național creează 
condițiile pentru înfăptuirea integra
lă a prevederilor programului privind 
creșterea retribuției, cea mai mare 
din istoria construcției socialiste din 
țara noastră. Colectivul de munci
tori, tehnicieni, ingineri și economiști 
ai întreprinderii noastre vă aduce un 

omagiu fierbinte pentru grija și con
secvența cu care promovați și asi
gurați transpunerea in viață a poli
ticii partidului și se angajează să 
înfăptuiască cu abnegație sarcinile 
care-i revin, dînd o producție marfă 
suplimentară de 15 milioane lei, adn- 
cindu-și astfel contribuția la dezvol
tarea economico-socială a României, 
la ridicarea ei pe noi trepte de civi
lizație și progres.

în telegrama adresată de OAMENII 
MUNCII DE LA ȘANTIERUL NA
VAL CONSTANȚA se spune : Tre
cerea la cea de-a doua etapă a ma
jorării retribuției reprezintă pentru 
colectivul nostru un prilej de mobi
lizare și mai mare pentru a înfăptui 
în cele mai bune condiții indica
țiile dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, din luna iunie 
1979, cînd ați vizitat Șantierul naval 
Constanta în care se construiesc nave 
de mare tonaj.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nava- 
liștii din Constanța vor acționa în 
continuare pentru înfăptuirea politi
cii interne și externe a partidului, 
pentru a intimpina cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român cu noi succese.

De asemenea, ne exprimăm denli- 
nul nostru acord față de hotărirea 
plenarei comune a C.C. al P.C.R. si 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României, ca 
dumneavoastră să fiți propus de 

Telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

conferințele județene în înalta func
ție de secretar generai al partidului.

Simt nevoia ca de alți, de pe 
schela unuia din numeroasele blocuri 
de locuința din municipiul Rîmnicu 
Vîicea, la a cărui înălțare iau parte 
de peste 10 ani ca dulgher construc
tor. sâ vă adresez, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, calde mulțumiri 
muncitorești pentru grija ce o 
manifestați permanent față de toți 
cetățenii patriei noastre, se ara
tă in telegrama trimisă de DU
MITRU pAtRASCU, MUNCITOR 
DULGHER, ȘANTIERUL I, RÎM
NICU VÎLCEA. Eu, soția și cei doi 
copii — pe care ii cresc in spiritul 
cinstei și dragostei de muncă — îm
preună .cu tovarășii mei de mpQ.că, 
vccjem jti . dumneavoastră pe condu
cătorul drag inimilor noastre, tocmai 
pentru neobosita activitate ce o des- 
fășurați in scopul Împlinirii idealuri
lor de pace și progres, de bunăstare 
a noastră, a tuturor. Dovadă stau și 
noile măsuri de aplicare a celei de-a 
doua etape de mărire a retribuției, a 
alocației de stat pentru copii, ceea 
ce înseamnă o creștere substanțială 
a bugetului familiei mele.

Odată cu sentimentele de stimă, 
dragoste și atașament ce doresc să 
vi le adresez, vă rog să primiți, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. și 
asigurarea că imj voi inzeci efortu
rile. alături de tovarășii mei de 
muncă, pentru împlinirea minuna
telor dumneavoastră îndemnuri de 
a munci mai bine, mai cu spor, pen
tru înflorirea patriei noastre 'dragi.

Alături de intregul nostru popor, 
am primit cu nețărmurită bucurie, 
cu profund interes și însuflețire do
cumentele plenarei Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, hotărirea 
privind înfăptuirea programului de 
creștere a nivelului de trai in peri
oada 1976—1980, hotărire care'reflec
tă permanenta grijă a partidului șl 
statului nostru, a dumneavoastră 
personal, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru satis
facerea tot mai deplină a nevoilor 
materiale și. spirituale ale poporului, 
pentru realizarea unei calități noi a 
vieții și crearea unor condiții superi
oare de civilizație pentru toți cetă
țenii țării — se arată in telegrama 
adresată de COLECTIVUL DE MUN
CA DE LA ÎNTREPRINDEREA DE 
MECANICA UNA BUCUREȘTI.

Avem astăzi fericitul prilej de a vă 
exprima, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. alături de cele 
mai calde sentimente de recu
noștință pentru neobosita dumnea
voastră activitate consacrată fericirii 
poporului și înfloririi patriei, cauzei 
generale a socialismului și comunis
mului. deplinul nostru acord și mm- 
dria patriotică față de hotărirea de 
a vă propune in înalta funcție de 
secretar general al partidului.

Conștienți fiind că viitorul nostru 
depinde numai și numai de felul in 
care vom ști să ne facem munca mai 
rodnică, să economisim resursele 
materiale și să valorificăm resursele 
umane, vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că nu vom 
precupeți nici un efort pentru reali
zarea neabătută a tuturor sarcinilor 
ce ne revjn. intimpinînd a 35-a ani
versare a eliberării patriei și cel 
de-al XII-lea Congres al partidului 
cu noi și importante succese.

Ne umplu inimile de justificată 
mindrie patriotică mărețele realizări 
dobindite de eroicul nostru popor 
sub înțeleaptă conducere a Partidu
lui Comunist Român — se arată in 
telegrama adresată de COLECTIVUL 
DE OAMENI Ai MUNCII DE LA 
ÎNTREPRINDEREA „ÎNFRÂȚIREA"- 
ORADEA. Aplicarea cu începere de 
la 1 august 1979 a celei de-a doua 
etape a programului de majorare a 
retribuției constituie o dovadă că tot 
ceea ce ne propunem se și reali
zează cu succes sub ințeleapta con
ducere a partidului nostru. Vă asi
gurăm. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că toți oamenii muncii din 
Întreprinderea noastră, români, ma
ghiari și de alte naționalități, vom 
munci cu abnegație și dăruire pen
tru a traduce în fapte programul 
partidului la care ne exprimăm în
treaga noastră adeziune.

Considerăm că cel mai înălțător 
omagiu pe care vi-1 putem aduce, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot ce 

faceți pentru noi, pentru țară, pen
tru viitor, este angajamentul de a 
vă urma pilda de dăruire și pasiune 
revoluționară, de a acționa cu toa
tă răspunderea in vederea înfăptui
rii întocmai a obiectivelor cuprinse 
in programul partidului, de făurire 
a socialismului și comunismului in 
România.

în telegrama trimisă de OAMENII 
MUNCII DE LA COMBINATUL 
CHIMIC TÎRNAVENI se spune : Ho
tărirea ca de Ia 1 august 1979 să 
se treacă la etapa a doua a majoră
rii retribuțiilor, urmind ca pină in 
1980 să se atingă nivelul de peste 32 
la sută, majorarea in perioada urmă
toare a alocațiilor pentru copii, a 
pensiilor, sporirea ritmului și volu
mului construcțiilor de locuințe din 
fondul de stat sint măsuri primite cu 
deosebită bucurie și recunoștință de 
către oamenii muncii din combinatul 
nostru, hotăriți să-și sporească efor
turile pentru realizarea in acest cin
cinal a unei producții suplimentare 
de 350 milioane lei.

Dorim să vă asigurăm, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că. sub îndrumarea orga
nelor și organizațiilor de partid, vom 
acționa cu toată hotărirea și -fermi
tatea pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate în marea întrecere so
cialistă pentru intimpinarea celei de 
a 35-a aniversări a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă și a celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului

Comunist Român cu noi și importan
te succese in muncă.

întregul colectiv de oameni ai 
muncii, CONSTRUCTORI DE MA
ȘINI DE LA ÎNTREPRINDEREA 
UNIREA DIN CLUJ-NArOCA, în 
frunte cu comuniștii, am luat cunoș
tință cu satisfacție si mindrie. patrio- 
tică de hâtăririle plenarei comune a 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale.

Alături de intregul nostru popor, 
constructorii de mașini și utilaje 
pentru industria textilă, de mașini- 
unelte de inaltă precizie, sîntem deo
sebit de mindri și de recunoscători 
pentru faptul că facem parte din rîn- 
dul acelor unități care. încă din acest 
an, beneficiază de cea de-a doua e- 
tapâ a creșterii retribuției. Sintem 
conștienți că aceasta ne obligă în 
continuare să facem totul pentru a 
asigura realizarea sarcinilor de plan 
pe anul 1979 și pe anul 1980, cit și a 
angajamentelor luate. Stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, permitețicne 
să exprimăm adeziunea unanimă a 
întregului personal muncitor din în
treprinderea noastră față de hotări
rea adoptâtă in cadrul plenarei Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, simțind prin aceasta atit satis
facția datoriei împlinite, cit și ne
cesitatea angajării plenare pe calea 
înfăptuirii tuturor sarcinilor trasate 
de partid.

Reținind importanța deosebită care 
se acordă calității muncii, conștienți 
de faptul că aceasta reprezintă ga
ranția îndeplinirii mărețelor sarcini 
puse în fața noastră de Congresul al 
XI-lea, muncitorii și toate cadrele 
tehnice și economice se angajează să 
găsească, în cel mai scurt timp, for
me și metode noi de organizare a 
muncii in toate sectoarele de activi
tate. in vederea creșterii calității fie
cărui reper, de sporire a calității 
muncii fiecărui muncitor.

îmbunătățind calitatea intregii 
noastre activități, ne vom preocupa 
intens de creșterea accentuată a pro
ductivității muncii, deoarece aceasta 
va trebui sa reprezinte modalitatea 
principală a obținerii de rezultate re
marcabile in industrie. Vom depune 
toate eforturile pentru organizarea 
activității productive în așa fel incit 
intregul spor de producție să-l obți
nem pe seama creșterii productivită
ții muncii.

Am luat cunoștință cu deosebită 
bucurie și deplină satisfacție de ho
tărirea recentei plenare a Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii 
privind măsurile de trecere la cea de 
a doua etapă a majorării retribuții
lor din cincinalul 1976—1980.

Folosim acest’ prilej, se spune in 
telegrama adresată de OAMENII 
MUNCII DIN ÎNTREPRINDEREA 
DE FORAJ ȘI LUCRĂRI GEOLO
GICE SPECIALE DIN BUCUREȘTI, 
pentru a exprima recunoștința fier
binte a minerilor, sondorilor, tehni
cienilor, geologilor. și inginerilor > ce 
desfășoară activitate geologică și 
de foraj pe intregul teritoriu al țării 
și pe platforma continentală a Mării 
Negre, pentru grija permanentă pe 
care conducerea partidului o poartă 
ridicării nivelului de trai al intre- 
gului nostru popor.

Atenția deosebită pe care condu
cerea de partid și de stat, dumnea
voastră personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o acordați activi
tății de cercetare geologică in ve
derea dezvoltării bazei proprii de 
materii prune minerale și de resurse 
energetice, ne obligă de a face totul 
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor de creștere a rezervelor de 
substanțe minerale utile, solide și 
fluide, ce „ne-au fost, trasate in ac
tualul cincinal și de a pune în evi
dență noi zone de perspectivă econo
mică.

într-o telegramă trimisă de URSEA 
PAVEL, INGINER PRINCIPAL LA 
ÎNTREPRINDEREA „INDEPENDEN
ȚA" DIN SIBIU, șe arată : Alături 
de ceilalți oameni ai muncii, m-am 
bucurat și eu. impreună cu familia 
mea. de avantajele materiale oferite 
de aplicarea măsurilor primei etape 
de creștere a nivelului de trai. Re
centa hotărire. care prevede aplicarea 
majorării retribuțiilor in etapa a Il-a 
începind cu data de l august 1979, ce
lelalte măsuri privind desfacerea de 

mărfuri, prestările de servicii, con
strucția de locuințe și stabilitatea 
prețurilor, demonstrează Încă o dată 
grija părintească a partidului nostru, 
a dumneavoastră personal, pentru 
toate categoriile de oameni ai mun
cii — muncitori, țărani, intelectuali, 
pensionari, copii.

Ca inginer Ia Întreprinderea „Inde
pendența" Sibiu, prin munca pe care 
o voi desfășura, mă angajez să con
tribui din toate puterile mele pentru 
a face ca activitatea pe care o des
fășurăm să fie cit mai rodnică. Țin 
să-mi exprim încă o dată, alături de 
întregul nostru popor muncitor, dum
neavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, mulțumirile și satisfacția 
pentru tot ceea ce faceți pentru noi, 
pentru intregul popor, pentru înflo
rirea scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

în telegrama adresată de COLEC
TIVUL DE MUNCITORI, TEHNI
CIENI, INGINERI DE LA ÎNTRE
PRINDEREA TEXTILA SLATINA 
se spune : Am primit cu deo
sebită satisfacție hotărirea plenarei 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii privind înfăptuirea progra
mului de creștere a nivelului de trai 
în perioada 1976—1980 și ne expri
măm încă o dată totala adeziune la 
politica clarvăzătoare a partidului și 
statului nostru, politică in centrul 
căreia se află omul, satisfacerea ne
voilor lui’ spirituale și materiale. Pen
tru a răspunde cum se cuvine grijii 
pprmanente pe care partidul și sta

tul nostru, dum
neavoastră per
sonal, mult sti
mate și iubite 
tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o pur- 
tați făuritorilor 
de bunuri mate
riale și spirituale, 
ne angajăm ca in 
cinstea celor două 
mari evenimente 
ale anului — cea 
de-a 35-a aniver

sare a eliberării patriei și Con
gresul al XII-lea al Partidului Co
munist Român — să depășim pla
nul cu 3 milioane lei la producția 
marfă și 1 milion lei la producția 
netă, să reducem consumurile speci
fice de materii prime și materiale, 
chimicale și coloranți, energie și 
combustibil.

Vă asigurăm 'că vom depune toate 
eforturile pentru creșterea eficienței 
economice prin crearea de articole 
noi de țesături cu greutate redusă 
pe metrul pătrat, de calitate superi
oară, deoarece numai in felul aces
ta ne aducem contribuția la tradu
cerea în viață a politicii partidului 
și statului nostru, la măreața operă 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
spre comunism.

COLECTIVUL DE MUNCA DE LA 
ÎNTREPRINDEREA DE STAT „AVI
COLA" BACĂUa primit cu deosebi
tă satisfacție hotărirea plenarei Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii privind înfăptuirea programului 
de creștere a nivelului de trai in 
perioada 1976—1980, trecerea la rea
lizarea celei de-a doua etape a spo
ririi retribuției în toate domeniile de 
activitate. Acest ansamblu de măsuri 
elaborat din inițiativa și cu contribu
ția directă a dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. constituie incă o dovadă 
elocventă a grijii permanente pe 
care o manifestați pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor muncii, pen
tru realizarea unei noi calități a vie
ții, expresie grăitoare care demon
strează o dată in plus că toț ceea ce 
realizează societatea noastră este 
destinat omului, bunăstării și fericirii 
sale.

Vă rugăm să ne permiteți ca și 
cu acest prilej să ne exprimăm din 
toată inima alesele sentimente de 
dragoste și recunoștință ce le păstrăm 
fată de grija statornică pe care o ma
nifestați pentru fericirea și prosperi
tatea națiunii noastre, pentrți înțelep
ciunea. fermitatea cu care conduceți 
destinele României socialiste spre noi 
culmi de civilizație și progres. Răs- 
punzind prin fapte acestei griji, co
lectivul nostru își înzecește eforturile 
pentru a realiza însemnate sporuri 
de producție și. beneficii, pentru a 
face și mai eficientă activitatea noas
tră economică.

Colectivul de muncitori de la ÎN
TREPRINDEREA DE ȚEVI ROMAN 
a primit cu profundă satisfacție noua 
măsură a conducerii partidului adop
tată in recenta plenară a Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii, 
privind înfăptuirea programului de 
creștere a nivelului de trai al po
porului nostru. Nu putem găsi alt 
mijloc de exprimare a bucuriei și 
satisfacției pe care o simțim in- ini
mile noastre decit angajindu-ne 
ferm in fața partidului și a dum
neavoastră. scumpe și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să muncim și mai 
mult, cu avint. să ne indeplinim 
exemplar sarcinile de plan și să re
cuperăm retribuția suplimentară din 
beneficii peste plan.

COLECTIVUL DE OAMENI AI 
MUNCII DIN S.M.A. CIORAȘTI, 
JUDEȚUL VRANCEA, in frunte cu 
comuniștii, a luat cunoștință de mă
surile stabilite de plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii cu pri
vire la creșterea nivelului de trai al 
tuturor oamenilor muncii și iși ex
primă profundul omagiu și recunoș
tința pe care le poartă partidului și 
statului nostru, dumneavoastră per
sonal, scumpe toyarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija față de bună
starea noastră, a tuturor.

în preajma aniversării a 35 de ani 
de la eliberarea patriei noastre de 
sub jugul fascist și a celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Roman ne angajăm să cinstim 
aceste două mărețe evenimente, 
cum se cuvine, prin rezultate tot 
mai bune in realizarea și depășirea 
producțiilor agricole planificate in 
acest an. Vă asigurăm, tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru aplicarea in viață a hotări- 
rilor plenarei C.C. al P.C.R. din 4—5 
iulie a.c. și a plenarei Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii din in
dustrie, construcții și transporturi.

Cartierul „Gării" din Birlad e o 
zonă întinsă, cutreierată acum per
manent de tractoare, autobasculante 
și buldozere. Totul e freamăt, încor
dare și. uneori, cintec.

Aflasem de la primărie că volumul 
construcției de locuințe in acest an. 
pe ansamblu, este cu aproape 20 la 
sută mai mare decit anul trecut și, 
in mod firesc, ne-am propus să ve
dem cum e organizată munca, ce 
măsuri au luat autoritățile locale 
pentru impulsionarea lucrărilor pe 
șantiere. Nu trebuie să fii specialist 
ca sâ ințelegi, dintr-o privire, câ in 
zona gării fronturile de lucru sint 
împărțite în trei : la o parte din 
viitoarele blocuri abia' li se sapă 
fundațiile ; nu departe, cîteva zeci 
de clădiri înalte sint in plină con
strucție și. in fine, un mare număr 
de locuințe, gata construite, se află 
în ultimul stadiu de finisaj. Prin ur
mare. aveam in față un veritabil 
flux tehnologic din care apartamen
tele ies ca pe bandă rulantă. Noi ne 
aflam la unul dintre capetele acestei 
„benzi", tocmai acolo unde, după ce 
excavatoarele își făcuseră datoria, 
lăsînd in urmă „lăcașurile" viitoare
lor blocuri, veniseră oameni din tot 
orașul cu lopeți, cazmale și tîr- 
năcoape. „Fasonau" pereții de pă- 
rhint ai adinciturilor, degajau terenul 
din jur. încărcau camioane. într-un 
cuvînt, făceau tot ceea ce se putea 
face, astfel incit, atunci cind vor 
veni constructorii, după cum ne 
spunea tovarășul inginer Ismail Ca- 
tană, șef de lot pe șantierul gării, 
să poată incepe turnarea fundațiilor. 
Cei mai multi erau tineri. Veniseră 
de la toate unitățile economice din 
oraș, de Ia întreprinderea de rul
menți și de la întreprinderea pentru 
elemente de măsură și control, de 
la întreprinderea de morărit și pa
nificație și de la „Confecția“-Bîrlad,

— Ce reprezintă, tovarășe Catană, 
ca „valoare", munca necalificată. a 
tuturor acestor oameni ?

— După calcule personale, nu 
foarte exacte, firește, pentru fiecare 
zi de muncă prestată voluntar de o 
sută de oameni, constructorul cîști- 
gă. la un singur bloc, im avans de 
cel puțin un etaj. E simplu, mese
riașii nu mai stau să deretice in ju
rul și in locul unde trebuie să „plan
teze” blocurile.

înaintam pe firul „benzii rulante". 
Nu departe, am dat dc un bloc înăl
țat abia la etajul doi. în jur. forfota

Birlâdenii lucrează de zor pentru ca și cartierul „Gării” să arate cum arată celelalte zone înnoite ale orașului lor

„Rafinâria"-Ploiești a îndeplinit planul 
pe patru ani ai cincinalului

Colectivul de oameni ai muncii 
de la intreprinderea „Rafinăria"- 
Ploiești a îndeplinit prevederile de 
plan pe primii patru ani ai cinci
nalului,

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. se arată ca au 
fost livrate suplimentar economiei 
naționale : 15 000 tone petroluri
speciale, 540 000 tone motorină, 6 000 
tone bitum. 110 000 tone gaze liche

■■■■■■■
0 IMPORTANTA ACȚIUNE MENITĂ SĂ ASIGURE BUNA APROVIZIONARE A POPULAȚIEI

Culturi succesive de legume 
pe 156000 hectare

Cu un an în urmă, la indicația con
ducerii partidului a fos*t elaborat un 
program privind diversificarea ali
mentației in cantine, restaurante, cit 
și in gospodăriile populației prin 
care se urmărește, in principal, creș
terea ponderii legumelor și fructelor 
in meniul zilnic. Pentru materializa
rea Drevederilor cuprinse în pro
gram _ se cere să se asigure canti
tăți cit mai mari de legume și fruc
te. în primăvara acestui an. pe baza 
măsurilor luate de organele de spe
cialitate, au fost insămințate și plan
tate suplimentar 30 000 hectare cu 
diferite legume. De asemenea, au 
fost extinse solariile, s-au introdus 
tehnologii noi sau au fost reconsi
derate unele practici grădinărești 
menite să asigure creșterea randa
mentelor la hectar : cultivarea cas
traveților pe spalier și a tomatelor 
pe araci, plantarea ardeilor în cu
lise formate din perdele de porumb 
și altele. în acest fel a fost asigu
rată baza materială pentru îndepli
nirea și depășirea planului, pe sor
timente, Ia producția legumicolă în 
acest an. Ca urmare, iii primul se
mestru. comparativ cu aceeași peri
oadă din anul trecut, au fost puse 
Ia dispoziția populației cantități mai 
mari de legume din toate sortimen
tele, iar fabricile de conserve au 
prelucrat cantități apreciabile de 
mazăre.

Pentru buna aprovizionare a popu
lației cu legume și asigurarea de 

obișnuită a șantierelor. împreună cu 
noi se afla tovarășul Costică Bădărău. 
secretar al comitetului municipal de 
partid, care ne-a spus :

— Ca lucrurile sâ fie bine organi
zate, așa cum s-a făcut și în alte 
orașe, fiecare activist de partid răs
punde de cfte o întreprindere sau de 
uh grup de întreprinderi mai mici 
de felul cum acestea ajută construc
torii cu meseriași calificați pentru ca 
numărul de locuințe planificate să 
fie date în folosință anul acesta să 
fie nu numai realizat, ci și depășit sub
stanțial. Pentru ca oamenii detașați 
temporar din întreprinderi pe șan
tiere să nu aibă nici o clipă senti
mentul că au fost aduși aici de for
mă au fost intercalați printre con
structorii de meserie, au plan per
sonal de muncă, raportează concret 
ce au făcut in fiecare zi. Organiza
rea bună a muncii. încrederea care li 
se acordă au făcut ca ei să lucreze 
cu tragere de inimă, convinși că nici 
o clipă nu-și pierd timpul în zadar.

Am văzut la fața locului, in plină 
activitate, instalatori, montori. sudori 
veniii de Ia întreprinderile din oraș 
să dea o mină de ajutor constructo
rilor. Toate instalațiile de la blocul 
pentru garsoniere din cartierul gării 
de ei au fost executate. Ajutorul me
seriașilor din fabrici detașați tempo
rar pe șantiere îmbracă însă nenu
mărate forme. De exemplu, aproape 
fiecare întreprindere de pe raza ora
șului are sau va avea un cămin pen
tru nefamiliști. începind din acest 
an. toate aceste construcții vor fi 
înălțate de întreprinderile proprie
tare î ele, cu meseriașii lor, le vor 
construi. Același lucru se va intim- 
pla cu creșele și grădinițele de copii.

Intrăm in blocul ceferiștilor.
— Ne-am gindit că dacă sint ale 

noastre, noi trebuie să ne construim 
locuințele — ne-a spus Alexandru 
Răianu, șeful unei echipe de con- 
structori-ceferiști. Lucrăm la un 
tronson de 20 de apartamente și sin
tem nerăbdători să vedem care bloc 
de locuințe va ieși mai bine — al 
grupului nostru de constructori-cefe- 
riști sau al întreprinderii județene 
de construcții care lucrează aci, lingă 
noi.

Pornim mai departe, urmărind 
firul „benzii rulante". lată-ne. In 
fine, in raza blocurilor construite, 
dar incă nepredate locatarilor. De ce 
n-au fost încă predate ? Nu sint pe 
deplin finisate și, in primul rind.

fiate. De asemenea, consumurile 
au fost diminuate cu 1 734 000 kWh 
energie electrică. 14 381 tone ener
gie termică și 5 440 tone combusti
bil convențional.

Colectivul intreprinderii ploiește- 
ne raportează, de asemenea, că in 
primul semestru al acestui an a 
depășit principalii indicatori ai 
planului cu 13.5 la sută la produc
ția netă și cu 10.5 Ia sută la pro
ducția marfă. Toate aceste realizări 
au la bază creșterea productivității

materii prime industriei de conser
ve, au fost luate măsuri să se cul
tive 48 000 hectare in cultură succe
sivă —• după legumele timpurii — și 
108 000 hectare culturi duble pe te
renurile eliberate de cereale păioase. 
terenuri care sint amenajate pentru 
irigat. Sint metode pe care grădina
rii le-au practicat cu bune rezul
tate, reușind să obțină de pe ace
lași teren două sau mai multe re
colte. în acest an se impune să fie 
extinsă cultura legumelor succesive 
— din mai multe motive. Ploile din 
luna iunie, insoțite pe alocuri și de 
grindină, au afectat unele grădini de 
legurrie, înnămolind sau chiar dis- 
trugind plantele. Chiar și pe terenu
rile unde culturile au avut de su
ferit din cg|iza ploilor abundente, 
pină la toamnă șe poate obține o 
nouă recoltă de legume. A în- 
sămința suprafețe cit mai mari 
cu legume in cultura a doua 
se impune și datorită condiții
lor favorabile din acest an. Ast
fel, datorită ploilor abundente din 
ultima perioadă, solul a acumulat, 
pe o adîncime apreciabilă, o rezer
vă mare de umezeală care asigură 
răsărirea și dezvoltarea normală a 
culturilor ce se insămințează acum. 
Se cere ca aceste condiții să fie fo
losite din ol in pentru a se obține o 
recoltă suplimentară de legume. Este 
momentul ca în fiecare județ, prin 
extinderea culturilor succesive, să 
se echilibreze balanța legumelor, să 

pentru că nu peste tot e făcută, cu
rățenie deplină. Urcăm pe scara 5 a 
blocului D4 și ciocănim la aparta
mentul nr. 56. Ușa ni se deschide 
imediat. Era acolo viitoarea gospo
dină a caSei, dar în apartament nu 
se afla nici o mobilă, încăperile incă 
nu aveau lustre, iar ferestrelor le 
lipseau perdelele.

— Sandu Rodica mă numesc, se 
recomandă gazda noastră. Am venit 
să șterg geamurile și să curăț par
chetul, ușile și celelalte binale. A- 
cesta va fi apartamentul meu și al 
familiei mele și nu puteam aștepta 
cu mîinile încrucișate pină cind con
structorul găsește timp și pentru a 
face curățenie. Eu, ca multe alte fe
mei din oraș, am considerat chema
rea adresată de consiliul popular, 
pentru a da o mină de ajutor con
structorilor, ca foarte binevenită. 
Doar e în interesul nostru, al pro
prietarilor sau viitorilor chiriași in 
blocurile statului» să ne mutăm mai 
repede in casă nouă.

Din cele relatate de noi s-a des
prins, credem, clar ideea că cetățenii 
Biriadului, în număr deosebit de 
mâre, dau o mină de ajutor con
structorilor incepind de la turnarea 
fundațiilor pină la finisarea locuințe
lor, iar pe această bază lucrurile 
merg mai bine, mai repede, „ca pe 
bandă". Din păcate însă, uneori a- 
ceastă „bandă" se mai rupe. în zona 
gării, despre- care am vorbit, ne-am 
întîlnit eu un dulgher, C. Sava. de
tașat pe șantierul de construcții de 
la Întreprinderea de rulmenți.

— Ar fi necesar ca șefii de lot de 
pe șantiere — a sugerat el — să orgr > 
nizeze și mai bine munca. Chiar . 
de pildă, mi s-a întimplat ca trei- 
patru zile să stau, pur și simplu, de
geaba. Altora li s-a întimplat același 
lucru. Or, noi am venit aici să mun
cim, nu să privim.

Spusele acestea credem că au 
fost bine înțelese- de construc
tori și de consiliul popular, că în 
continuare vor fi luate toate măsu
rile necesare ca forța de muncă a 
meseriașilor calificați, a tineretului 
și gospodinelor din oraș să fie folo
sită din plin, iar acest ajutor să se 
regăsească din plin la sfîrșitul anu
lui, nu numai in cifre pe hirtie. ci 
mai ales in plusul de chei inminate 
locatarilor.

Gh. GRAURE 
Crăciun LA1UCI

muncii, care a înregistrat un spor 
de 14,7 la sută peste prevederi.

însuflețiți de aceste succese, mun
citorii și cadrele tehnice de la in
treprinderea „Rafinăria"-?’' 
s-au angajat ca pină la 31 n- 
brie 1979 să realizeze, peste preve
derile planului pe primii patru ani 
ai cincinalului, o producție indus
trială suplimentară in valoare de 
1 310 000 000 lei.

, (Agerpres)

se asigure cantități suplimentare din 
aceste produse. Cum șe realizează , 
această cerință ?

Pină la 11 iulie, potrivit dalelor 
furnizate de centrala, de specialitate, 
au fost insămințate 37 100 hectare cu 
legume în cultură succesivă, această 
lucrare incheindu-se in județele Ar
geș, Teleorman și Timiș. Dc aseme
nea, au fost insămințate 15 900 hec
tare culturi duble de legume pe te
renurile eliberate de cereale păioase. 
Alte culturi, cum este mazărea, ur
mează să se insămințeze in a doua 
jumătate a lunii iulie in zonele din 
jumătatea de nord a țării și in 
prima decadă a lunii august in ' 
sud. Analizele efectuate de or
ganele de specialitate au scos in 
evidentă că există mari decalaje « 
intre județele situate in aceeași zonă ; 
in ce privește semănătul culturilor 
duble de legume. Rezultate mai bune 
au fost obținute in județele Timiș, . 
Bihor, Brăila, Buzău, Constanța și ■ 
Teleorman. însămințarea pulturilor ' 
duble se cere intensificată îndeosebi 
in județele Argeș, Dîmbovița, Galați, 
Ilfov, Prahova și Vrancea.

Este necesar să fie folosite condi
țiile climatice favorabile pentru a ob
ține in acest an cantități cit mai 
r.iarf de legume, din toate sortimen
tele, pentru a asigura buna aprovi
zionare a populației cu aceste pro
duse de mare însemnătate in ali
mentație.

inscri.se
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RETRIBUȚIA medie reală
— în procente —

• în cincinalul 1981—1985, retribuția medie reală va spori într-un 
ritm mediu anual de 3—3,4 la sută ;

® Prevederile actualului plan cincinal în domeniul creșterii retribu
țiilor și veniturilor țărănimii s-au îndeplinit în trei ani ; în acest an se va 
trece ia aplicarea celei de-a doua etape de majorare a retribuțiilor;

• în perioadtj 1981—1985 se va menține raportul actual de 1 la 
5,5 între retribuția minimă și maximă pe economie, ceea ce va asigura în 
continuare corelații stimulative între diferitele categorii de personal.

CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE
— apartamente —

• Pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit, în cincinalul 1981—1985 
se vor construi de către stat 1 100 000 apartamente ;

® Potrivit estimărilor, populația va realiza în regie proprie circa 
100 000 locuințe, pentru care se vor asigura materialele de construcții ne
cesare ;

• în cincinalul următor,se vor da în folosință un număr de 50 000 
locuri în cămine pentru nefamiliști.

DESFACERILE DE MĂRFURI CU AMĂNUNTUL
— în procente —

• Desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist vor 
crește în perioada 1981—1985 într-un ritm mediu anual de 5,4—6,2 la sută ;

• La o serie de produse alimentare — din punct de vedere al ca
loriilor — precum și la alte bunuri de consum, țara noastră va asigura sa
tisfacerea necesităților științific fundamentate încă în anul 1980;

• înzestrarea populației cu bunuri de folosință îndelungată la 1 000 
locuitori va spori cu 20,7 la sută — la televizoare ; cu 40,1 la sută — la 
frigidere și cu 53 la sută — la mașini de spălat rufe.

GRANDIOS PROGRAM DE MUNCĂ
(Urmare din pag. I)
mici consumatoare de energie și materii prime. Tot
odată, in ansamblul structurii economiei, o atenție 
deosebită este acordată industriei producătoare de 
bunuri de consum, asigurind satisfacerea in bune 
condiții a necesităților de consum ale populației și 
anumite disponibilități pentru export.

La rindul ei, agricultura, ramură de bază a econo
miei, urmează să cunoască o puternică dezvoltare, 
în cincinalul viitor va fi accelerat procesul de dez
voltare intensivă și modernizare a acestei ramuri — 
ca una din cele mai importante priorități ale planului 
cincinal, de care depind însăși dezvoltarea indus
triei, a întregii economii naționale, ridicarea bună
stării întregului popor. Așa cum a' indicat secretarul 
general al partidului, trebuie să se acționeze tu fer
mitate pentru aplicarea cuceririlor . științei agrozoo
tehnice înaintate, în vederea obținerii unor producții 
inalte în toate sectoarele vegetale și animale, pentru 
întărirea economico-organizatorică a tuturor unități
lor agricole și transformarea lor in puternice centre 
de producție, organizate pe principii științifice» Cin
cinalul viitor va trebui să marcheze, și in agricultură, 
trecerea hotărîtă de la importante acumulări cantita
tive, realizate în cincinalele anterioare — in dezvol
tarea mecanizării, chimizării, irigațiilor. în formarea 
specialiștilor — la o nouă calitate, materializată in
tr-o creștere substanțială a recoltelor și producțiilor 
zootehnice, a eficienței economice.

ealismul și profunzimea științifică a prevede
rilor proiectului de Directive sint reliefate, 
o dată mai mult, in abordarea problemelor 
fundamentale ale asigurării bazei de materii 

prime și energie. în actuala etapă, lărgirea și gospo
dărirea judicioasă a bazei proprii de materii prime și 
energie constituie o condiție fundamentală a dezvol
tării în ritm înalt a întregii economii, a asigurării 
progresului general al societății. Direcțiile concrete 
de acțiune sint stabilite cu precizie : identificarea în 
tară a noi substanțe utile, a noi minereuri care să 
asigure, într-o mai mare măsură, necesitățile de ma
terii prime și materiale ale economiei ; recuperarea 
și refolosirea tuturor materiilor prime și materialelor 
rezultate din procesul de producție și consum, pe 
această cale urmind să se acopere 40—50 la sută, in 
unele sectoare chiar peste 50 la sută, din necesarul 
pentru consumul intern.

Concomitent, o atenție cu totul deosebită se impune 
să fie acordată în cincinalul viitor dezvoltării bazei 
energetice și de combustibil. în acest scop a fost 
elaborat Programul de cercetare și dezvoltare in do
meniul. energiei pînă în 1990 și orientările principale 
ț. .« în anul 2000 — care va fi dezbătut de Congresul 
al 1 11-lea — potrivit căruia în viitorul deceniu 
România trebuie să devină independentă din punct 
de vedere al energiei și combustibilului. Este un 
obiectiv mobilizator, pentru înfăptuirea căruia tre
buie intensificate eforturile atît pentru întronarea

CĂRBUNE NET
85-88,3 milioane tone

MAȘINI-UNELTE 
PENTRU AȘCHIEREA 

METALELOR 
17,5-19,9 miliarde Iei

CAUCIUC SINTETIC
400-460 mii tone

FIBRE Șl FIRE 
ARTIFICIALE 

Șl SINTETICE 
500-580 mii tone

unui regim sever de economii, cit și pentru exploa
tarea rațională a resurselor existente, descoperirea și 
'valorificarea de noi surse de energie.

Un amplu și consistent capitol din proiectul de 
Directive este consacrat RIDICĂRII CONTI
NUE A EFICIENȚEI ÎNTREGII ACTIVI
TĂȚI ECONOMICE. In acest sens, un accent 

sporit se va pune pe perfecționarea funcționării nou
lui mecanism economico-financiar, pe aprofundarea 
laturilor. calitative ale întregii activități economico- 
sociale, pe utilizarea cu randament maxim a tuturor 
resurselor societății. Din această perspectivă trebuie 
abordate sarcinile mobilizatoare stabilite in privința 
creșterii mai accentuate a productivității muncii so
ciale — pe această bază urmind să se obțină circa 80

ENERGIE ELECTRICĂ
88-90 miliarde kWh

TRICOTAJE
400-475 , milioane bucăți

la sută din sporul venitului național — gospodăririi 
cu inalt simț de răspundere și valorificării superioare 
a tuturor materiilor prime, materialelor și energici — 
impunîndu-se să obținem pe tona de materii prime 
o valoare economică echivalentă cu cea realizată in 
țările dezvoltate — creșterii eficienței fondurilor fixe 
— sarcină definită drept una din problemele de bază 
ale viitorului cincinal — reducerii mai accentuate a 
cheltuielilor de producție și, în primul rînd, a celor 
materiale, perfecționării conducerii și planificării 
economico-financiare. Sint sarcini de maximă impor
tanță, care, așa cum a subliniat secretarul general al 
partidului, trebuie considerate minime. în domeniul 
creșterii producției nete, a venitului național, trebuie 
să facem totul pentru a obține realizări superioare 
prevederilor din proiectul de Directive.

OJEL
20-20,4 milioane tone

MIJLOACE 
DE AUTOMATIZARE 

Șl ALE TEHNICII 
DE CALCUL 

19-21,1 miliarde lei

CEREALE
27-28 milioane tone

ÎNCĂLȚĂMINTE
137-144 milioane perechi

In șirul factorilor cu rol esențial în asigurarea 
înaltei eficiente, pentru transformarea acumulărilor 
cantitative intr-o nouă calitate, un loc de prim ordin 
revine, in spiritul proiectului de Directive, științei, 
tehnicii și tehnologiei noi, de înaltă productivitate. 
Pornind de la cerințele noii faze a dezvoltării socie
tății noastre, de la rolul hotăritor al științei in edifi
carea societății socialiste multilateral dezvoltate și a 
comunismului, Congresul al XII-lea al partidului va 
dezbate și adopta „Programul de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului 
tehnic pînă în 1990 și direcțiile principale pînă în 
anul 2000". Acest program are în vedere ca cerce
tarea și activitatea tehnologică să răspundă nu numai 
cerințelor planului cincinal 1981—1985 și să contribuie 
la realizarea lui, ci, în același timp, să devanseze cu 

cel puțin 5 ani activitatea economică, oferind soluții 
noi pentru diferite domenii ale vieții economice și 
sociale. Pe baza concepției materialist-dialectice și 
istorice a partidului nostru despre natură și socie
tate. cercetarea trebuie să promoveze in toate dome
niile construcției noastre socialiste o gindire științi
fică profund novatoare, îndrăzneață, cu adevărat re
voluționară, care — pornind de la cele mat avansate 
realizări pe plan mondial — să îmbogățească cu noi 
descoperiri cunoașterea universală.

O latură esențială, profund umanistă a proiec
tului de Directive, care corespunde pe deplin 
scopului fundamental al întregii opere de edi
ficare a societății socialiste multilateral dez

voltate, o constituie CREȘTEREA CONTINUA A NI
VELULUI DE TRAI AL MASELOR, REALIZAREA 
UNEI CALITĂȚI NOI A VIEȚII MATERIALE ȘI 
SPIRITUALE A ÎNTREGULUI POPOR. Nu numai 
prevederile referitoare la sporirea substanțială a ve
niturilor oamenilor muncii, creșterea volumului des
facerilor de mărfuri și a serviciilor, imbunătățirea in 
continuare a condițiilor de locuit, dezvoltarea bazei 
materiale a sectorului social-cultural, dar întreg an
samblul proiectului de Directive, fiecare capitol, fie
care din prevederile sale urmăresc să asigure — pe 
baza progresului și modernizării economiei naționale 
și creșterii venitului național — mijloacele necesare 
ridicării continue^ a bunăstării întregului popor. în ■ 
acest context se cuvin a fi reliefate prevederile pro
iectului de Directive referitoare la promovarea în 
continuare a criteriilor raționale de repartizare a for
țelor de producție pe întreg teritoriul țării, pornin- 
du-se de la necesitatea dezvoltării echilibrate a tutu
ror zonelor țării, a apropierii nivelului producției in
dustriale și agricole pe locuitor, a ridicării gradului 
general de civilizație al tuturor județelor și localită
ților patriei, al întregului popor.

Partidul supune proiectul de Directive dezbaterii 
comuniștilor, a oamenilor muncii, a întregului popor, 
a tuturor celor, chemați ca, printr*o mpncă susținută, 
printr-p activitate calitativ superioară,, să înfăptuiască 
prevederile sale mobilizatoare.. Iată de ce în con
știința tuturor fiilor patriei .proiectul de Directive 
apare ca un document de o covirșitoare însemnătate 
pentru ridicarea pe noi culmi de -progres și civiliza
ție a României socialiste. Este necesar ca pretutin
deni proiectul de Directive să fie studiat temeinic, să 
fie popularizat și dezbătut, in strinsă legătură cu sar
cinile concrete, in fiecare întreprindere, la fiecare loc 
de muncă. Perspectivele însuflețitoare deschise de 
acest măreț program de muncă și luptă vor dinamiza 
și mai. mult energiile și elanul creator al organizații
lor de partid, al milioanelor de cetățeni ai țării, an
gajați cu întreaga lor putere de muncă in înfăptuirea 
sarcinilor pe acest an, pe întregul cincinal, întimpi- 
nînd a XXXV-a aniversare a eliberării patriei, Con
gresul al XII-lea al partidului cu remarcabile reali
zări in toate domeniile de activitate.

Ieri dimineață a fost dat publicită
ții proiectul de Directive ale Con
gresului al XII-lea al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea economico-socia- 
lă a României in cincinalul 1981—1985 
fi orientările de perspectivă pini în 
1990. In primele ore ale dimineții am 
fost martorii interesului deosebit, ai 
mîndriei patriotice cu care comuniș

tii, toți oamenii muncii din țara 
noastră au intimpinat acest docu
ment — adevărată carte de istorie a 
zilei de mîine — care prefigurează 
noile orizonturi ale propășirii socie
tății socialiste românești.

Cind schimbul întîi abia iși începu
se lucrul in secțiile întreprinderii de 
utilaj chimic „Grivița roște“ din 

Capitală, ca și în unitatea învecinată, 
întreprinderea mecanică de material 
rulant, primele exemplare ale „Scin- 
teii“ cuprinzind proiectul de Directi
ve au și fost atent parcurse. La co
mitetele de partid ale celor două în
treprinderi, secretarii acestora au 
subliniat ideile principale din Direc
tive pentru ca apoi, in ateliere, secții, 

în incinta unităților, să afișeze zia
rele la panouri special amenajate.

Luind cunoștință de importantul 
document, numeroși membri ai co
mitetelor de partid, secretari ai or
ganizațiilor de 'bază, propagandiști, 
lectori și alți comuniști, intre care 
Toma Gabriel, Lixandru Marin, Va

lentin Cotrună, Pavel Mateucă — de 
la I.M.M.R. — Constantin Stan, pri- 
gore Uglai, Constantin Tănase, Se
bastian Rizea, Nicolae Foia, Dan Gri- 
gore și alții---- de la I.U.C. „Gri
vița roșie" — s-au adresat comite
telor de partid, propunind diverse ac
țiuni concrete privind popularizarea 

și dezbaterea la locul de muncă a ce
lor mai importante prevederi ale pro
iectului de Directive. Concomitent, 
stația de radioamplificare a transmis 
emisiuni consacrate special prezen
tării sarcinilor fundamentale cuprin
se in documentul dat publicității.

Fotografia de mai sus surprinde o 
asemenea secvență realizată in pauza 

de dimineață la întreprinderea „Tim
puri noi“ din Capitală. In incinta uni
tății, muncitori și tehnicieni din sec
țiile motoare mici, prototipuri, meca- 
nic-șef, compresoare mici, mon
taj comentează cu deosebit interes 
proiectul de Directive.i

Foto : E. Dichiseați*
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Drumurile romanului
S-a discutat mult în timpul din 

urmă și din diferite unghiuri de ve
dere despre evoluția romanului ro
mânesc contemporan. Mai ales des
pre „explozia" sa calitativă și despre 
impactul cantitativ cu publicul care 
a devenit nu numai un „consumator" 
pasiv de literatură, ci și-a dovedit 
spiritul selectiv, critic și s-a implicat 
în acest proces. Nu mai este un să- 
creț pentru nimeni că epica noastră 
din ultima vreme, dacă și-a înscris 
în palmaresul ei opere de un răsu
net ce — repet — nu a fost numai 
unul imediat, ci a intrat în circulația 
valorilor perene, aceasta se explică 
prin faptul că autorii lor au surprins 
esența fenomenelor, au conturat per
sonaje care au trecut din domeniul 
realității in acela al simbolurilor, con
flicte ai căror termeni semnifică ade
vărate categorii fundamentale ale 
proceselor morale petrecute in socie
tatea noastră contemporană. Ceea ce 
a dus în mod necesar la o densitate 
a expresiei artistice, la o concentrare 
a materiei epice, la o esențializare a 
formulelor. Pentru că romanele a ch
ior valoare s-a omologat deopotrivă 
de critică și public sint romane care 
întrunesc aceste trei calități : densi
tate, concentrare, esențializare, dind 
cititorului o imagine cuprinzătoare, 
elocventă, percutantă moral, emoțio
nal și artistic. în buna tradiție a pri
zei românești de ieri și de astăzi ale 
cărei opere cardinale au fost romane 
ce au creat prototipuri umane nemu
ritoare, situații definitorii pentru fi
lozofia morală a unui popor in destul 
de puține pagini, cu o economie dc 
mijloace ce au conferit o elocvență 
artistică menită să înfrunte timpul 
si care acționează cu o vigoare spori
tă asupra fiecărei generații. Roman
cieri moderni in adevăratul înțeles 
al cuvintului, un Liviu Rebreanu. 
Camil Petrescu, George Călinescu și, 
oricit ar părea de paradoxal, odată 
cu ei Mihail Sadoveanu, au creat o 
școală a epicii românești care dove
dește un fapt : departe de a fi pro
blemă exterioară, conciziunea, esen- 
țializarea reprezintă condiția funda
mentală a exprimării unui univers 
uman care trece astfel din domeniul 
vieții de fiecare zi, al faptului in 
aparentă oarecare în acela al unei 
dimensiuni fundamentale, ce se în
scrie printre expresiile cu valoare de
finitorie pentru structura sufletească 
a'unui popor și îl reprezintă în uni
versalitate. Arta modernă a evoluat 
spre sinteză, spre expresia concen
trată, plină de sugestii, expresia care 
spune mult în modalități artistice cit 
mai concentrate.

Ce putem observa însă în timpul 
din urmă ? Că, pe lingă fluxul con
tinuu al epicii noastre de valoare, fie 
de actualitate, fie istorică, in proza 
românească au apărut și fenomene de 
mimetism și epigonism. Și nu față de 
perioade îndepărtate ale istoriei noas
tre literare, ci față de cele recente, 
in curs de desfășurare. Pentru că cei 
ce procedează astfel au simțit, „pul
sul publicului", încotro se îndreaptă

interesul acestuia și vor să profite 
cit mai repede de această stare de 
spirit. Dar nu numai atît : sînt și pro
zatori pentru care a oferi o imagine 
asupra uneia sau alteia din direcțiile 
de evoluție ale societății noastre con
temporane sau a unor momente isto
rice nu înseamnă a echivala în ima
gini artistice, ci a relata pur și sim
plu fără spirit de selecție, fără efor
tul de a căuta ceea ce este sugestiv 
și definitoriu. Și într-un caz și in 
altul asistăm. la un exces de demon
strație. la o desfășurare pletorică :ie 
fapte anodine netransfigurate artis
tic. Densitatea nu înseamnă cantitate, 
ci calitate. Artistul care nu poate să 
sugereze printr-o imagine, să implica 
și să zguduie conștiințele, să cree'e 
un curent de opinie publică prin 
citeva pagini de o profundă acuitate, 
răscolitoare, memorabile nu o poare 
face prin sute și sute de alte pagini 
in care se pun cap la cap intîmplări 
culese de ici și colo, neselectiv. Dra-

OPINII 
de Valeriu RÂPEANU

matismul condiție? umane, triumful 
omului s-au reliefat în pagini care 
au spus totul intr-o imagine cuprin
zătoare, esențială, care peste secoie 
și-a păstrat nealterată forța. Cititorul 
angajează un dialog cu cartea și eroii 
ei in măsura in care aceștia nu sînt 
simpli naratori ai unor fapte, ci pur
tătorii unor semnificații morale care, 
prin forța lor de generalizare, ii an
gajează mai departe decit simpla lor 
existență livrescă. De aceea. Malraux 
spunea „nu cofîcurența stării civile", 
ci „concurența realității". Literatura 
se prelungește în viață, o influențează 
și o modelează, provoacă întrebări, 
stirnește curente de opinii nu prin 
mulțimea intimplărilor narate, ci prin 
elocventa lor artistică.

Cred că a venit timpul să repetăm 
din nou un adevăr elementar, și anu
me acela că arta este sinonimă cu 
selecția materialului pe care viața îl 
așază înaintea artistului, că artistul 
nu preia pur și simplu, ci decantează, 
că el este minerul, dar și giuvaergiul, 
că misiunea lui este de a descoperi, 
dar și de a prelucra, de a aduna, dar 
și de a cerne șl discerne. Iar dacă 
unul din acești termeni lipsesc — și 
in ultima vreme observăm tendința 
de a neglija cel de-al doilea termen 
al ecuației — avem de-a face cu o 
operație de transcriere și nu cu una 
de elaborare artistică. Mai acuzat 
apar aceste tendințe în romanele cu 
caracter istoric, inspirate fie din epo
cile apropiate, fie din cele îndepărta
te. Fără îndoială, setea cititorului de 
a cunoaște cit mai mult, mai ales 
după ce in anumite perioade cunoaș
terea noastră pe calea istoriei pro- 
priu-zise, dar și pe aceea a istoriei 
reflectate in artă a fost deformată 
nu o dată pină la denaturarea adevă
rului. este explicabilă. Dar „culoarea 
istorică" iarăși nu este sinonimă cu

înșiruirea tuturor intimplărilor care 
au coexistat intr-o ephea. Numai 
unele sînt caracteristice, numai unele 
au definit-o moral, numai unele îi 
poartă amprenta în eternitate. Eres a 
istorică nu înseamnă readucerea cu 
mijloacele romanului-foileton de la 
sfîrșitul secolului a tot ceea ce s-a 
petrecut atunci. Fresca, oricit de am
plă, oricit de bogată — și un scriitor 
trebuie să fie excepțional dotat pen
tru a crea o adevărată frescă — iu 
se realizează prin adiționarea tuturor 
elementelor mărunte din cronica epo
cii. ci piin relevarea celor elocvente. 
Romanul istoric românesc, adevăratul, 
marele, nemuritorul, cel care a creat 
o genială boltă intre creația anonimă 
și cea cultă — și mă refer bineînțeles 
la Mihail Sadoveanu. dar și la Camil 
Petrescu, și drama istorică modernă 
— și mă refer bineințeles la Luci m 
Blaga — au fost create pe calea difi
cilă a gravității, a privirii adinei și 
responsabile a sensurilor istoriei. Dc 
la asemenea creatori invățăm că 
fresca este sinonimă cu calitatea, :.u 
capacitatea de a stirni emoții, de a 
ne face să retrăim și nu să ne îm
potmolim in mtimplări fără ecou in 
sufletul contemporan. Dacă medităm ■ 
deci Ia drumul romanului românesc 
de astăzi, cel creat în imediata actua
litate, cel care a schimbat structural 
locul pe care acest gen îl are în arta 
și societatea noastră și raporturile lui 
cu publicul trebuie să spunem că. 
fără excepție, el a fost acela al ma
rii concentrări și densități artistice, 
aceasta fiind una din dimensiunile 
modernității lui. Pledăm impotriva 
didacticismului, a excesivei demon
strații, impotriva unei acumulări ple
torice de fapte, impotriva diluării și 
a supradimensionării tocmai in nu
mele a ceea ce proza ultimilor ani a 
cîștigat cu strălucire. Calea romanu
lui nostru fiind „calea cea mare" a 
esențializării conținutului și expresiei, 
o acțiune critică eficientă contra re
vărsării neselective de material brut, 
de anecdotică măruntă, pentru stimu
larea și promovarea demnității ex
presiei artistice esențializâte, decan
tate, concentrate în jurul marilor 
semnificații, ar fi necesară și bine
venită. Proza românească a acestor 
treizeci și cinci de ani a străbătut, 
nu fără dificultăți și eșecuri, un drum 
pe care s-a consolidat viziunea am
plă, percutantă asupra omului și a 
istoriei, un drum jalonat de opere 
dense, care vor rămine în istoria lite
raturii. Sint tocmai acele opere care, 
nepierzindu-se in hățișul intimplărilor 
de tot felul; goale de sens, rețin în 
pagini dense. concentrate, ceea ce 
este esențial pentru marile mutații ce 
s-au produs în societatea socialistă 
românească.
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Spitalul județean din Pitești

Grijă permanentă pentru îmbunătățirea
stării de sănătate a populației

Județul Argeș — cu cei peste 642 000 locuitori ai săi — dispune de o 
bază materială modernă pentru ocrotirea sănătății, care in principal cu
prinde un. mare spital județean la Pitești, alte 14 spitale in teritoriu, 10 
policlinica 106 dispensare rurale. și 40 de întreprindere, 49 case de naș
tere și 28 de creșe. Se mai află in construcție cite un spital,la Pitești, 
Curtea de Argeș, Cimpulung și un pavilion nou la spitalul din comuna 
Căiinești. în cadrul acestor unități își desfășoară activitatea peste 820 me
dici și 3 730 cadre medii și auxiliare. Despre preocupările actuale privind 
îmbunătățirea stării de sănătate a populației din județul Argeș am avut o 
convorbire cu dr. Ion OSMAN, directorul Direcției sanitare a județului.
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FAPTUL
DIVERS
„Doctore, 
văd!“

In lunga-i carieră, S. Norbert, 
medic primar la spitalul jude
țean din Oradea, a reinviat lu
mina care părea stinsă pentru 
totdeauna in ochii multor oa
meni. Rezolvind cu brio nume
roase cazuri-limită, reputatul 
specialist orădean a reușit să im
planteze cristalin artificial in 
ochi fără vedere. Fericitul be
neficiar al acestei originale și în
drăznețe intervenții este un ti- 
năr mecanizator de la S.M.A. 
Beiuș, care suferise un grav 
accident.

— Doctore, văd! — a strigat de 
bucurie mecanizatorul.

Doctore, felicitări 1
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Festivalul național

„CÎNTAREA i ROMÂNIEI"

O confirmare a valorii
școlii românești de

Concursul soliștilor 
vocali de la operele și 
teatrele muzicale din 
tara a avut loc la 
sala de concerte a 
Conservatorului „Cl- 
prian Porumbescu". 
Cei peste douăzeci de 
cintăreți ajunși în e- 
tapa finală provin din 
nrai toate centrele mu
zicale ale tării. Ce 
ne-au demonstrat ei ? 
în primul rind că școa
la noastră de muzică a 
pregătit temeinic o 
pleiadă de soliști ca
pabili să contribuie 
substanțial la acțiunea 
generală de promovare 
a creației originale ro
mânești. Concurenții 
au prezentat un reper
toriu bogat și repre
zentativ : liedurile (G. 
Enescu, D. Gheciu. S. 
Drăgoi, F. Donceanu. 
P. Bentoiu, D. Po- 
povici). ariile din ope
re și operete („Răscoa
lă" de Gb. Dumitres
cu. „Motanul încălțat" 
de C. Trăilescu, „Lă-

sati-mă să 
Gherase 
„Culegătorii 
de Florin 
cintecele 
s-au bucurat

cînt" de 
Dendrino, 
de stele" 
Comișel), 
patriotice 
de inter

pretarea soliștilor : Ne
lly Mircioiu, E. Tuma- 
geanian, V. Martinoiu 
(București). Carol Szi- 
lagy. Gabor Andrasy, 
Dionisie Konya (Cluj- 
Napoea). Marilena Ma
rinescu Mares (Galati), 
Ion Soanea (Iași). A- 
drian Marcu (Timișoa
ra), Niculina Cirstea 
(Constanța) și alții.

Concursul a prile
juit trecerea in revis
ta a unor glasuri deo
sebit de frumos tim
brate, cu un amplu 
volum sonor, egale in 
toate registrele, ates- 
tind — prin aceste 
însușiri — valoarea 
școlii românești de 
canto. Confruntarea a
reliefat permanenta 
dorință a cîntăreților 
noștri de a se perfec
ționa, de a continua și 
fructifica pe deplin

canto
învățătura acumulată 
în anii de studiu. Ma
joritatea au înțeles și 
au demonstrat — 
printr-o firească ati
tudine scenică — fap
tul că nu poza, ci trăi
rea lăuntrică face să 
vibreze sensibilitatea 
spectatorului. Au de
monstrat de asemenea 
că știu să abordeze in 
egală măsură genuri 
diferite, de la arii de 
operă la lied, de la 
cintecul popular pre
lucrat, stilizat, la cel 
patriotic. Posedind o 
adevărată știința a 
dozării volumului so
nor și a nuanțelor, in 
concordanță cu carac
terul pieselor, cu cli
matul lor afectiv, 
concurenții și-au pus 
in valoare tehnica vo
cală și calitățile inter
pretative (lucru destul 
de greu de realizat in- 
fr-un microrecital), 
conferind etapei fina
le a concursului atri
butele unui concert 
de zile mari.

Artiști amatori 
la festivaluri 

♦ internaționale
Ansamblul folcloric „Nedeia" 

al Casei de cultură a orașului 
Novaci, care a reprezentat țara 
noastră la Festivalul internațio
nal de folclor din localitatea 
Ohrid — R.S.F. Iugoslavia, a 
fost distins cu medalia de aur 
a festivalului. Artiștii amatori 
novâceni au evoluat alături de 
formații din ța'ra-gazdă, din 
Turcia, Suedia, Olanda și din alte 
țări. (Agerpresj

Ansamblul județean Vaslui 
participă la cel de-al 44-lea fes
tival internațional 'de folclor ce 
se desfășoară in localitatea fran
ceză Nisa în perioada 13—17 Ju
lie a.c\ Ansamblul vasluian, reu
nește formația „Stejărelul" din 
comuna Pădureni, echipa de 
dansuri a Școlii populare de artă 
Vaslui, alți artiști amatori lau
reat! ai celei de-a doua ediții a 
Festivalului național „Cintarea 
României". (Crăciun Lăluci).

— Prevenirea îmbolnăvirilor și 
antrenarea populației la apărarea 
propriei sănătăți sțnt principalele 
obiective ale activității personalului 
nostru medico-sanitar. în acest 
sens iși desfășoară activitatea dis
pensarele de întreprindere și cele 
sătești, se fac controale periodice 
obligatorii asupra stării de sănătate 
a oamenilor muncii. Medicii. întregul 
nostru personal sanitar acționează 
permanent pentru prevenirea îm
bolnăvirilor și. prin intervențiile lor, 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și de viață, prin 
largi măsuri de educație sanitară. în 
spiritul legii privind asigurarea 
sănătății, se organizează periodic 
cursuri sanitare de masă, confe
rințe, simpozioane, prezentări de 
filme, concursuri educativ-sanitare 
— toate in scopul prevenirii îm
bolnăvirilor, scăderii indicelui de 
morbiditate și reducerii zilelor de 
spitalizare. în viitorul apropiat vom 
întreprinde o acțiune de masă 
pentru instruirea populației in ve
derea acordării primului ajutor in 
caz de accidente. De asemenea, re
zolvăm cu promptitudine si com
petență solicitările din policlihici prin 
folosirea mai bună a cadrelor de. 
specialitate din spitale ; in acest 
sens, consultațiile se acordă pe bază 
de program integrat spital-policlinică. 
asistența medicală fiind asigurata de 
dimineața pină seara. Spitalul jude
țean din Pitești a fost dotat cores
punzător cu tehnică medicală mo
dernă și este încadrat cu specialiști 
bine pregătiți, care asigură soluțio
narea in bune condiții a tuturor pro
blemelor ce apar intr-un moment sau 
altul.

— Ce se întreprinde pentru creș
terea eficienței corpului medical ?

— Acordăm o mare atenție edu
cării, pregătirii și perfecționării 
profesionale a întregului perso
nal, pentru ca poște tot să se 
manifeste solicitudine față de sănă
tatea oamenilor muncii. Realizăm

cu bune rezultate pregătirea prin 
cursuri teoretice la locul de munca, 
dar mai ales prin examinarea colec
tivă a cazurilor grave la patul bol
navilor, unde se fixează de comun 
acord diagnosticul și medicația. Săp- 
tăminal, se țin pe secții referate și

Din experiența 
medico-sanitară 

a județului Argeș

dezbateri asupra „cazurilor pro
blemă". iar lunar la nivel de județ — 
conferințe medicale, simpozioane. 
S-a închegat o fructuoasă colabo
rare între direcția sanitară ju
dețeană și unele clinici de speciali
tate din București. în prezent, clinica 
de gastroenterologie din București 
ține un curs practic cu medicii noștri 
de specialitate. Astfel de cursuri au 
fost ținute nu de mult pentru spe
cialiștii noștri in stomatologie, pedia
trie. O.R.L., chirurgie. De asemenea, 
o parte din medicii noștri efectuează 
schimburi de experiență in cadrul 
unor cursuri de perfecționare în cli
nici din București. Facem totul ca, 
să stimulăm disciplina și emulația in 
muncă a cadrelor, ambiția de a se 
situa la cote din ce in ce mai înalte 
de eficientă. Practicăm cu succes 
analiza periodică a muncii fiecărui 
cadru medical cu pregătire superi
oară, Ce-i drept, mai au loc și aba
teri de la conduita medicală, de la 
etică și echitate ; față de acestea 
luăm poziție in adunările de partid, 
sindicat, dezbatem cazurile m cole
giul de disciplină al medicilor, unde 
hotărim în colectiv și măsurile de 
sancționare a vinovaților. Apreciem 
insă că responsabilitatea și solicitu
dinea personalului nostru sanitar

cresc pe măsura sarcinilor ce ne 
stau in fată.

— Care este situația stabilității ca
drelor și în ce măsură influențează 
ea calitatea asistenței medicale ?

— Pentru a respecta legea, pentru 
a asigura stabilitatea cadrelor facem 
tot ce e posibil să creăm condiții me
dicilor de a locui acolo unde-și des
fășoară activitatea, pentru a putea 
să acorde asistența sanitară cerută, 
la orice oră din zi și din noapte, 
în vederea realizării acestui dezide
rat. ne-am preocupat și ne preocu
păm in continuare ca noile dispen- 

, sare rurale sau din centrele munci
torești .și viitoarele orașe să fie pre
văzute cu locuințe pentru medici — 
condiții pe care le au în prezent o 
bună parte din unitățile noastre sa
nitare. Tot 'potrivit legii, tinerii ab
solvenți sint reținuți să facă mai’ 
întii practică la spitale de centru, 
sub îndrumarea unor cadre cu bo
gată experiență, pentru a-și însuși 
de la inceput temeinice cunoștințe 
practice menite să contribuie la creș
terea calificării și competentei lor in 
unitățile în care vor fi repartizați.

— în final, ee ne puteți spune des
pre rezultatele acestor preocupări și 
eforturi ?

— Sint de reținut citeva date in
teresante. Durata medie de viață a 
ajuns în Argeș la aproape 70 de ani 
față de 42 de ani înainte de război. 
Dc doi ani și mai bine, principalii 
indicatori de sănătate sint mai buni 
decit media pe țară. In acest an, de 
exemplu, mortalitatea infantilă este 
cu mult sub prqpentul pe țară, deși 
și acesta se află la cea mai scăzută 
cotă din istoria țării ; s-a. redus ia 
plai puțin de jjimățate. mpGal.>ta.ț?a. 
generală ; s-au obținut rezultate bune 
și in ceea ce privește prevenirea și 
combaterea bolilor transmisibile, 
unele aflindu-se in pragul eradică
rii. Natalitatea și sporul natural al 
populației se situează la cote ridicate. 
A.vem în vedere noi măsuri de dez
voltare și modernizare a bazei ma
teriale și de organizare de programe 
pe termen lung, pentru prevenirea și 
combaterea unor boli. Totodată, avem 
în vedere acțiuni energice de îmbu
nătățire a igienei publice și de ridi
care a nivelului de cultură și educa
ție sanitară, de atragere in măsură 
tot mai mare a cetățenilor la apăra
rea propriei lor sănătăți.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"
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Admirabilă lecție
• de măiestrie

însemnări pe marginea unei expoziții N. Tonitza

Climat artistic propice 
experimentelor valoroase

Slujitorii dansului, 
promovați în etapa fi
nală a Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei", au evoluat pe 
scena Operei Române 
intr-un spectacol des
fășurat la o frumoasă 
ținută artistică. O con
fruntare de valori, un 
schimb de păreri, un 
prilej de dezbatere a 
celor mai interesante 
experiențe. Căci nu 
putem lăsa neconsem
nat faptul că in bale
tul românesc există o 
veritabilă emulație, un 
climat creator, nova
tor, propice experien
țelor valoroase de care 
este, în general, atîta 
nevoie. Aceasta este 
impresia lăsată de sorii 
artei coregrafice din 
Timișoara, București, 
Cluj-Napoca, Constan
ța — impresie justifi
cată de văditele preo
cupări ale fiecărui in
terpret și colectiv pen
tru evitarea spectacu
losului facil, pentru 
redarea unor idei și 
stări sufletești elevate, 
prin modalități de ex
presie proprii artei 
dansului. Să mențio
năm citeva evoluții 
semnificative pentru 
căutările, soluțiile no
vatoare din dansul 
românesc. Opera Ro
mână din Timișoara 
într-o plastică redare 
a „Spațiului brâncu- 
șian" — creație core

grafică de mare forță 
expresivă, realizată de 
Alexandru Schneider 
pe o sugestivă muzică 
aparținind lui Tiberiu 
Olah : atitudini spi
ritualizate, ducindu-ne 
cu gindul la „Săru
tul", „Coloana infini
tă"... De cu totul altă 
factură, dansul ‘ pe o 
temă revoluționară, 
intitulat „Interoga
toriul" (muzica Dumi
tru Bughici. coregra
fia Gheorghe Ștefan), 
s-a remarcat prin di
namism și accente 
dramatice exprimate 
cu o reală putere de 
convingere în evoluția 
Rodicăi Murgu. Scena 
lirică din Timișoara a 
oferit și alți interpret! 
valoroși : Elisabeta
Lux și Dumitru Ma- 
nojache — un reușit 
cuplu în „Studiu în 
alb" (coregrafia Fran- 
cisc Valkay, muzica 
prelucrată de Gh. 
Zamfir). Francisc Val
kay interpretind cu 
spontaneitate „Va
riație" din baletul 
„Iancu Jianu" de 
M. Chiriac (coregrafia 
Gh. Ștefan) ș.a.

Interesantă a fost și 
evoluția tinerei Anca 
Tudor (Teatrul liric 
din Constanta). in 
tripla ipostază de in
terpretă. autoare șl 
recitatoare în piesa 
„Nisipuri la Tomis" 
(muzica S. Toduță. 
versuri I. Vinea) —

compoziție coregrafică 
meditativă, exprimind 
în interpretarea ba
lerinei multă grație, 
finețe, interiorizare. 
Nu ii vom uita nici 
pe ceilalți interpreți : 
Maria Grozea, Mircea 
Csipos (Opera maghia
ră Cluj-Napoca), Va
leria Gherghel și 
Radu Ciucă (Opera 
română Cluj-Napoca), 
toți de un incontes
tabil talent si probi
tate profesională. Dar 
revelația serii ni s-a 
părut a fi D. Bodnar- 
ciuc (secundat la 
înălțime de un grup 
de balerini ai „Came- 
ratei Florentine"), de 
la Opera Română din 
București, în compozi
ția coregrafică „Toa
ca", realizată de P. Ro
taru (pe muzica com
pusă de I. Maxim). 
Am asistat la de
monstrații de mare 
clasă privind mecani
ca, tehnica dansului și 
a gesturilor, dinamica 
fizionomiei de o con
centrată expresivitate.

Spectacolul - concurs 
al balerinilor finaliști 
relevă incă o dată 
originalitatea școlii 
noastre de balet, ta
lentul. tehnica inter- 
preților și, in același 
timp, prospețimea pe 
care o aduce în crea
ție dansul de caracter 
românesc,

Maria SAVU

Integrate de multă vre
me in circuitul de valori 
al patrimoniului național 
de artă, lucrările prezen
tate acum publicului bucu- 
reștean în sălile Muzeului 
de artă al Republicii Socia
liste România pun in va
loare motivele atit de bine
cunoscute ale picturii lui 
Tonitza. Desprinse nu nu
mai din tezaurul de .artă al 
muzeului, ci și din cele 
mai cunoscute și prețuite 
colecții de artă ale Bucu- 
reștiului și ale întreg’i 
țări, reunite în generosul 
spațiu al sălilor de la parte
rul muzeului, lucrările dez
văluie privitorului deosebi
te calități de ordin artis
tic, îi prilejuiesc descifrarea 
în universul tematic știut 
a unor raporturi specifice 
intre concepția artistică și 
materializarea el. Sint măr
turii ale activității unei per
sonalități care, in contex
tul artei interbelice româ

nești, aducea un univers, 
o problematică și o viziune 
de netăgăduită originalitate.

Un simț pe care l-am 
numi „clasic", al echilibru
lui, a călăuzit o activitate 
din care lipsesc mutațiile 
spectaculoase, o activitate 
ale cărei rezultate accen
tuează odată cu fiecai e 
nouă prezentare a lucrări- 
lo» impresia că lumea se 
adună statornic sub ochiul, 
su6 gindul artistului, sub 
pensula sau creionul său.

Angajat deschis, conștient, 
entuziast nu numai in 
abordarea picturii, ci și în 
domeniile picturii murale 
sau graficii militante, folo
sind cu egală dezinvoltură 
cuvîntul intr-o largă va
rietate de cronici și arti
cole închinate artei româ
nești, dăruindu-se cu pa
siune activității didactice 
(a fost rind pe rind pro
fesor și apoi rector al 
Școlii de belle-arte din

Vas cu flori albe

Iași), N. Tonitza a știut 
Întotdeauna să așeze o 
dreaptă cumpănă intre in
teligență și patos, intre idee 
și expresie, intre informa
ție și cultul ă. „A fost — 
scria pictorul Corneliu 
Baba, unul din cei care l-au 
cunoscut îndeaproape pe 
artist — un exemplu de 
onestitate profesionala ; și-a 
iubit cu fanatism meseria, 
a respectat-o ca pe cea mai 
nobilă îndeletnicire și n-a 
trădat-o in nici o împreju
rare. Avea toate însușirile 
marelui artist, de la noblețe 
la suferință. Consumindu-și 
toate resursele spirituale, a 
lăsat o operă umană'plina 
de o tristă poezie, invăluită 
in admirabila lumină dis
cretă pe care sensibilitatea 
sa o transmitea paletei, și 
de aici, mai departe, paleta 
o transmitea pe pinză".

Ades evocate de toți cei 
ce i-au studiat opera, ac
tivitatea de gazetar și pam
fletar politic, activitatea 
desfășurată in domeniul 
graficii militante ne dezvă
luie o conștiință puternic 
ancorată in realitățile 
timpului său, vibrind intens 
la marile sale drame socia
le — războiul, tragicele 
evenimente ale anului 1907 
etc. Expoziția aduce citeva 
din picturile realizate pe a- 
ceste teme — „Coadă la 
piine", „Femei în cimitir", 
„Convoi de prizonieri" — 
fixind cu mijloacele carac
teristice artei lui repere 
menite să sugereze un în
treg periplu. Alături de a- 
cest aspect, picturile pre
zentate in sălile Muzeului 
de artă subliniază o dată 
mai mult impresia că în
treaga operă a lui Tonitza 
stă sub semnul unor con
stante tematice. Portrete 
(cum este, de exemplu, 
acela al prietenului său 
Gala Galaction), dar mai 
ales inegalabile portrete 
de copii, imagini de saltim
banci, atestind, așa cum s-a 
observat, apropieri de vi
ziunea expresionistă, pei

Catiușa lipoveanca

saje, nuduri și flori — iată 
tot atitea motive care i-au 
prilejuit nu numai deose
bite realizări pe planul ex
presiei picturale, ci și cris
talizarea unei atitudini 
afective față de mediul 
care-i era familiar.

Predomină, așa cum era 
și firesc în această expo
ziție închinată Anului in
ternațional al copilului, 
portrete închinate virstei 
fragede. Este un gen in 
care Nicolae Tonitza ne-a 
lăsat realizări unice în în
treaga pictură românească. 
Finețea observației, nuan
țările de interpretare pe 
care a știut să le aducă de 
fiecare dată, fiorul liric pe 
care-1 degajă privirea larg 
deschisă către lume a co
piilor pictați de el se dato
rează în mare parte pasiu
nii pictorului pentru acest 
subiect, „Catiușa lipovean
ca" sau „Fetița păduraru
lui", „Fetița olandeză", ca și 
numeroasele lucrări intitu
late simplu „Portret de co
pil", deși in linii mari re
produc aceeași tipologie, 
sint situate, de fiecare dată, 
într-un context nou, trans
puse în luminoase și atit de 
caracteristice armonii de 
culoare. Lumina domoală,

un anumit decorativism 
propriu picturii lui Tonitza 
traduc parcă o dată mai 
mult gustul pentru subtili
tatea relațiilor, pentru fi
nețea raporturilor cromati
ce. Alături de această ca
tegorie de lucrări, peisaje 
bucureștene sau dobrogene, 
nuduri menite, după expre
sia artistului, fiecare in 
parte, să stringă în imagine 
„toată lumea din jur și 
apoi să o împrăștie ca un 
mic soare", exuberanța 
unor buchete de flori adu
nate în ulcele de lut, toate 
își au, în concepția organi-. 
zatorilor, rolul de a pre
zenta cit mai complex per
sonalitatea pictorului. A- 
ceeași funcție o are, în acest 
context, prezentarea într-un 
sector separat al expoziției 
a lucrărilor lui Nicolae To
nitza alături de acelea ale 
lui Ștefan Dimitrescu, 
Francisc Șirato și Oscar 
Han. Această modalitate de 
expunere dorește să ilus
treze cit mai sugestiv ac
tivitatea desfășurată de ar
tiștii sus-menționați in ca
drul „Grupului celor 4“ pe 
care l-au constituit în 1926.

Marina PREUTU

Absolvenții
9 

de acum 
50 de ani

Absolvenții din promoția 
a fostei Școli normale 
Lupu" din Iași au avut o emo
ționantă revedere după o jumă
tate de veac. Au fost prezenți 
multi dintre foștii invătători. 
denumiți pe vremea aceA- 
..luminători ai satelor". Amin- 
tindu-și de anii tinereții, ei au 
asistat mai întii la o... lecție, 
precedată de clasicul apel al ca
talogului. Fiecare dintre cei cu 
timplele cărunte, azi pensionari, 
iși motiva., prezența incă activă 
in viața culturală a satelor, în 
mijlocul celor cu care a trăit 
și muncit o viață.

1929
.Vasile

spu- 
bă-
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Ce tie
9

nu-ți place...
...altuia nu-i face — 

ne o înțeleaptă zicală din
trini. Ne-o reamintește Intr-o 
scrisoare cititorul nostru D. Io
nel din Vaslui. In timp ce 
mergea cu un tren rapid pe ruta 
București-Vaslui, un vecin dm 
compartimentul vagonului 6 in 
care se afla a fost zgîriat pe 
frunte și la o sprinceană de ci
teva cioburi provenite dintr-o 
sticlă care fusese aruncată din- 
tr-un alt vagon și se spărsese 
de un stilp de pe marginea li
niei ferate. „Puțin a lipsit ca 
vecinul meu să nu fie lovit la 
ochi, fapt care l-a inspăimintat. 
Dar intimplarea a avut un „pro
log" semnificativ. Exact cu ci
teva minute înainte ca' vecinul 
meu să fie rănit, aruncase el în
suși, pe geamul vagonului, două 
sticle goale, insensibil la protes
tele noastre. I-a fost dat să ve
rifice proverbul pe propria-i 
piele*.- ■

Doi cumnati
9

neîmpăcați
— Am să merg pină in pinzele 

albe și tot am să obțin ciștig de 
cauză !

— Lasă c-arn să-ți arăt eu ție 
care-i mai tare !

Replici rostite cu vreo 15 ani 
in urmă de doi cetățeni din co
muna Balșa-Hunedoara. Doi 
cumnati, certați la cuțite, despre 
care s-a dus buhul peste șapte 
văi și-o luncă. Degeaba au în
cercat oamenii să-i împace, de
geaba s-au străduit judecătorii 
să-i potolească. De 15 ani 
de file cei doi cumnati se 
poartă unul pe altul pe la tri
bunale. Și. dacă și-ar pierde nu
mai ei timpul, mai treacă-mear- 
gă, dar au pus pe drumuri, zeci
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și zeci de martori, sustrași ■ |
rosturile lor, au cheltuit o< 'oa
ză de bani. Și totul, pentru o 
bucată de pămint care nu depă
șește suprafața unei camere de 
locuit. Și totul, de pomană.

Impăcați-i, oameni buni!
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încuiat cu... 
cheia-n usă »

După ce a numărat banii din 
vînzările făcute in ziua respecti
vă, responsabilul unei unități de 
patiserie din Bacău s-a gindit 
să nu-i mai ducă in seara aceea 
la casieria colectoare și i-a pus 
în fișet. „Că doar n-o fi foc pen
tru o seară" — și-a zis el. A în
cuiat fișetul și a plecat acasă. 
Dar a uitat să ia și cheia cu el. 
Peste noapte, doi cheflii — Vio
rel Ciobanu și Cornel Ianoș din 
localitate — au pătruns in local 
cu gind necurat și, găsind cheia 
la fișet, nu le-a mai trebuit ni
mic altceva. S-au mulțumit cu 
cei... 11 000 lei din încasări. Că 
au fost și ei repede „încasați", e 
lesne de înțeles. De neînțeles 
este modul iresponsabil itr care 
a procedat respectivul 
săbii.

Gîscă
matusa 
lemică

respon-

ne scrie 
principal 

din
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„Din cite știu eu — 
loan Cristea, asistent . 
de laborator la policlinica 
Borsec — o gîscă trăiește, in mod. 
normal, vreo 10—12 ani. Iată 
insă că, in curtea pensionarului . 
Iosif Sărățeanu din Borsec se 
află o gîscă de vlrstă matusa
lemică fată de suratele sale. Ea 
a depășit 22 de 
rerea medicului 
Silvica — așa 
pinul ei — este

ar mai putea 
ani de acum incolo, fapt pentru 
care stăpinul nici nu se gindește 
s-o pună pe... varză“.

ani. După pă- 
veterinar, gisca 
îi spune stă- 
sănătoasă tun 

trăi incă multi
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Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL Tovarășului SUFANUVONG
Președintele. Republicii Democrate Populare Laos, 

Președintele Adunării Naționale Supreme a R. D. P. Laos

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate tovarășe Sufanuvong,

VIENTIANE

Delegația de parlamentari din R. S. F. Iugoslavia
(Urmare din pag. I)
Behudin Halilbegovici, membru al 
Consiliului republicilor și provinciilor 
și al Comisiei pentru asociere in eco
nomie, Marjan Markovici, membru al 
Consiliului republicilor și provincii
lor și membru al comisiilor juridică 
și de validare, Steluța Nikolici, mem
bru al Consiliului federal și al Comi
siei pentru muncă', sănătate și poli
tică socială, Sceten Penezici, membru 
al Consiliului federal și al Comisiei 
pentru relațiile economico-sociale, și 
Jelko Zagar, consilier al președintelui 
Adunării pentru probleme de politică 
externă.

La primire au luat parte tovarășii 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, loan 
Ceterchi, președintele grupului ro
mân al Uniunii interparlamentare.

A fost de față Trifun Nikolici. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Exprimînd întreaga gratitudine pen
tru întrevederea acordată, pentru pri
mirea călduroasă de care s-a bucurat 
în timpul șederii în țara noastră, con
ducătorul delegației a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un salut

! urări
Broz 

Socia-
prietenesc și cele mai cordiale 
din partea tovarășului Iosip 
Tito, președintele Republicii I 
liste Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. Totodată, oaspetele a împăr
tășit unele impresii din timpul vizi
tei in țara noastră, dind o inaltă 
apreciere rezultatelor obținute de po
porul român pe calea dezvoltării eco
nomico-sociale a patriei.

Mulțumind, tovarășul 
Ceaușescu a rugat să se . 
tovarășului Iosip Broz Tito salutări 
prietenești și cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate raporturile de prietenie și 
colaborare dintre țările, partidele 
și popoarele noastre, care se dez
voltă continuu in concordanță cu 
hotăririle și măsurile stabilite cu 
prilejul întîlnirjlor și convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito. în același timp, a 
fost exprimată dorința de a diversi
fica și adinei aceste relații în inte
resul celor două țări și popoare, al 
cauzei generale a socialismului, des
tinderii. colaborării și păcii in. lume.

A fost subliniată contribuția pe care 
parlamentele celor două țări o aduc 
la Întărirea colaborării bilaterale, Ia

Nicolae 
trmismită

mai buna cunoaștere și la o mai 
strinsâ apropiere intre popoarele ro
mân și iugoslav, la crearea unui cli
mat de pace, înțelegere și colaborare 
internațională.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice inter
naționale. In acest cadru a fost re
liefată importanța continuării efortu
rilor pentru promovarea cursului spre 
destindere și înțelegere în Balcani. 
Europa și in întreaga lume, pentru 
dezvoltarea cooperării și colaborării 
multilaterale între națiuni.

A fost subliniată, totodată, contri
buția tot mai însemnată pe care ță
rile nealiniate, țările in curs de dez
voltare o aduc la cauza păcii, solu
ționarea problemelor majore ale vie
ții internaționale contemporane, în 
interesul și cu participarea tuturor 
popoarelor, la statornicirea unor ra
porturi între state Întemeiate pe de
plina egalitate, pe respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecul in treburile interne, la 
lichidarea fenomenului subdezvoltării 
și instaurarea unei noi ordini econo
mice mondiale.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă tovărășească, de caldă priete
nie.

Delegația parlamentară din
urmare din pag. I)
bru in grupul parlamentar de prie
tenie, Samba Yela Diop. președintele 
Comisiei legislative, justiție, adminis
trație generală și regulament interior 
și membru în grupul parlamentar de 
prietenie.

La primire au participat tovarășii 
Nicolae Giosan, președintele 
Adunări Naționale, Ștefan 
ministrul afacerilor externe, 
Drăffanu. președintele Comisiei con

stituționale și juridice a M.A.N.
A fost de față Ibrahima Boye, am

basadorul Senegalului Ia București.
Cu acest prilej, conducătorul, dele

gației a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Republicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor. un cald mesaj de prietenie, 
de înaltă considerație și profundă 

■stimă.
Tovarășul 

mulțumit și 
salutul său 
bune, urări 
Senegal.

în cursul

Marit
Andrei,

Tudor

Nicolae Ceaușescu a 
a rugat să se transmită 
prietenesc și cele mai 
președintelui Republicii

întrevederii s-a subliniat
cu satisfacție faptul că relațiile ele

prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Senegal s-au extins mult in 
ultimii ani. in deplină concordanță 
cu înțelegerile stabilite de cei doi 
șefi de stat. A fost exprimată, in 
același timp, dorința de a extinde' 
și adinei aceste bune raporturi, de a 
promova, in continuare, o largă con
lucrare 
politic, 
cultural 
tate, în .
cauzei păcii și înțelegerii internațio
nale. Totodată, s-a evidențiat intere
sul comun pentru intensificarea le
găturilor 'dintre cele două parlamen
te, relevindu-se aportul lor la dez
voltarea și întărirea prieteniei și a 
cooperării multilaterale româno-sene- 
galeze.

în cadrul schimburilor de păreri, a 
fost reafirmată voința României și Se
negalului de a-și aduce o contribuție 
tot mai mare Ia statornicirea unor 
relații noi intre state, bazate pe ega
litate și justiție, pe respectarea stric
tă a dreptului sacru al fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, fără nici 
un amestec din

intre țările noastre, pe plan 
economic, tehnico-științifie, 
și in alte domenii de activi- 
folosul ambelor popoare, al

afară, la sprijinirea

luptei de eliberare a popoarelor din 
Rhodesia și Namibia, a populației de 
culoare din Africa de Sud. împotriva 
colonialismului și ‘ rasismului. S-a a- 
preciat, totodată, necesitatea intensi
ficării eforturilor și acțiunilor în di
recția lichidării fenomenului subdez
voltării, instaurării unei noi ordini 
economice mondiale, de natură să 
favorizeze progresul mai accelerat al 
tuturor țărilor și, Îndeosebi, al celor 
rămase in urmă.

A fost evocat, < în timpul convorbi
rii, rolul însemnat ce revine parla
mentelor în crearea unui climat de 
securitate, destindere și cooperare in
ternațională, in înfăptuirea 
ilor de pace, independență 
stare ale popoarelor,

în încheiere, tovarășul 
Ceaușescu a transmis parlamentului 
și poporului senegalez prieten urări 
de succes deplin in activitatea con
sacrată dezvoltării independente a tă
rii, pe calea propășirii economice și 
sociale.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă cordialitate și prie
tenie.

aspirați- 
și bună-

Nicolae

Ambasadorul Republicii Democratice Afganistan
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

(Urmare din pag. I)
îmninind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul afgan Raz Mohammad 
Paktin a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros din 

. partea secretarului general al C.C. al 
Partidului Democratic al Popdrului 
din Afganistan, președintele Consi
liului Revoluționar, tovarășul 
Mohammad Taraki.

După ce scoate in evidență 
cesele obținute sub conducerea 
tidului Democratic al Poporului 
construcția noii societăți, cuvintarea 
relevă că, pe plan extern. Afganis
tanul duce o politică de pace, ba
zată pe principiile nealinierii active, 
luptind impotriva imperialismului, 
colonialismului, discriminării rasiale, 
pentru asigurarea păcii și 
rii internaționale.

„Afganistanul a atins un 
litativ nou in dezvoltarea 
prietenești cu țările socialiste. Aces
te. relații au devenit frățești — se 
spune in cuvîntare. Principiile fun
damentale ale acestor relații sînt 
egalitatea, cooperarea reciproc avan- 

ij>”*si> respectarea suveranității și 
iiaXf,. ății teritoriale, neamestecul în 
trebur e interne".

în încheiere, cuvintarea exprimă 
liotărirea ambasadorului de a-și a- 
duce intreaga contribuție la întărirea 
continuă a relațiilor frățești dintre 
partidele, popoarele și țările noastre.

Nur

SUC-
Par- 

in

destinde-

nivel ca- 
relațiilor

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a expri
mat mulțumiri pentru mesajul trans
mis și a adresat la rindul său pre
ședintelui Consiliului Revoluționar 
din Afganistan cele mai bune_ urări 
de sănățate și fericire, de bunăstare, 
pace și progres pentru poporul af
gan.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român, după ce se relevă 
faptul că România este prâfund in
teresată în promovarea unor rapor
turi cit mai strinse cu toate statele 
socialiste, cu țările in curs de dez
voltare, cu toate țările lumii, pe 
baza principiilor respectării indepen
denței și suveranității naționale, a 
deplinei egalități in drepturi, nea
mestecului in treburile interne, ne- 
recurgerii la torță sau la amenința
rea cu forța, avantajului reciproc, se 
spune : „Pornind de la aceste prin
cipii și poziții. România socialistă 
dorește să dezvolte raporturi strinse, 
prietenești cu Republica Democratică 
Afganistan. Poporul român urmă
rește cu interes și simpatie eforturile 
pe care poporul afgan le depune, 
sub conducerea Partidului Democra
tic al Poporului, pentru construirea 
unei vieți noi în țara sa eliberată de 
exploatare, pentru consolidarea in
dependenței și unității naționale, 
pentru progres și bunăstare, ca ur
mare a schimbărilor intervenite in

Afganistan în toate domeniile de ac
tivitate, în urma revoluției din apri
lie 1978".

în continuare, in cuvîntare se 
spune : „Considerăm că statornici
rea unei strinse conlucrări intre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Democratic al Poporului din Afga
nistan, adîncirea legăturilor dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Democratică Afganistan, pe 
plan politic, economic, cultural și in 
alte domenii de activitate, precum și 
cooperarea dintre țările noastre pe 
arena mondială, în cadrul O.N.U., al 
mișcării de nealiniere, al „Grupului 
celor 77“ al țărilor in curs de dez
voltare, ca și în alte forumuri inter
naționale, corespund pe deplin inte
reselor popoarelor român și afgan, 
cauzei generale a socialismului, păcii 
și înțelegerii in lume“.

Președintele României a urat am
basadorului Afganistanului succes în 
îndeplinirea misiunii ce i s-a încre
dințat.

După 
sorilor 
Nicolae
bire cordială cu 
Mohammad Paktin.

La ceremonie și la convorbire au 
luat parte Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curti- 
ceanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

solemnitatea prezentării seri- 
de acreditare, tovarășul 

Ceaușescu a avut o convor- 
ambasadorul Raz

t V
19,15

19,30
19,50

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
în numele poporului român și al meu personal, vă adresez cordiale felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succes, de prosperitate 
poporului laoțian prieten.

îmi exprim convingerea. în spiritul înțelegerilor și convorbirilor pe care 
le-am avut anul trecut la Vientiane, că relațiile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată Populară Laos se vor dezvolta continuu, 
in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și socialismului.

✓ NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de mesajul dumneavoastră de felicitare adresat 
cu ocazia aniversării independenței Republicii Djibouti. Vă mulțumesc foarte 
mult și vă adresez, la rindul meu, urări de fericire și sănătate, de prosperitate 
și succese poporului român.

HASSAN GOULED APTIDON
Președintele Republicii Djibouti

Primul ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România va efectua o viiită
oficială de prietenie în R. P. Ungară

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis.- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, va efectua, la invita- 

, ția tovarășului Gydrgy Lazar, pre

Cronica zilei
PlfiCCH"©. Joi a Capitala

Mohamed Zerguini, ministrul poște
lor și telecomunicațiilor din Republi
ca Algeriană Democratică și Popu
lară, care, in fruntea unei delegații, 
a făcut o vizită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Traian Du- 
daș, ministrul transporturilor și tele
comunicațiilor, Gheorghe Airinei, ad
junct al ministrului transporturilor și 
telecomunicațiilor, de alte persoane 
oficiale. A fost prezent loan Lăză- 
rescu. ambasadorul Republicii Socia
liste România în Republica Algeriană 
Democratică și Populară.

★
Joi dimineața, tovarășul Gheorghe 

Petrescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., s-a intilnit 
cu delegația Confederației Sindicale 
Independente din Luxemburg — 
O.G.B.-L., condusă de John Cas- 
tegnaro, președintele O.G.B.-L., care, 
la invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., face o vizită în țara ndas- 
tră.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
cordială, prietenească, a avut loc un 
schimb de opinii și informații . pri
vind activitatea U.G.S.R. și O.G.B.-L. 
pe plan intern și internațional. S-a 
subliniat de ambele părți dorința 
dezvoltării legăturilor de 
și colaborare 
ganizații.

dintre cele

★
prezidențial,

prietenie 
două or-

tovarășulPrin decret
Gheorghe Dobra a fost numit in ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România in Republica Columbia, 
in locul tovarășului Dumitru Moianu, 
care a fost rechemat în centrala 
Ministerului Afacerilor Externe.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Irak, Institutul român 
pentru relațiile culhirale cu străină
tatea a organizat, Joi, în Capitală, o 
manifestare culturală.

Ziarista Crina Sîrbu a împărtășit 
impresii de călătorie din Irak. în 
continuare au fost prezentate filme 
documentare din această țară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, Ligi^ ro
mâne de prietenie cu popoarele, din 
Asia și Africa, oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

A fost prezent Dhiab M. Al- 
Algawi, ambasadorul Republicii Irak 
la București.

(Agerpres)

de Miniștri al 
Ungare, o vizită

ședințele Consiliului
Republicii Populare 
oficială de prietenip in această țară, 
în a doua parte a lunii iulie 1979.

PROGRAMUL 1
13,00 Tenis de cimp : România — Sue

dia in „Cupa Davis". Aspecte din 
primele două meciuri de simplu. 
Transmisiune directă de la arena 
Progresul. Comentează Cristian 
Topescu. In funcție de durata 
meciurilor, programul după-amie- 
zli mai cuprinde : — Ritm șl me
lodie. — La lata locului — emi
siune de Informații, reportaje, co- • 
respondente. — Album coral. Cir.- 
tâ corul Asociație! „Filarmonia" 
Galați, dirijor Nicolae Meirosu. 
— Reportaj pe glob. Slalom prin 
Australia. — Cultura șl viata. Fil
mul politic in evoluția cinemato
grafiei românești. Dezbatere la 
care participă : Florian Potra, 
Gheorghe Vitanidts, Valerian Sava. 
— Pe ulița mindrei mele — cin- 
teee

18.25 Tragerea Loto
18.35 La volan
18,54 1041 de seri 
19.00 Telejurnal

20.15

20.35

în dezbatere — Proiectul de Direc
tive ale Congresului al XH-lea al 
P.C.R.
Clntece patriotice șl revoluționare 
Victorie a muncii și creației. Mi
dia — Năvodari
Caleidoscop de vară 
ușoară
„Trecutul nu-i decit un prolog' 
Film documentar 

21,05 Meridiane culturale 
21,35

cinema
muzică

Telejurnal 
PROGRAMUL 2 
Viața culturală
Atenție la... neatenției

16,00 
17.00
17,20 O viață pentru o Idee : Dragomir 

Hurmuzesou
Caseta cu imagini. Un cintec în 
dar. Concert organizat de UNICEF 
in sală O.N.U. din New York eu 
prilejul Anului internațional al co
pilului 
1001 de seri
Telejurnal
In dezbatere — Proiectul de Direc
tive ale Congresului al XU-lea al 
P.C.R.
Radar pionieresc
Mari interpreți contemporani 
Blocnotes — informații utilitare 
Studio liric ’79

21,35 Telejurnal

17,50

ia.50 
19,00 
19.15

• Misiunea Capricorn unu : SALA 
PALATULUI 14; 17,15; 20.15.
• Școala curajului : CAPITOL — 
13,45; 16; 18,15; 28,30, Ia grădină
— 21,15.
• Alibi pentru un prieten : PA
TRIA — 14; 17; 24, FEROVIAR — 
8,45: 11,15; 14; 10,45; 19,30, MELO
DIA — 9: 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Umbrele verii fierbinți : CEN
TRAL I" ----- --
• Legea e 
17.30: 20.
• Apașii :
o Ulzana, 
FESTIVAL 
a Hercule 
LUCEAFĂRUL 
20,30, la grădină _____
— 13,30; 15,45; 18,15: 20,30. FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18; 
20.15.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : CINEMA STUDIO — 10; 
12; 14: 16; 18; 20, GRIVITA — 9;

15: 17,30; 20.
lege : VICTORIA — 15;

SCALA — 15: 17,30: 20 
căpetenia 

— 14; 16;
cucerește 

14;
21, BUCUREȘTI

apașilor :
18.15; 20.30. 
Atlantida : 

161 18.13;

• „PROGRAMUL 
SHIVA". în curind, oame
nii de știință americani de 
Ia Lawrence Livermore La
boratory (California) vor în
cepe experimentele în domeniul 
fuziunii nucleare (reacție ce 
promite să devină un antidot 
pentru actuala criză de energie) 
cu ajutorul instalației ,.Shiva", 
în acest scop, laboratorul dis
pune de cel mai puternic laser 
din lume. Radiația emisă de a- 
cesta este focalizată asupra unor 
palete de hidrogen (care nu de
pășesc mărimea unui grăunte 
de sare), aflate intr-o cameră- 
țlntă de formă sferică. Menirea 
instalației .,Shiva" este de a 
face ca paletele de hidrogen să 
radieze pentru a miliarda parte 
dintr-o secundă cu intensitatea

radiației solare. „Shiva" face 
parte dintr-o instalație experi
mentală mult mai mare, care se 
va numi „Nova", cu ajutorul 
căreia va fi parcurs ultimul sta
diu de cercetări premergătoare 
trecerii la construirea unor 
reactoare de fuziune. Tempera
tura și densitatea obținute in 
această instalație le vor depăși 
in valoare pe cele existente in 
interiorul Soarelui, astfel incit 
energia eliberată va fi suficient 
de mare pentru a conferi ren
tabilitate economică reactoare
lor de fuziune. Se speră că pro
ducerea de energie electrică pe 
calea fuziunii nucleare — nepo
luantă și dispunind de un com
bustibil inepuizabil — va fi po
sibil să inceapă spre sfîrșitul 
secolului.

• ÎMPOTRIVA GRIN- 
DINEI. în regiunea viticolă 
Villany, din sudul Ungariei, a- 
paratele de recepție speciale ale 
unor posturi radar cercetează 
cerul pentru a identifica norii 
de grindină in formare. In mo
mentul în care se descoperă 
astfel de nori se declară starea 
de alarmă la o rampă de lan
sare a rachetelor. încărcătura de 
substanță chimică expediată de- 
indatâ cu ajutorul unei rachete 
împiedică formarea unor boabe 
mari de grindină. Cele trei stații 
de rachete folosite în această 
regiune, destul de des bintuită 
de grindină, au reușit pină in 
prezent să preintimpine de mai 
multe ori precipitații sub formă 
de grindină care ar fi adus mari 
pagube recoltelor.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte
Vă rog să-mi permiteți să vă exprim viile mele mulțumiri pentru primi

rea călduroasă pe care ati binevoit sa o rezervați soției mele și mie, cu ocazia 
vizitei pe care am efectuat-o in țara dumneavoastră.

Schimbul de vederi pe care l-am efectuat cu această ocazie a fost pentru 
mine deosebit de fructuos și util. Am apreciat intr-un mod deosebit posibi- 

, litatea de a mă întreține cu dumneavoastră asupra marilor probleme care 
rețin, actualmente, atenția comunității națiunilor și de a înregistra punctul 
dumneavoastră de vedere referitor la acestea.

Reafirmarea sprijinului dumneavoastră personal, ca și acela al guvernului 
român față de acțiunea Națiunilor Unite și de eforturile mele personale in 
favoarea păcii și a securității internaționale constituie pentru mine o mare 
încurajare. Aș dori, de asemenea, să vă mulțumesc in modul cel mai sincer 
pentru ospitalitatea dumneavoastră, atit de generoasă. în timpul vizitei 
noastre și pentru agreabilul dineu pe care ați avut amabilitatea să-l oferiți in 
onoarea noastră.

V-aș fi recunoscător dacă ați binevoi să transmiteți doamnei Ceaușescu 
omagiile mele respectuoase, ca și cele mai bune amintiri ale soției mele.

Vă rog să primiți, domnule președinte, " " 
pentru fericirea dumneavoastră personală și . 
român, ca și expresia înaltei mele considerațiuni.

KURT WALDHEIM
Secretar general al Organizației Națiunilor Unite

urările mele cele mai sincere 
pentru prosperitatea poporului

în zilele de 9—12 iulie a.c., la Bucu
rești s-au desfășurat lucrările celei 
de-a IlI-a sesiuni a Comisiei mix
te guvernamentale de cooperare e- 
conomică și tehnică dintre România 
și Bangladesh.

în cadrul sesiunii a fost anali
zat stadiul actual al relațiilor eco
nomice bilaterale și au fost stabi
lite măsuri concrete pentru sporirea 
volumului schimburilor comerciale și 
dezvoltarea cooperării economice și 
tehnice in domenii de interes co
mun între cele două țări.

Protocolul sesiunii a fost semnat, 
joi dimineața, de Ludovic Fazekas, 
ministrul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, președinte
le părții române în comisie, și de 
dr. M. N. Huda, ministrul finanțe-

lor, președintele părții țării sale în 
comisie.

A luat parte Cornel Burtică, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

Au participat, de asemenea, A. W. 
Shams-ul Alam, ambasadorul R. P. 
Bangladesh la București, membrij 
celor două delegații.

★
în hceeași zi, dr. M. N. Huda, mi

nistrul finanțelor din R.P. Bangla
desh, a părăsit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Ludovic Fazekas, mi
nistrul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, de alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TENIS — „CUPA DAVIS"

Azi, primele jocuri din meciul 
România-Suedia

• Partida centrală Năstase—Borg va avea loc duminică, de 
ora 13 9 Jocurile vor fi televizate direct

Ieri la prînz— in salonul „Hora" 
de la etajul nr. 21 al hotelului „In
tercontinental". loc de-acum obișnuit 
al tragerilor la sorți pentru meciu
rile din „Cupa Davis", programate 
la București — toți cei de față, per
soane oficiale 
resați să afle, 
în căre dintre 
nia — Șuedia, 
dintre corifeii 
Năstase și Bjdrn Borg.

Arbitrul meciului, francezul Jac
ques Dorfmann, a deschis primul bi
lețel tras din urnă și a citit numele 
lui Ilie Năstase ; citeva clipe 
cordare pină la deschiderea 
torulpi bilet, apoi exclamații 
tisfactie : jocul de debut 
Năstase — Simonsson-,' deci, 
cit,;; s-a, știut că rneciuî'di'ntrb țcei 
doi ași se va disputa duminică,' în 
ziua a treia, ca o culme a partidei 
România Suedia.

Iată ordinea jocurilor : vineri, de 
la ora 13, Năstase — Simonsson, în 
continuare Borg — Hărădău ; sîm- 
bătă, la ora 14,45, prezentarea echi
pelor, apoi, de la ora 15, partida de 
dublu (in formații, mai mult decit 
probabile, Năstase și Tr. Marcu îm
potriva perechii Borg și Ove 
Bengston) ; duminică, de la ora 13,

și ziariști, erau inte- 
în primul rînd, cînd, 
zilele partidei Româ- 
va avea loc intilnirea 
tenisului mondial, Ilie

de in- 
urmă- 
de sa- 
va fi 
irtipli-

la

Năstase — Borg, apoi Hărădău — 
Simonsson.

La încheierea ceremoniei tragerii 
la sorți, președintele Federației ro
mâne de tenis, tov. Nicolae Stan, a 
urat concurenților mult succes, iar 
„cei mai buni să învingă", după care, 
in aceeași sală, a urmat o scurtă 
conferință do presă. John Sjogren, 
căpitanul nejucător al echipei Sue
diei, a explicat, printre altele, că l-a 
prefera» pe Simonsson lui Hjertqvist 
(revelație a turneului „Orange Bowl" 
din acest an), deoarece primul do
vedește multă regularitate — a ju
cat bine aproximativ 40 de meciuri 
din primăvara care a trecut ; în pri- 

. vința partidei Itprpân.ia — Suedia, el 
a spus că îi este greu să anticipeze 

. rezultatul final. Mai net în. răsQUn- 
: șurile sale, Gheorghe Vizirii. căpis . 
tanul nejucător al echipemoaStre, 
s-a declarat mulțumit de ordinea 
meciurilor stabilite prin tragerea la 
sorți, exprimîndu-și totodată în
crederea in capacitatea jucătorilor 
români de a obține rezultate po
zitive.

Informăm pe numeroșii amatori de 
tenis . că televiziunea
transmite azi, direct de la arena 
„Progresul", aspecte 
clouă partide de simplu. Transmisiu
nea va*- începe la

noastră va

din primele

ora 13.

Campionatele republicane de atletism
Campionatele republicane de atle

tism au continuat ieri la stadionul 
Republicii din Capitală, performera 
zilei a 2-a fiind Eva 
(C.S.S.U. Cluj-Napoca) 
la aruncarea suliței cu 
65.90 ni — nou record 
/uitate notabile au obținut, de_ase- 
menea, Mihaela Dumitrescu 
București) 13”36/100 la 100 
și Doina Anton (Pitești), 
săritura in lungime. Iată cîștigătorii 
celorlalte finale disputate joi : mas
culin : Horia Toboc (Constanța) 
51”06/100 fe 400 m garduri ; Claudiu

21 ”24/100 la 200 m

FOTBAL

Compoziția grupelor 
preliminare pentru turneul 

U.E.F.A. (juniori)
ZURICH 12 (Agerpres). — La Zu

rich a avut loc tragerea la sorți pen
tru alcătuirea grupelor preliminarii 
ale turneului de fotbal „U.E.F.A." 
rezervat echipelor de juniori. Echipa 
României a fost repartizată in grupa 
a 15-a, alături de formația Turciei, 
Iată componenta celorlalte grupe: 
grupa 1 
grupa a 
Galilor ;
Suedia ; _. __  _
landa ; grupa a 5-a ; Olanda, Scoția ; 
grupa a 6-a : Danemarca. Anglia : 
grupa a 7-a : Luxemburg, R. F. Ger
mania ; grupa a 8-a : Portugalia, 
Malta ; grupa a 9-a : Spania, Elveția; 
grupa a 10-a : Italia, Austria : grupa 
a 11-a : Cipru, Polonia ; grupa a 
12-a : Bulgaria, Cehoslovacia : grupa 
a 13-a : Grecia, Ungaria ; grupa a 

. UJȚS.S., Iugoslavia. •
---Meciurile tiir-rctur se vor desfă

șura înainte de 7 aprilie 1980. Tur
neul final este programat între 16 și 
25 mai 1980, în R. D. Germană. După 
cum se știe, pentru turneul final se 
vor alcătui 4 grupe după cum ur
mează : grupa A : echipele calificate 
din preliminariile grupelor 9^ 10, 3 și 
13 : grupa B : echipele calificate din 
grupele preliminarii 12, 5, 1, la care 
se adaugă eqhipa R. D. Germane, ca 
țară organizatoare ; grupa C : echi
pele calificate din grupele 15. 4, 11 
și 7 : grupa D : echipele calificate 
din grupele preliminarii 2, 6, 14 și 8.

: Belgia, Franța, Irlanda ; 
2-a : Irlanda de Nord, Țara 

grupa a 3-a : Norvegia, 
grupa a 4-a : Finlanda. Is-

Z6rgo-Raduli 
învingătoare 

rezultatul de 
national, Re-

(Rapid 
m garduri 
6,60 m ia

Șușelescu (Dinamo) 
plat ; Adrian Proteasa (Steaua) 2.14 
m la săritura în înălțime ; Paul Copu 
(Constanța) 8’29’T/10 la 3 000 m ob
stacole ; Nicolae Bîndar (Dinamo) 
71,68 m la aruncarea ciocanului : Io
sif Naghi (Steaua) 60,60 m la disc ; 
Carol Corbu (Steaua) 16,37 m la tri- 
plusalt ; feminin : 400 m plat : Maria 
Samungi (Farul Constanța) 52”60/100; 
800 m plat : Ileana Silai (Metalul 
București) l’58”8/10 ; aruncarea greu
tății : Mihaela Loghin (C.A.U. Bucu
rești) 18,34 m.

A

In cîteva rînduri
• A început turneul internațional 

masculin de volei de la Berlin. în 
primul meci, selecționata României 
a intilnit echipa Poloniei, campioană 
olimpică și fostă campioană a lumii. 
La capătul unei partide dinamice, 
de mare spectacol, voleibaliștii ro
mâni au obținut o frumoasă victorie 
cu scorul de 3—1 (18—16, 15—6, 6—15. 
19—17). Alte rezultate : Ungaria — 
Cehoslovacia 3—1; Cuba B — “ “ 
Germană 3—2.

R. D.

• La Moscova au început 
cerile de caiac-canoe din

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRA • Un trecător în ploaie : GIU-
DINA TITAN — 21,15. LEȘTI — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18;- •
• Prinț și cerșetor — 9,15: 11,30; 20,15, GRADINA FESTIVAL — 21.
13,45; 16, Călina roșie — 18; 20 : • Moartea unui greier : COTRO-
DOINA. CENI — 15; 17,30; 20.
• Vacanță tragică : TIMPURI • Brațele Afroditei : PACEA —
NOI — 15; 17,30; 20. PROGRESUL 16; 18: 20.
— 16; 18; 20. • Nicli Carter superdetectiv :
• întoarcerea acasă : EXCEL GLORIA — 9; 11,15: 13.30; 15.45;
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 18: 20,15. MODERN — 9; 11,15; 13,30;
20,15. 15.45; 18; 20,15, la grădină — 21.
• Păcală : DACIA — 9; 12; 16; 19. • Nea Mărin miliardar : FLO-
• Severino : BUCEGI — 16; 18; REASCA — 9; 11; 13; 15.30; 17.45;
20,15. la grădină — 21,15, ARTA — 20.
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20. la gră • Dansul tobelor : VOLGA — 9;
dină — 21. 12; 16; 19.
• Police Python 357 : BUZEȘTI • O dramă la vînătoare : VIITO
— 14,30; 17: 19,30, la grădină — 21. RUL — 15,30: 17,45; 20.
• Un om în loden : DRUMUL • Tînărul din Istanbul : AURO
SĂRII — 16; 18; 20. RA - 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20,
• Lanțul amintirilor : LIRA — 16; la grădină — 21. FLAMURA — 9;
19, la grădină — 21. 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• A fost cîndva hoț — 9,45, Dia O înarmat și foarte periculos :
volul și cele 10 porunci — 11.45. MIORIȚA — 9: 11; 13.15: 15,30;
Gustul mierii — 14, Porțile albas 17,45; 20.
tre ale orașului — 16,15, Maica • Acuarele : POPULAR — 16;
Ioana — 18,30, Candidatul — 20.30 : 18: 20.
CINEMATECA. • Ultimul cartuș : MUNCA — 16;
• Expresul de Buftea : FEREN 18; 20.
TARI — 16; 18; 20. • Frumoasa și bestia : TOMIS —

• DEZGHEȚ ÎN ANZI, 
în diferite zone ale munților 
Anzi, de pe latitudini tropicale 
sau subtropicale, au loc o serie 
de fenomene naturale in urma 
cărora se restrînge aria zăpezi
lor veșnice. în Cordillera Blan
ca — o regiune muntoasă din 
Anzii peruani, cu mai multe 
piscuri atingind altitudini de 
peste 6 000 de metri — ghețurile 
se retrag... in sus, an, de an. In 
urma lor rămîn lacuri glaciare, 
mărturia geografică cea mai 
evidentă a dezghețului. In Cor
dillera Blanca au fost descope
rite, în ultimele decenii, 12 
lacuri glaciare.

• „TRIUNGHIUL 
BERMUDELOR", zona cu- 
prinsă intre Insulele Bermude, 
Florida și Bahamas, in care s-au 
înregistrat misterioase nau- 
fragii șl dispariții de nave 
maritime și aeriene, preo
cupă in continuare pe ocea- 
nografi. De curind s-a anunțat 
că o expediție franco-italiană a 
pornit , spre „triunghiul diavolu
lui". cum a fost denumită a- 
ceastă regiune, pentru a efectua 
cercetări subacvatice. Savanții 
din cele două țări au propria lor 
teorie cu privire la „triunghiul 
Bermudelor". Ei susțin că pe

9,15; 11,13; 13,30: 15,45: 18: 20,15, 
la grădină — 21,15, GRADINA
PARC HOTEL — 21,15.
• Copil de duminică : COSMOS 
— 16; 18; 20.
• Al patrulea stol : FLACĂRA — 
15,30; 17.45; .20.
• Inspectorul Harry : GRADINA 
FLACĂRA — 21.

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară Herăs
trău) : Anecdote provinciale —
20.30.
• Ansambtul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai —
18.30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Boema 
ride, cîntă și dansează 1 — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 191, Drumul Taberei) : 
Pescarul și norocul 19,30.

între- 
. _ __ cadrul

Spartachiadei popoarelor din U.R.S.S. 
Participă, alături de cei mai buni 
sportivi sovietici, concurenți din 14 
țări, între care și România. în se
riile probei de canoe dublu 500 m, 
cel mai bun timp a fost realizat de 
echipajul României, alcătuit din fra
ții Toma și Gheorghe Simionov. Pe 
locul 2 în seria cîștigată de canoiștii 
români s-au clasat campionii olimpici 
de la Montreal Serghei Petrenko și 
Aleksandr Vinogradov (U.R.S.S.).

r a
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 iulie. In țară : Vremea va fi 
in general frumoasă 
se încălzească ușor, 
cădea averse Izolate 
dul țării, precum și 
și de munte. Vînt 
vor fi cuprinse intre 8 și 18 grade, tar 
maximele intre 20 șl 30 de grade, local 
mai ridicate. In București : Vreme în 
curs de încălzire ușoară. Cer variabil. 
Vint slab pină la moderat. Tempera
tura în creștere.

și va continua să 
Cer variabil. Vor 
de ploaie în nor- 
în zonele de deal 
potrivit. Minimele

fundul mării s-ar afla vestigiile 
unor civilizații premayașe și 
preegiptene, cu o vechime de 
vreo 15 000 ani, printre care ar 
exista niște construcții pirami
dale de mari proporții. Cerce
tarea lor. speră exploratorii o- 
ceanici, ar putea oferi o cheie 
pentru lămurirea anumitor feno
mene care nu au primit explica
ții satisfăcătoare.

• BOOM-UL BICI
CLETELOR. După cozile la 
stațiile de benzină, americanii 
se îmbulzesc acum la magazinele 
de biciclete. în zilele următoare 
penuriei de carburanți, anunța
tă in California, vînzarea bici
cletelor a crescut cu 42 la sută. 
La Washington s-a încetățenit 
moda ca funcționarii să vină la

birou cu bicicleta. Industria de 
specialitate estimează că va des
face in 1979 cel puțin zece mi
lioane de biciclete. Dar ceea ce 
fericește pe unii provoacă altora 
probleme. Experții in probleme 
de circulație amintesc că in 
S.U.A. se înregistrează anual a- 
proape 50 000 de accidente ale 
bicicliștilor.

• „SPAIMA" SPITA
LELOR BRITANICE. Doi 
medici englezi, C. A. Pallis și 
A. N. Banji, contrariați de prea 
frecventele Îmbolnăviri ale ce
tățeanului McIlroy, născut in 
1915, au inițiat o cercetare a- 
mănunțită, recurgînd chiar la 
metode criminalistice. Investi
gațiile lor au dus la dezvăluiri 
interesante: McIlroy a reușit

să fie internat, timp de zece ani, 
in 68 de clinici sau spitale, cu 
toate că in realitate n-a suferit 
decit de o fractură la picior, 
care a necesitat ingrijire medi
cală. Cunoștințele de specialita
te dobindite în cursul „carierei" 
sale de bolnav închipuit l-au 
ajutat să prezinte atit* de veri
dic medicilor simntomele presu
puselor maladii, îneît aceștia au 
ordonat. în decursul anilor, cî- 
teva intervenții chirurgicale, 
tratamente și analize din cele 
mai costisitoare. Serviciile me
dicale engleze au cheltuit pen
tru acoperirea tratamentelor 
sale un milion de lire sterline. 
Ultima ispravă a lui McIlroy — 
supranumit „spaima" spitalelor 
britanice — a fost o operație Ia 
șold, după care cei doi medici 
detectivi i-au pierdut urma.
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In seria de lucrări consacrate activității și personalității

președintelui României, la Delhi a apărut volumul:

ANGLIA
r a- ■

Întîlniri ale delegației P.C.R.
Convorbiri economice româno-cehoslovace

„MISIUNE DE PRIETENIE" 
consacrat vizitei tovarășului Nicolae Ceausescu 

si a tovarășei Elena Ceausescu în opt țări africane
DELHI 12 (Agerpres). — In editura indiană „Alfa Publications", din 

Delhi, a apărut lucrarea „Misiune de prietenie — președintele Nicolae 
Ceaușescu in 8 state africane1*, consacrată vizitei efectuate în luna 
aprilie 1979 de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe conti
nentul african. Volumul este ilustrat cu fotografii infățișind aspecte de 
la intilnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu șefii celor opt state 
africane vizitate, momente de -ia semnarea documentelor comune.

Volumul se deschide cu o prefață 
semnată de M. N. Seth, secretarul 
general al Asociației de prietenie 
India—România, și un cuvînt intro
ductiv al profesorului universitar 
J. S. Bright. în cuvîntul introductiv 
se arată că „lucrarea de 
față este publicată special 
pentru a informa detaliat 
opinia publică și pe specia
liștii in probleme mondiale 
asupra unui eveniment in
ternațional de semnificație 
majoră al acestui an". „Este 
necesar — se subliniază în 
prefață — să se evidențieze 
din nou, de la bun început, 
că metoda contactelor per
sonale, convorbirilor directe 
la nivel înalt constituie, de 
mulți ani, o practică inclu
să ferm în activitatea de 
politică externă desfășurată 
de șeful statului român și 
care are rezultate ce con
firmă eficiența acestei me
tode atît în sfera dezvol
tării relațiilor bilaterale ale 
României, cît și prin creș
terea influenței pe care a- 
ceastă țară o exercită pe 
plan internațional. Pentru 
ambele situații, vizita în 
Africa a președintelui ro
mân a proiectat pe scena 
vieții politice internaționale 
virtuțile unei politici exter
ne ale cărei concepții în
noitoare și revoluționare 
demonstrează existența 
reală a posibilității ca rela
țiile dintre state să fie în
vestite cu o calitate nouă, 
de natură să asigure pro
gresul tuturor națiunilor lu
mii in condiții de pace și 
colaborare". Tocmai de a- 
ceea — relevă autorul 
prefeței — „turneul afri
can al președintelui Nicolae 
Ceaușescu trebuie privit prin pris
ma poziției României față de ță
rile in curs de dezvoltare. Țară 
socialistă, dar în egală măsură și 
țară în curs de dezvoltare, Româ
nia a făcut din extinderea perma
nentă a relațiilor sale cu țările în curs 
de dezvoltare, din colaborarea sa ac
tivă cu aceste țări în diferite domenii 
o linie directoare a politicii sale ex
terne. Șeful statului român a de
monstrat științific in cuvintările și în 
scrierile sale atît necesitatea practică, 
cît și ceea ce consideră domnia sa a 
fi o îndatorire politică — de a întări 
solidaritatea militantă cu țările în 
curs de dezvoltare, de care . Româ
nia este legată prin interesul comun 
în menținerea păcii, in lupta pentru 
progres și prosperitate, pentru edifi
carea unei noi ordini economice și 
politice internaționale".

în continuare, prefața scoate în evi
dență relațiile de amplă cooperare ale 
României cu țările in curs de dez
voltare, solidaritatea cu lupta lor 
pentru libertate și independență, sub
liniind că vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in opt țări de pe continen
tul african constituie „o nouă con
tribuție Ia transpunerea în viață a 
politicii programatice a statului ro
mân de ințărire permanentă a rela
țiilor de prietenie și colaborare cu 
toate popoarele care au pășit pe ca
lea dezvoltării libere, independente, 
de solidaritate cu mișcările de elibe
rare națională, cu forțele progresiste, 
antiimperialistc de pretutindeni, care 
proclamă și care militează pentru re
lații noi, de deplină egalitate și res
pect între state, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră, pentru pace, 
destindere și colaborare între toate 
națiunile". „Rezultatele obținute în 
sfera deschiderii de noi perspective 
pentru colaborarea bilaterală, hotă-

rirea de a dezvolta larg contactele și 
colaborarea cu partidele de guver- 
nămint din țările respective, pre
cum și poziția exprimată de pre
ședintele României de a acorda și pe 
viitor deplin sprijin politic, diploma

PRESIDENT

NICOLAE 
CEAUSESCU

8 AFRICAN
COUNTRIES

(8-25 APRIL 1979)

tic și material luptei juste a mișcă
rilor de eliberare din Africa australă 
au fost apreciate unanim de interlo
cutorii președintelui Nicolae 
Ceaușescu drept o expresie vie a so
lidarității Românței cu toate popoa
rele care luptă împotriva jugului co
lonial, ■ pentru libertate, independen
ță și progres social. în această soli
daritate, România și președintele ei 
văd una din cele mai eficiente mo
dalități de luptă împotriva practici
lor anacronice ale imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, 
pentru triumful noilor principii ale 
egalității, respectului mutual, pentru 
independența și suveranitatea națio
nală, colaborarea echitabilă, reciproc 
avantajoasă".

în timpul negocierilor, ca și în do
cumentele semnate — se relevă in 
continuare — s-a pus accentul pe fap
tul că o problemă cardinală a vieții 
internaționale actuale o constituie 
lichidarea subdezvoltării și edifica
rea unei ordini economice interna
ționale noi, mai juste și echitabile ; a 
fost evidențiat imperativul de a se 
intensifica eforturile în direcția edi
ficării securității și consolidării coo
perării în Europa : s-a subliniat ne
cesitatea stringentă de a se trece la 
măsuri concrete de stopare a cursei 
înarmărilor și de dezarmare, in pri
mul rind db dezarmare nucleară ; s-a 
relevat, de asemenea, importanța 
sporirii rolului O.N.U. în reglementa
rea problemelor complexe cu care 
este confruntată omenirea.

„Prin rezultatele ei fructuoase, 
scrie M. N. Seth, vizita reprezintă, 
în același timp, o valoroasă contri
buție la afirmarea unor relații noi, 
pe deplin democratice între state, la 
dezvoltarea liberă și independentă a 
popoarelor, la consolidarea destinderii 
internaționale și a păcii".

în cuvîntul introductiv intitulat 
„Misiune de prietenie, pace și co

laborare", profesorul J.S. Bright- arată 
că vizita efectuată pe continentul a- 
frican de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu „s-a do
vedit a fi un eveniment de mare 
semnificație internațională, în special 
pentru țările lumii a treia. Pretutin
deni pe itinerarul străbătut — subli
niază autorul — președintele Româ
niei a cules roade bogate ale păcii, 
prieteniei, cooperării, bunăvoinței și 
solidarității. Reafirmarea de către 
președintele Nicolae Ceaușescu, în 
numele Republicii Socialiste Româ
nia, a sprijinului susținut pentrti 

acele popoare africane care 
mai luptă încă împotriva 
dominației rasiale și a sub
jugării reflectă poziția mi
litantă antiimperialistă. an
ticolonialistă și antirasistă a 
poporului și a Partidului 
Comunist Român. Se poate 
afirma cu certitudine că im
portanta vizită a președin
telui Nicolae Ceaușescu 
in Africa a dat un puternic 
impuls înțelegerii și colabo
rării dintre națiuni și din
tre continente, fapt care, la 
rindul său, promovează 
cauza păcii mondiale. Vizita 
în Africa a președintelui 
Ceaușescu a reprezentat un 
nobil efort de a edifica noi 
punți ale prieteniei și în
țelegerii și de a explora 
noi. căi și idei pentru reali
zarea unei mai largi înțe
legeri internaționale și a 
unei mai ample colaborări 
între state.

Un aspect cu atît mai im
portant al vizitei în Africa 
a președintelui Ceaușescu 
— continuă autorul — este 
acela că șeful statului ro
mân nu s-a rezumat la in- 
tîlniri cu șefii de stat și de 
guvern din țările eliberate 
pe care le-a vizitat, ci, fără 
a uita cealaltă Africă, mai 
puțin fericită, care mai 
luptă încă ■ pentru libertate 
și drepturi umane și care 
este angajată într-o" luptă 
susținută împotriva impe
rialismului, apartheidului și 
dominației rasiale, el s-a 

întilnit și cu liderii Africii luptă
toare, cu conducătorii mișcărilor re- 
voluționâre de eliberare, pe care i-a 
asigurat de sprijinul moral perma
nent și de simpatia sa, precum și de 
asistența materială în lupta lor justă 
pentru răsturnarea jugului colonial și 
eradicarea imperialismului și rasis
mului de pe continentul african.

Vizita isțorică a președintelui 
Ceaușescu a apropiat popoarele de 
pe două continente, le-a ajutat să-și 
simtă pulsul, amintind, astfel, restu
lui lumii că Africa nu mai poate fi 
ignorată și în mod cert nu pot fi 
ignorate acele popoare africane care 
luptă încă pentru libertatea lor, pen
tru egalitate și drepturi omenești". , 

Volumul „Misiune de prietenie"! 
consacră cite un capitol special fie
cărei vizite efectuate de'președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în cele opt 
state africane — Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă, Gabon, 
Angola, Zambia. Mozambic, Burundi, 
Sudan, Egipt. Se face o prezentare 
amplă a convorbirilor avute de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu cu șefii 
statelor respective, se relatează des
pre principalele momente ale vizite
lor și manifestărilor entuziaste cu 
care populația din aceste țări i-a în- 
tîmpinat pe înalții soli ai poporului 
român. Sint inserate, de asemenea, 
ample extrase din comunicatele co
mune semnate și se reproduc textele 
tratatelor incheiate de România cu 
unele țări africane vizitate.

în incheierea volumului se publică 
o selecție din comentariile și ecou
rile elogioase inserate de presa in
diană în timpul vizitei șefului -sta
tului român în Africa, in care se re
liefează rolul hotăritor al președin
telui Nicolae Ceaușescu în imprima
rea unei rigurozități științifice poli
ticii externe românești, contribuția 
sa inestimabilă la afirmarea tot mai 
prestigioasă a României în concertul 
națiunilor.

LONDRA 12 (Agerpres). — în ca
drul vizitei pe care o întreprinde în 
Marea Britanie. delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul muncii, președin
tele U.G.S.R.. a avut' întîlniri și a 
purtat discuții cu conducerea Parti
dului Cooperatist Britanic. Au parti
cipat Tom Turvey, președinte, Da
vid Wise, secretar general, și membri 
ai Comitetului Național Executiv al 
Partidului Cooperatist.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
a fost transmis un cordial salut și 
urări de succes în activitatea condu
cerii și membrilor Partidului Coope
ratist. 7

Mulțumind. Tom Turvey a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele conducerii, al

membrilor partidului, un cald salut 
prietenesc, împreună cu urări de 
prosperitate și fericire poporului 
român.

în cursul discuțiilor, cele două de
legații s-au informat reciproc asupra 
preocupărilor actuale ale Partidului 
Comunist Român și Partidului Coo
peratist Britanic și au făcut un 
schimb de opinii în legătură cu pro
bleme de interes comun, exprimîn- 
du-se dorința comună de a contribui 
la dezvoltarea raporturilor de coope
rare multilaterală româno-britanică.

★
în aceeași zi a avut loc o întilnire 

cu Norman Willis, secretar general 
adjunct al Congresului sindicatelor 
britanice (T.U.C.), în cadrul căreia au 
fost abordate aspecte privind activi
tatea sindicatelor din cele două țări, 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
între U.G.S.R. și T.U.C.

PRAGA 12 (Agerpres). — Președin
tele Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace. Lubomir Stroițgal. a 
primit pe Nicolae Constantin, vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării.

Cu acest prilej s-a subliniat evo
luția pozitivă a relațiilor româno- 
cehoslovace, exprimindu-se dorința 
celor două părți de a transpune in 
continuare în viață hotărîrile stabili
te cu ocazia întîlnirii dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, privind dezvol-

tarea acestor relații pe multiple pla
nuri.

S-a efectuat un schimb de păreri 
cu privire la realizarea planurilor de 
dezvoltare economico-socială a celor 
două țări și la posibilitățile de am
plificare în viitor a raporturilor lor 
economice, în special prin cooperare 
și specializare în producție.

La primire a participat Vaclav 
Hula, vicepreședinte al guvernului 
federal cehoslovac, președintele Co
misiei de Stat a Planificării. A fost 
prezent, de asemenea, ambasadorul 
României la Praga, Ionel Diaconescu.

★
La Praga s-au încheiat convorbirile 

oficiale dintre președinții organelor 
centrale de planificare din România 
și Cehoslovacia privind colaborarea 
economică româno-cehoslovacă pe 
perioada 1981—1985.

agențiile de presa
La Moscova a fost dată pu_ 

blicității Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. 
și a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. cu privire la dezvoltarea în 
continuare a învățămintului superior 
și creșterea calității pregătirii spe
cialiștilor. „Atenția principală a în
vățămintului superior, se spune in 
hotărirea transmisă de agenția 
T.A.S.S.. trebuie să fie concentrată 
asupra îmbunătățirii multilaterale a 
pregătirii profesionale și politico- 
ideologice a specialiștilor, întăririi 
legăturilor cu producția, cu practica 
construcției comuniste".

Reuniune. Edward Gierek- 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.I’., s-a 
întilnit cu activul din agricultura po
loneză și cu reprezentanți ai între
prinderilor industriale legate de sec
torul agricol. După cum informează 
agenția P.A.P., a fost efectuată o a- 
naliză a stadiului de realizare a mă
surilor privind contracararea efecte
lor secetei indelungate. De aseme
nea, au fost discutate probleme im
portante ale agriculturii și ramuri
lor industriale care cooperează cu 
agricultura.

Comunicat turco-bulgar. 
La încheierea convorbirilor dintre 
Todor Jivkov, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, și 
Bulent Ecevit, primul ministru al 
Turciei, a fost publicat un comuni
cat comun in care se relevă hotărirea 
celor două țări de a intensifica coo
perarea in producție și necesitatea 
continuării eforturilor în vederea dez
voltării înțelegerii reciproce și a bu
nei vecinătăți în regiunea Balcani-

lor. Ele au convenit să stimuleze co
laborarea bilaterală și multilaterală 
dintre țările balcanice in probleme 
concrete de interes reciproc. Bulga
ria — se arată in comunicat — a 
reacționat pozitiv la propunerea pri
vind organizarea, la Ankara, a unei 
întilniri balcanice multilaterale a ex
pert ilor in transporturi și telecomu
nicații.

Criza de guvern din Ita
lia. Premierul desemnat, Bettino 
CraXi. secretar general al P.S.I., s-a 
întilnit joi țu secretarul general al 
P.C.I.. Enrico Berlinguer. După în
trevedere, E. Berlinguer a reafirmat 
cererea P.C.I. de a participa la gu
vern, drept condiție pentru acordarea 
sprijinului său in parlament. Totuși, 
a adăugat el, această poziție ar pu
tea fi revizuită în viitor, in func
ție de evoluția evenimentelor. Pre
mierul desemnat s-a întilnit cu se
cretarul general al P.S.D.. Pietro 
Longo, care s-a declarat in favoarea 
unui guvern de coaliție format din 
creștin-democrați, socialiști, socia- 
liști-democratici și republicani.

Ziarul „Nodon Sinmun", 
organ al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, se referă la intenția 
S.U.A. de a transforma portul sud- 
coreean Chinhae intr-o bază a Flotei 
a Vil-a americane, apreciind că ar
gumentele invocate de partea ame
ricană, potrivit cărora acest port ar 
urma să fie utilizat numai „in caz 
de urgență", sint lipsite de funda
ment. în articol se cere S.U.A. și 
autorităților sud-coreene să renun
țe la actele care provoacă tensiune

ORIENTUL MIJLOCIU
• în sprijinul cauzei drepte a poporului palestinian • între

vederi la Damasc
MONROVIA 12. — Trimisul Ager

pres, C. Alexandroaie, transmite : 
Consiliul Ministerial al Organizației 
Unității Africane și-a încheiat dezba
terile, desfășurate cu ușile închise, 
asupra raportului secretarului gene
ral al O.U.A. cu privire la situația 
din Orientul Mijlociu și problema pa
lestiniană.

într-un comunicat transmis presei 
și conținînd concluziile principale ale 
dezbaterilor, la care au luat cuvintul 
35 de reprezentanți ai statelor parti
cipante, președintele sesiunii, Cecil 
Dennis; ministrul 'afacerilor externe 
al Liberiei, subliniază că O.U.A. tre
buie să sprijine fără rezerve cauza 
poporului palestinian. Plenara — se 
arată în document — apreciază că 
chestiunea palestiniană este o com
ponentă esențială a problemei Orien
tului Mijlociu, iar soluționarea ei 
poate fi găsită în cadrul oferit de 
rezoluțiile O.N.U.

Vorbitorii au apreciat acordul de 
pace egipteano-israelian drept un prim 
pas spre găsirea unei soluții globale a 
problemei Orientului Mijlociu, au 
salutat recuperarea teritoriului egip
tean care fusese acaparat prin război 
și au îndemnat la acțiuni colective, 
arabe și africane, pentru realizarea 
unei păci globale în zonă.

Toți delegații care au luat cuvîn
tul la dezbateri — se arată în con-

tinuare — și-au reafirmat solidaritatea 
cu O.E.P. și poporul palestinian, spri
jinul acordat, luptei pentru recunoaș
terea dreptului său legitim la auto
determinare și formarea unui stat 
propriu, subliniind, totodată, că 
O.E.P., recunoscută pe plan interna
țional drept reprezentantul legitimai 
poporului palestinian, trebuie să par
ticipe nemijlocit la negocierile pentru 
soluționarea problemei Orientului 
Mijlociu.

Plenara a lansat un apel la unita
tea forțelor arabe și africane pentru 
înlăturarea obstacolelor existente pe 
calea spre edificarea unei păci juste 
și durabile în zonă.

DAMASC 12 (Agerpres). — în 
cursul vizitei pe care o întreprinde 
în Siria, Moammer El Geddafi, șeful 
statului libian, a conferit joi, la Da
masc, cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
informează agenția W.A.F.A.

AMMAN 12 (Agerpres). — într-un 
memorandurmadresat secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, gu
vernul Iordaniei și-a exprimat pro
testul față de politica Israelului de 
continuare a înființării de noi așezări 
evreiești în teritoriile arabe ocupate.

VIZITA DELEGAȚIEI CONSILIULUI NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE IN R.P. UNGARĂ

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — Co
respondență de la Mircea Moarcăș : 
Delegația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, condusă 
de tovarășul Mihai Dalea. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședin
te al Consiliului Național al F.U.S., 
care se află in R. P. Ungară la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Popular Patriotic, a avut 
întîlniri de lucru la C.N.F.P.P., la 
care au participat dr. Sarlos Istvan, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., secretar general al 
.C.N.F.P.P., secretarii Consiliului și 
membri ai Biroului Executiv al 
C.N.F.P.P.

Cu acest prilej, a avut loc un am
plu schimb de informații privind ac-

tivitatea celor două organizații poli
tice, contribuția lor specifică la ope
ra de edificare socialistă în cele două 
țări. Exprimindu-se satisfacția pentru 
cursul ascendent al relațiilor de pri
etenie și colaborare româno-ungară, 
au fost stabilite noi modalități de in
tensificare a conlucrării dintre F.U.S. 
și C.N.F.P.P., în spiritul hotăririlor 
adoptate cu prilejul întîlnirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Janos 
Kadar.

Delegația F.U.S. a fost primită de 
Ovari Mikloș, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U. 
în cadrul întrevederii au fost evoca
te raporturile prietenești dintre P.C.R. 
și P.M.S.U., dintre cele două țări și 
popoare.

Deschiderea Conferinței mondiale 
asupra reformei agrare și dezvoltării rurale

îngrijorări in legătură 
prețurilor

• Aprecieri pesimiste 
în S.U.A.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Jimmy Carter, ,a 
apreciat că prețurile crescînde la pe
trol vor conduce cu siguranță la o 
recesiune in Statele Unite chiar in 
cursul acestui an. Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe a precizat că 
președintele; care a adăugat că multi 
americani iși vor pierde locurile de 
muncă, a făcut această „apreciere

cu urmările creșterii 
la petrol
pesimistă" în cursul întrevederilor 
sale de la Camp David cu factori 
de răspundere ai Administrației. Pre
ședintele a apelat la reprezentanții 
cercurilor de afaceri să participe, in 
cursul acestui an, la o reuniune care 
să examineze „problemele recesiu
nii", îndeosebi în ce privește men
ținerea actualelor locuri de muncă 
și crearea altora noi.

• O declarație 
a președintelui Franței

PARIS 12 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Valery Giscard d’Es- 
taing, a făcut o declarație de po
litică generală, în cadrul unei reu-, 
niuni a Consiliului de Miniștri, in 
care a apreciat că Franța va tre
bui să se consacre în următorii doi 
ani „adaptării la noua situație din 
lume".

Franța abordează această perioadă 
cu anumite atuuri, a arătat președin
tele d’Estaing, enumerind in acest 
sens „realizarea celui mai important 
program atomoelectric din lume, care 
va duce la economisirea a 43 mi
lioane tone de petrol în 1985, reor
ganizarea în curs a întreprinderi
lor, orientarea industriei către sec
toarele de viitor, calitatea excelen
tă a forței de muncă, varietatea a- 
griculturii". Dar. a adăugat el, „nu 
trebuie să uităm punctele noastre 
slabe, și anume că vom continua să 
depindem în mare măsură de ex
terior în ce privește aprovizionarea 
cu petrol".

Pauperizarea crescîndă a majori
tății populației rurale din țările lu
mii a treia și măsurile ce se impun 
pentru a se evita această situație vor 
constitui tema centrală a dezbaterilor 
Conferinței mondiale asupra refor
mei agrare și dezvoltării rurale, 
care s-a deschis ieri la Roma, cu par
ticiparea a peste o mie de delegați 
din 150 de țări, printre care și Re
publica Socialistă România. Este 
vorba de a doua reuniune organizată 
pe această temă, sub egida Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură (F.A.O.). După 13 
ani de la prima conferință, F.A.O. a- 
preciază că „bilanțul nu a fost pe de
plin satisfăcător".

Principalele puncte înscrise pe or
dinea de zi a conferinței sînt accesul 
la pămînt, la sursele de apă și la

tehnica agricolă modernă, precum și 
participarea femeilor la dezvoltarea 
rurală.

în cuvîntarea de deschidere, direc
torul general al Organizației Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.), Edouard Saou- 
ma, a deplîns protecționismul 
practicat de țările bogate, intrebin- 
du-se : „Cum să poată țările cele 
mai puțin dezvoltate să-și rezolve 
profundele probleme economice și 
sociale cînd fiecare pas făcut de ele 
în ce privește producția și crearea 
de locuri de muncă este anihilat de 
un nou tarif vamal, de o nouă cotă 
de import, de o nouă subvenție de 
export — toate, bariere ridicate de 
țările bogate in calea exporturilor 
țărilor în curs de dezvoltare ?“

Date despre producția agricolă mondială
Producția mondială de cereale ra 

totaliza în acest an 1580 000 000 dc 
tone, inregistrind o scădere de 5 
la sută față de anul trecut,. cînd 
s-au obținut recolte record — arată 
cifrele estimative publicate de De
partamentul Agriculturii al S.U.A. 
In ce privește griul, deși se prevede 
o creștere de 17 la sută a producției 
americane, cantitatea totală nu va 
depăși 406 milioane de tone (o scă-

dere de 7 la sută în raport cu anul 
precedent), intrucit alte zone ale 
lumii cu pondere mare în producția 
acestei culturi au avut condiții cli
matice nesatisfăcătoare. Conform 
estimativelor, producția de ore* ar 
urma să repete nivelul record de 
acum un an (373 milioane de tone), 
prevăzindu-se, de asemenea, sporuri 
însemnate la producția de plante 
furajere și oleaginoase.

întrevederi ale reprezentanților guvernului nicaraguaian 
de reconstrucție națională cu reprezentanți ai $.11. A.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat al S.U.A., Hodding Car
ter, a anunțat că, la 11 iulie, au în
ceput convorbiri directe intre amba
sadorul special al S.U.A., William 
Bowdler, și reprezentanți ai guvernu
lui nicaraguaian de reconstrucție na
țională. Convorbirile — a precizat el 
— se desfășoară la San Jose (Costa 
Rica) și „au ca obiect înlocuirea ge
neralului Anastasio Somoza" —

transmit agențiile United Press Inter
national, Associated Press și Reuter.

Purtătorul de cuvînt al guvernului 
nicaraguaian de reconstrucție națio
nală, Manuel Espinoza, a declarat că 
discuțiile se referă la „teama S.U.A. 
privind orientarea noului guvern, si
tuația investițiilor străine in Nicara
gua și viitorul actualei Gărzi Națio
nale". „Lupta eroică a poporului din 
Nicaragua însă nu poate fi negocia- 
tă“4 a spus el.

transmit:
in Coreea, să fie retrase trupele a- 
mericane din Coreea de sud și să 
fie promovată calea soluționării 
pașnice a reunificării Coreei.

Ceremonia independen
tei. Mai multe mii de locuitori ai 
tinerei Republici Kiribati au partici
pat joi la ceremonia care a marcat 
prima zi a independenței fostei co
lonii britanice — Insulele Gilbert. 
Locul drapelului britanic a fost luat, 
după 87 de ani, de simbolul național 
al Republicii Kiribati — drapelul 
purtind culorile roșu, albastru și 
galben.

După recentele restricții privind con
sumul de benzină în S.U.A. : iată 
cum arată această autostradă din 
New York, care înregistra, pină nu 

demult, o circulație intensă

■ ■ ■ ■ ■ n
R. P. CHINEZĂ

Acțiuni de înlăturare
J

a efectelor cutremurului
BEIJING 12 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă informează că organiza
țiile de partid și de administrație lo
cală, precum și unitățile militare din 
provincia Jiangsu acționează pentru 
înlăturarea urmărilor cutremurului 
survenit la 9 iulie, în districtul 
Liyang. în zona calamitată- au fost 
trimise, de asemenea, ajutoare din 
partea unor organisme guvernamen
tale. Agenția precizează că seismul 
a afectat 20 de comune. 41 de per
soane și-au pierdut viața. 2 000 au 
fost rănite și numeroase locuințe au 
fost avariate.

Mărturii despre dezintegrarea navei
WASHINGTON 12 

(Agerpres). — Agenția 
spațială americană — 
N.A.S.A. — a difuzat de
clarația unui pilot de 
linie australiană, Bill 
Andersen, martor ocu
lar al imensului „foc de 
artificii", declanșat pe 
cerul dimineții austra
liene de ;,Skylab", in 
momentul dezintegrării 
laboratorului orbital in 
atmosferă. Prima apa
riție a stației spațiale 
este descrisă de căpi
tanul Andersen, coman
dantul unui avion de 
pasageri, aflat în zbor 
spre orașul Perth, in 
felul următor : „Inițial, 
l-am identificat ca un 
avion mare, care venea 
spre noi cu luminile de

poziție aprinse și cu fa
ruri puternice de un 
albastru strălucitor. Apoi 
am avut impresia că 
are o formă ce amin
tește de o bulă .strălu
citoare. . Pe măsură ce 
cobora, culoarea s-a 
schimbat din albastru in 
portocaliu intens, spre 
roșu, pe fondul unui 
cer albastru. In acest 
moment „Skylab" a în
ceput să se dezintegre
ze. Cred că se afla la o 
distanță dc 300—400 mile 
est de avionul nostru. 
Dezintegrarea a sfirșit 
prin formarea unei sfere 
de un portocaliu foarte 
intens, cu o coadă lungă, 
seînteietoare, asemănă
toare cu cele lăsate de 
meteoriți. Lungimea

„Skylab
cozii atingea, probabil, 
sute de kilometri... Era 
o priveliște fantastică, 
de o strălucire extra
ordinară, cea mai incre
dibilă imagine pe care 
am văzut-o vreodată. 
Am văzut stele căzind. 
comete, dar niciodată 
n-am văzut asa ceva... 
Apoi s-a dezintegrat, 
din nou, in cinci sfere 
de foc, care s-au prăbu
șit in ocean...".

Fragmentele de mici 
dimensiuni, care au că
zut în Australia, de-a 
lungul unei fișii lungi 
de 6 000 km și late de 
100 de km, nu au pro
vocat. potrivit relată
rilor de pină acum, nici 
victime, nici daune ma
teriale.

- ' ............................................................

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
Agonia dictaturiiNICARAGUA:

După citeva săptămîni de la porni
rea celui de-al treilea val insurecțio
nal, și la patru zile de la declanșa
rea ofensivei generale a sandiniștilor 
asupra capitalei, însoțită de o înain
tare a acestora pe toate celelalte 
fronturi, regimul generalului So- 
moza, unul din cele mai vechi regi
muri despotice din America Latină, 
a intrat in agonie.

Dacă pină nu demult nemulțumi
rile acumulate răbufneau in mișcări 
izolate, reduse la tăcere relativ ușor 
de „Garda Națională" — adevărată 
gardă pretoriană a dictatorului 
Anastasio Somoza — in ultimul timp 
viitoarea împotrivirii a ajuns , să cu
prindă cele mai largi sectoare socia
le, incepînd cu mișcarea de guerilă 
și terminînd cu cercuri ale burghe
ziei. pină mai ieri strins legate de 
Somoza, ceea ce a pus și mai mult 
în lumină șubrezenia acestui regim 
menținut prin teroare.

Clanul Somoza, care a transformat 
țara intr-un fel de monarhie eredi
tară, deghizată în republică prin ale
geri măsluite, stăpînește de 42 de ani 
acest mic'stat (130 000 kmp și 2.3 mi
lioane de locuitori) ca pe o feudă 
proprie. Pe lingă lipsa de scrupule 
în eliminarea adversarilor politici, 
dinastia Somoza este recunoscută și 
pentru corupția sa : posedă peste 100 
de întreprinderi, controlează 80 la 
sută din produsul național, este cel 
mai mare proprietar de pămint din 
Nicaragua, iar averea sa în străină
tate depășește rezervele totale ale 
țării.

Valul de contestare populară, în
ceput demult, a devenit un veritabil 
torent la începutul anului trecut, 
cînd s-au înregistrat primele acțiuni 
insurecționale de amploare. Citeva 
luni mai tirziu, revolta a reizbucnit 
prin ocuparea cîtorva localități, dar 
a fost înăbușită printr-o represiune, 
sîngeroasă. Regimul își trecea la ac
tiv o victorie „ă la Pirus" și se mai 
legăna în iluzia deșartă că ,va supra
viețui, că armamentul primit din 
străinătate și cruzimea militarilor săi

vor putea salva angrenajul șubrezit 
din temelii. Ostilitățile au fost relua
te insă curind pe o scară mult mai 
largă și, de săptămîni întregi, Nica
ragua oferă lumii imaginea unui 
permanent teatru de război, unde 
forțele libertății înfruntă unul din 
cele mai hidoase aparate dictatoriale 
cunoscute pe meridianele Americii 
Latine. Nu încape indoială că am
ploarea fără precedent pe care a că
pătat-o lupta antidictatorială, succe
sele militare ale sandiniștilor se da- 
forează în mare parte faptului că 
forțele insurecționale se bucură de 
un larg sprijin popular.

în primele rînduri ale luptei 
antidictatoriale se' află militanții 
Frontului Sandinist de Eliberare Na
țională (F.S.L.N.), alcătuit din gru
pări ale opoziției de stingă, avîndu-1 
ca simbol pe Augusto Cesar Sandino,. 
conducător al luptei de guerilă a pa- 
trioților nicaraguaieni în timpul 
ultimei ocupații străine a țării 
(1927—1933), ucis ulterior de agenții 
dictaturii instaurate de Anastasio 
Somoza senior, tatăl actualului pre
ședinte. Pe plan politic, F.S.L.N. este 
sprijinit de Frontul Amplu Opozi- 
ționist și de Frontul Patriotic'Națio
nal, care grupează majoritatea par
tidelor și organizațiilor de stingă și 
moderate.

Despre dimensiunile și forța miș
cării antidictatoriale vorbește cu 
prisosință faptul că, săptămîni la 
rînd, principalele localități nicara- 
guaiene s-au aflat, parțial sau total, 
sub controlul insurgenților, iar acum 
ei controlează cel puțin 20 de orașe 
și chiar unele departamente întregi.

Nimic nu au cruțat forțele somo- 
ziste în încercarea de a stăvili lupta, 
eroică d poporului. Folosind tactica 
„pămintului pîrjolit", Garda Națio
nală, dotată cu armament greu, a să- 
virșit masacre în serie, ucigînd pină 
și brancardieri ai Crucii Roșii in 
exercițiul misiunii. Se apreciază că 
operațiunile represive au provocat 
peste 15 000 de morți și răniți, adică 
un număr 'aproape dublu de victime 
în comparație cu marele cutremur de

pămînt de la 23 decembrie 1972, pe 
lingă enorme pagube materiale.

Totodată, nu e un secret că Somoza 
a fost încurajat și ajutat în acțiunile 
sale represive de o serie de regimuri 
reacționare din zonă, precum și de 
alte forțe interesate in menținerea 
lui la putere și alarmate în fața po
sibilității ca mișcarea insurecțională 
din Nicaragua să declanșeze o „reac
ție în lanț" în celelalte țări aflate 
sub dominații dictatoriale.

Dezmățul și cruzimile bandelor so- 
moziste au stîrnit ample manifestări 
de protest pe continent și în lume. 
Aceste proteste, faptul că un șir de 
state latino-americane au rupt rela
țiile cu regimul somozist, precum și 
rezoluția adoptată de Organizația 
Statelor Americane prin care se cere 
demisia lui Somoza ilustrează eloc
vent izolarea regimului pe plan ex
tern. Pe de altă parte, guvernul pro
vizoriu de reconstrucție națională, 
creat de forțe opoziționiste de dife
rite tendințe din Nicaragua, și-a fă
cut cunoscut programul, prevăzînd 
instaurarea unui regim democratic și 
infăptuirea de măsuri politice, eco
nomice și sociale menite să asigure 
dezvoltarea independentă a țării.

Urit de popor și izolat, generalul 
Somoza, ascuns în buncărul său din 
Managua, a ordonat încorporarea 
forțată a tinerilor incepînd de la 
15 ani, tentativă disperată dar zadar
nică de a evita prăbușirea. Atmos
fera de derută care domnește la 
Managua a dus la dezertarea mai 
multor ofițeri ai Gărzii Naționale. 
Este ultimul din seria de fapte care 
ilustrează descompunerea regimului 
aflat in pragul înfringerii totale.

Declanșarea unei ofensive de o 
/asemenea amploare și intensitate, ca 
cea care se desfășoară acum pe toate 
fronturile de luptă din Nicaragua, 
atestă din plin hotărîrea poporului 
din această țară martirizată a Ame
ricii Centrale de a mătura regimul 
sprijinit pe forța baionetelor, de a 
instaura libertatea și democrația in 
•Nicaragua.

Vasile OROS
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