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tehnologică si de introducere a progresului tehnic deschide ample

SPIRIT REVOLUȚIONAR IN ACTIVITATEA 
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ!

> > . . ..
Să promovăm o gîndire mai îndrăzneață, mai revoluționară în știință, pentru 

că numai așa vom putea ține pasul cu uriașele descoperiri care au loc în lume, vom 
putea face să crească contribuția științei și tehnicii românești, atît la progresul societății 
noastre socialiste,

A fost dat ieri publicității 
gramul-directivă de cercetare 
fică, dezvoltare tehnologică și 
troducere a progresului tehnic 
rioada 1981—1990 și........... .
Cipale pină în anul 
însuflețitor plan de 
toare pus de partid în fața tuturor 
oamenilor de știință, lucrătorilor din 
întreaga rețea a instituțiilor de cer
cetare și dezvoltare tehnologică, 
inginerilor și tehnicienilor din 
cimpul activității productive, cadre
lor din învățămîntul de toate gra
dele, tuturor celor care prin în
treaga lor activitate sînt chemați să 
îmbogățească și mai mult, în anii 
următori, comoara științei și tehni
cii românești, să asigure promova
rea susținută a progresului tehnic și 
științific in întreaga economie și 
viață socială.

Elaborat din inițiativa și sub con
ducerea nemijlocită a secreta
rului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu —• în concor
danță cu strategia dezvoltării econo
mice și sociale a României în urmă
toarele decenii — proiectul Progra- 
mului-directivă a fost dezbătut și 
aprobat de Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a Româ
niei din 4—5 iulie a.c. Supus, ca și 
proiectul de Directive dat recent pu
blicității, dezbaterii comuniștilor, oa
menilor de știință, cercetătorilor din 
toate sectoarele de activitate, masei 
largi a oamenilor muncii, Programul- 
directivă va fi, în forma lui defini
tivă, document de lucru al Congre
sului al Xll-lea al partidului.

Cu clarviziune științifică, Progra- 
mul-directivă dă expresie politicii 
partidului nostru, concepției secreta
rului său general privind situarea

direcțiile
2 000, amplu 
activitate
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ZIUA CONSTRUCTORULUI"

Pe schelele
tot mai înalte

ale anilor ce vin
Astăzi sărbătorim, împreună cu întregul popor, „Ziua 

constructorului", instituită cu mai bine de un deceniu în 
urmă, din inițiativa secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. „Ziua constructorului” din 
acest an hotărîtor pentru înfăptuirea cu succes a cincina
lului are loc în condițiile în care oamenii muncii din toate 
sectoarele de activitate se pregătesc să întîmpine cu reali
zări remarcabile a 35-a aniversare a eliberării 
Congresul al Xll-lea al partidului.

patriei și

• în perioada 1976—1980 se in
vestesc circa 1 000 miliarde lei — 
volum aproape egal cu cel reali
zat în ultimele trei cincinale.

• în acest cincinal vor fi puse 
în funcțiune 2 700 de noi capaci
tăți productive importante, estimin- 
ou-se că fondurile fixe în econo
mia națională vor ajunge, în 1980, 
la aproape 2 000 miliarde lei, din 
care peste 70 la sută sînt puse in 
funcțiune în ultimul deceniu.

carea unui numdr de 
muncitori.

peste 25 000

• în primii trei ani 
lui s-au construit 
locuri de cazare in cămine și 5 500 
apartamente numai pentru con
structorii din unitățile Ministerului 
Construcțiilor Industriale.

al cincinalu- 
circa 32 000

• Planul cincinal 1981—1985 va 
asigura condițiile necesare pentru 
realizarea unui program de inves
tiții de 1 300—1 350 miliarde lei.

• în această perioadă se pre
vede punerea în funcțiune a peste 
1 200 capacități noi și moderniza
rea a circa 1 100 unități existente 
în industrie, realizarea a 375 noi 
capacități în agricultură etc.

• între preocupările factorilor 
care participă la procesul de reali
zare a investițiilor, prioritare vor fi 
creșterea susținută a productivi
tății muncii pe șantiere, industria
lizarea lucrărilor, dotarea organiza
țiilor de construcții cu utilaje de 
mare capacitate; totodată, va ti 
extinsă execuția unor capacități în 
regie proprie de către unitățile 
beneficiare.

• Pentru populație se constru
iesc circa 1 milion de apartamen
te ; de asemenea, se vor da în fo
losință noi spații pentru învăță- 
mînt, grădinițe, spitale, se vor rea
liza ample lucrări edilitar-gospo- 
dărești.

• în 1979, an hotărîtor al cinci
nalului în domeniul investițiilor, ,vor 
fi date în exploatare 800 obiective 
și capacități importante în indus
trie și agricultură.

(Continuare în pas. a Il-a)

Șl IN PRODUCȚIA AGRICOLA
Creșterea investițiilor

(in miliarde lei)
(in milioane tone)
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con- 
din

• Detașamentul constructorilor 
numără în prezent peste 900 000 
de muncitori, ingineri, proiectanți, 
cercetători.
• în acest an se asigură califi-

PENTRU TRECEREA LA 0 NOUĂ CALITATE
MARILE ACUMULĂRI - BAZĂ PUTERNICA

cit și la știința și

Radu CÂRNECI

Vremea
iar cetățeanul

contactului său cu

Șoseaua milionarilor

de baie, 
functio-

redacție o scrisoare 
Drăgan, din str. Tg.

toate 
care 

exis- 
con-

Iată, vă cer : eu sunt Pămintul, Părintele vostru, 
E timpul ca pietrele să prindă chip și grai, 
E timpul ca pietrele să zboare și să nască, 
E timpul ca din miezul lor să rămină aici. 
Pentru veșnicie, chipul Marelui Timp I...

pentru înlocuirea unei căzi 
Mereu a reclamat și mereu 
narii de la I.C.V.L. au înregistrat : 
21 august 1978, cererea nr. 2 732 ; 25 
decembrie 1978, cererea nr. 4 034 ; 7

civilizația mondială
NICOLAE CEAUȘESCU

fermă la baza întregii opere de 
structie socialistă și comunistă 
patria noastră a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, trans
formarea științei și tehnologiei în- 
tr-un factor hotăritor al dezvoltării 
economico-sociale a tării. Prin 
acesta se realizează o racordare or
ganică a cercetării și dezvoltării 
tehnologiei în epocă, legarea lor 
strînsă de cerințele dezvoltării eco
nomico-sociale a țării, în rit
murile ei caracteristice, de o im
petuozitate fără precedent. Nici
odată în istoria sa omenirea nu a cu
noscut un atît de amplu și vertiginos 
proces de acumulări cantitative și ca
litative în domeniul cunoașterii ca în 
zilele noastre. Ceea ce altădată pă
reau visuri, lucruri ținînd de dome
niul fantasticului, sînt astăzi fapte 
împlinite, palpabile și care nu mai 
miră pe nimeni. Omul a ajuns în 
Cosmos, a călcat cu piciorul pe Lună 
și nu este departe timpul cînd va 
cunoaște tot mai amănunțit ceea ce 
se petrece pe alte corpuri cerești. Cu 
aceeași cutezanță, mintea umană s-a 
avîntat în cunoașterea microcosmo
sului, în dezlegarea celor mai inti
me taine ale materiei, scotînd la 
iveală și punînd la lucru în folosul 
societății forțele nebănuite pinâ nu 
de mult ale nucleului atomic. S-au 
produs adevărate revoluții în dome
niul chimiei, al biologiei, al al
tor ramuri ale științei. Mașinile 
electronice de calcul au revoluționat 
integral mijloacele de conducere a 
proceselor din economie și din di
verse sectoare ale vieții sociale. Sin- 
tem martorii existenței mașinilor 
ginditoare, care pun probleme si dau 
răspunsuri ținînd de domeniul unor 
sfere înalte ale inteligentei. într-un 
cuvint, contemporaneitatea este mar-

tora celei mai spectaculoase și mai 
prodigioase revoluții științifico-teh- 
nice din cite a cunoscut societatea 
omenească.

Este pe deplin învederat faptul că 
știința și tehnica reprezintă, în epoca 
contemporană, o importantă forță de 
producție. Fără intervenția activă in 
economie a rezultatelor muncii 
laboratoarele cercetătorilor este

neconceput progresul în industrie, in 
agricultură, in oricare ramură 
de l?ază a unei economii moderne. 
Adevăr ce se relevă plenar, în
tr-o multitudine de expresii fap
tice. in economia noastră so
cialistă, care se sprijină pe tot ceea 
ce este mai nou. mai revoluționar în

INTELECTUALUL ȘI EPOCA SA

Permanenta 
comunistidealului

DEZVOLTAREA AGRICULTURII 
una din cele mai importante priorități 

ale viitorului plan cincinal
„In perioada 1981-1985 se va asigura accelerarea procesului 

de dezvoltare intensivă și de modernizare a agriculturii - ca una 
din cele mai importante priorități ale planului cincinal, de care 
depinde însăși dezvoltarea industriei, a întregii economii naționale, 
ridicarea bunăstării întregului popor".

DIN PROIECTUL DE DIRECTIVE ALE CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.C.R.

socialists a 
aceste zile se

Transformarea 
agriculturii — în 
implinesc trei decenii de la con
stituirea primelor cooperative 
agricole de producție — a re
prezentat o măreață victorie a 
politicii agrare a partidului nos
tru, un proces revoluționar de 
mare însemnătate în efortul de 
făurire a economiei socialiste 
unitare. S-au creat astfel pre
misele dezvoltării mai rapide a 
acestei ramuri de bază a eco
nomiei, care la rindul el îșl a- 
duce o contribuție tot mal im
portantă la sporirea avuției na
ționale, la progresul general al 
țării.

Proiectul de Directive ale 
Congresului al Xll-lea al P.C.R. 
deschide in fața agriculturii 
perspectiva unor noi și însem
nate accelerații. La recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., referin- 
du-se la necesitatea dezvoltării 
unei agriculturi moderne, inten
sive, de mare randament, to
varășul Nicolae Ceaușescu sub
linia : „Este necesar să realizăm 
o nouă revoluționare a activității 
agricole, avînd in vedere că șl 
aici am realizat mari acumulări 
cantitative. Să obținem acum 
transformarea acestor acumu
lări intr-o calitate nouă, care să 
se materializeze în creșterea 
producției de cereale șl plante 
tehnice, in legumiculturâ, viti
cultură, zootehnie".

Este drumul luminos pe care 
îl prefigurează cu claritate 
partidul nostru, drumul bunăstă
rii șl fericirii întregului nostru 
popor.

1951—1955
1961—1965
1976—1980

Noile, minunate cetăți
Aici, bătrine cetăți la Carpafi și Danubiu, aici 
Noile minunate cetăți la noile drumuri de secol 
Aici o pasăre de dreptate s vultur atent și puternic 
Aici lorum-ul iamiliei noastre, și soarele Marele Domn 
Aici, acum, la timpul de laudă, să crească statuile I I 
Ca-n vechea Eladă, strălucitoare statui înalț pentru Om; l 
Iată-mă cioplind în granit la răspîntii de veac, aici. 
Unde voievozi s-au jertiit — suflet de loc ! —, aici 
in piețele unde au căzut luptători dăltuiesc 
Pentru marii anonimi : largi grupuri de piatră vorbitoare.

Statui pentru zboruri și căderi, din marmură 
albă, roșie, neagră !

Deci : statui-viteji, statui-bătălii, statui-victorii, 
Statui-dreptăți, statui-libertăți, statui-gînditori, 
Statui-răscoală, statui-revoluție, statui-viață, 
Statui-imnuri pentru această istorie I
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Creșterea producției 
de cereale

în vremuri de demult, multi se 
străduiseră să insufle teama de re
voluție. Falsificaseră pentru aceasta 
revoluțiile ce străjuiau inceputurile 
epocii moderne și ale celei contem
porane, revoluții cărora popoarele, 
oricum, le spuneau „mari", le falsi
ficaseră pur și simplu sau Ie aplati
zaseră, sau le accentuaseră doar ne- 
împlinirile. Retroactiv, ne apare lim
pede ce urmăriseră ei rostind cuvin
te mieroase despre evoluție și de hu
lire la adresa revoluției : să frîneze 
înaintarea, dacă nu mai puteau s-o 
oprească.

„Stafia comunismului", celebra ex
presie din Manifestul întemeietorilor 
și întemeierilor socialismului științi
fic, nu face decît să accepte provoca
rea celor aflați pe 
și uniți „intr-o 
sfîntă hăituiala 
împotriva acestei 
stafii". Vorba in
jurioasă reprezin
tă implicit o re
cunoaștere. Ocara 
ia act de ceea ce nu-i convine și, in
voluntar, poate să-i reliefeze impor
tanta.

Pentru nefilistin, revoluția este în
frățită cu evoluția, ca incheind-o și 
precedind-o totodată. Sau implicin- 
du-i-se ca „sarea în bucate". Revoluția 
este opusul lentorii și stagnării, al 
lenei și indolentei. Revoluția este 
actul decis și decisiv al omului de a 
se lua în posesiune proprie, de a se 
elibera de cite o fostă nelibertate, de 
a se instala în cite o lume descope
rită. Clasele și națiunile, societățile 
și omenirea se afirmă și se recunosc 
cu deosebire prin intermediul ei.

Anul are și la noi 365 de zile, nu
mai că pentru cei ce am trăit în cu
noștință de cauză acești din urmă 
treizeci și cinci de ani s-au încărcat 
unele zile cu atitea semnificații, in
cit numindu-le nu mai simțim ne
voia vreunei alte explicitări : 23 Au
gust, 6 Martie, 30 Decembrie, 11 Iu
nie — pină la zilele memorabile ale 
prezentului însuși, pe care vom con
tinua apoi să le rememorăm. Cezura 
care a marcat și posibilitatea altor 
multor cezuri ulterioare a fost 23 
August, cel din ariul 1944, devenit de

atunci la putere

Ion IANOȘI

ANCHETA CETATENEASCA

In pagina a Ill-a, reportajul
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1950
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5,1
9,8

18,8

1985 27-28
crește, 

„Vino b îine“
Este normal ca o întreprindere 

creată anume pentru a servi intere
sele cetățenilor să-și consacre 
eforturile slujirii acestui scop, 
se constituie în însăși rațiunea 
tentei sale. întreprinderea de
structie și vînzare a locuințelor 
(I.C.V.L.) din București are de în
deplinit rolul de intermediar între 
cetățenii care doresc să-și constru
iască apartamente proprietate per
sonală și unitățile constructoare, 
între primele sale obligații pe care 
le are figurează și aceea privind so
lutionarea cererilor și sesizărilor cu 
care cetățenii se adresează în scris 
întreprinderii.

în ultima vreme, la redacție ne-au 
sosit mai multe semnale critice 
despre modul defectuos în care 
I.C.V.L. se ocupă de această impor
tantă latură a 
cetățenii.

Am primit la 
semnată de Ilie 
Neamț, nr. 2 A, bloc 31. El ne scria 
că de un an de zile se află într-o 
corespondență permanentă cu I.C.V.L.,

Cum sînt rezolvate 
cererile și sesizările 

la întreprinderea 
de construcție și vînzare 
a locuințelor — București

aprilie 1979, cererea nr. 448 ; 6 iunie 
1979, cererea nr. 695. Prin martie, 
anul acesta, semnatarul respectivelor 
cereri, văzînd că nu au nici un ecou, 
s-a adresat și ziarului nostru. Re
dacția a trimis sesizarea, spre re
zolvare, Consiliului popular muni
cipal, după care tovarășul Ilie Dră
gan a primit de la I.C.V.L. un răs
puns în care se spunea : „Vă facem

cunoscut că șantierul a luat cunoș
tință pentru schimbarea căzii de la 
baie și urmează ca aceasta să se rea
lizeze în luna mai a.c.“. Semnat 
M. Tiorsac, director, și inginer
A. Drăgulin, șef serviciu recepție. O 
copie a acestui răspuns, însoțită de o 
adresă a Consiliului popular al mu
nicipiului București, a primit și re
dacția noastră, prin care 
înștiințați că termenul final 
tării sus-numitei căzi s-a 
30 mai 1979.

Aveam toate motivele să 
răm respectiva cerere rezolvată. Dar 
iată că Ia 27 iunie am primit o nouă 
scrisoare de la același cititor 
Drăgan, din care am aflat că 
meni de la I.C.V.L. sau din partea 
constructorului nu i-a călcat încă 
pragul și că totul se află în aceeași 
situație ca

Pornind 
mers la

am fost 
al mon- 
fixat la

conside-

Ilie 
ni-

în anul trecut.
pe urmele sesizării, am 
serviciul „Recepție" al

Rodica ȘERBAN

(Continuare in pag. a Il-a)

grație după atitea ingratitudini ; act 
de nobilă cutezanță inaugurind radi
cale reașezări în care se originează 
întreaga noastră așezare contempo
rană.

Pe măsura aprofundării, procesul 
revoluției a cîștigat treptat și în cu
prindere. Comuniștilor căliți în ile
galitate li s-au alăturat tot mai multi 
dornici de a impulsiona și de a înțe
lege prefacerile ce se succedau Ire
versibil din actul istoric al Eliberării. 
Printre ei, din ce in ce mai nu
meroși intelectuali, oameni de cultu
ră cu care se mindrea tara, scriitori 
și artiști, critici și teoreticieni, gata să 
slujească revoluția. Slujirea îi este 
opusă slugărniciei atunci cînd pri
vește o cauză demnă de a i te con
sacra și cînd este, deci, îndreptățită. 

Unii se mîndresc 
cu o înțelepțire 
echivalentă gîtui- 
rii oricărui ideal 
din structura lor 
intimă. Dimpotri
vă, înțelepciunea 

la care au dobindit acces — ra
pid sau treptat — intelectuali ro
mâni de bază in perioada de după 
războiul care nimicise și periclitase 
atitea existențe și acumulări a fost 
una proprie idealurilor fierbinți de 
reconstrucție și de construcție nouă. 
Nici un motiv pentru cel atașat op
țiunilor sale de o viață să se dezică 
retroactiv de aceste idealuri, chiar de 
cele prea romantice sau naive sau 
condensînd etape și substituind posi
bilului dorința. în raport cu foste 
realități oribile și pină la viitoare 
realități atrăgătoare care să le țină 
pe deplin cumpăna, binemeritat mai 
era și visul, cel favorabil înaintării, 
chiar dacă în practică înaintarea avea 
să se dovedească mai anevoioasă, mai 
încilcită. mai vicleană. Adolescenta 
este grăbită, așteaptă soluții mira
culoase, vrea reușite imediate ; dar 
pentru ce ne-am dezice de ea în plan 
istoric, de vreme ce nici in plan per
sonal nu o dezavuăm atunci cînd o 
regindim din perspectiva maturi
tății î 1

Trei decenii și jumătate nu repre
zintă mult in timp pentru o societate 
ce-și elaborează statutul ; dar în sub
stanță ea constituie perioada de for
mare a orînduirii, de constituire a 
temeiurilor ei. De acum istoria noas
tră contemporană se poate socoti la 
o vîrstă matură, a bărbăției, stăpînâ 
a chiar proiectelor ei înstăpiniri. 
Obișnuim să vorbim de bolile copi
lăriei și de școlile adolescenței ; ma
turitatea e, în orice caz, precumpăni
tor activă, o vrem a activităților, pe 
care un ginditor autohton le-a dorit 
dominate de 
culturii". Acum nucleu de 
ajunge 
facere 
simplu 
cuvint 
țial in 
muncitor.
exact intuit ca soluție necesară, anu
me în 1944 cînd a și devenit posibilă; 
mai avea trebuință pentru a se îm
plini treptat de suportul practic care 
era tocmai muncitorul, statornic in
stalat în miezul activităților modela
toare în plan productiv și formatoare 
în plan social, muncitorul care sim
boliza direct principiul muncii, lao
laltă cu principiul revoluției.

„concepția activistă a 
iradiere 

munca, i-am putea spune și 
sau creație, dar să-i spunem 
și limpede : muncă, printr-un 
care trimite la un altul, esen- 
sens generic și particular: 

„Activismul cultural" a fost

(Continuare în pag. a IV-a)

Cronica săptămînii 
internă 

și internațională 
în pagina a IV-a
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Investițiile pentru cercetarea științifică 
vor crește cu 50 la sută

Indicele de valorificare a materiilor prime 
de bază și energiei va crește

în cincinalul 1981-1985 cu 32-34 la sută

Sp/r/t revoluționar in activitatea de cercetare științifică!
(Urmare din pag. I)
creația știintifico-tehnică contempo
rană. Legarea tot mai strinsă a 
cercetării de cerințele concrete ale 
dezvoltării societății — se subli
niază in proiectul Programului-di
rectivă — integrarea ei organică cu 
producția au sporit continuu rolul și 
aportul științei la promovarea pro
gresului tehnic în toate domeniile de 
activitate, la înnoirea și moderniza
rea producției, a proceselor tehnolo
gice. Mărturie de nedezmințit în 
acest sens stă faptul că pe bază de 
cercetare științifică și tehnologică 
proprie, în cursul acestui cincinal — 
primul cincinal al afirmării plenare 
a revoluției tehnico-științifice — au 
fost asimilate circa 5 000 de mașini, 
utilaje și instalații noi și reproiec- 
tate, precum și peste 3 300 noi ma
teriale și bunuri de consum ; tot
odată, au fost introduse circa 3 900 
tehnologii moderne. La fel de reve
lator este faptul că cercetarea știin
țifică și tehnologică națională asi
gură, în cincinalul actual, circa 90 la 
sută din materialele noi puse în fa
bricație, precum și peste 90 la sută 
din tehnologiile noi.

Pornind de la însemnătatea deose
bită a promovării susținute a științei 
și tehnologiei in întreaga operă de 
construcție socialistă din tara noas
tră, organizarea, coordonarea si con
ducerea activității de cercetare știin
țifică și dezvoltare . tehnologică au 
fost ridicate pe o treaptă superioară 
prin ansamblul de măsuri adoptate de 
Comitetul Politic Executiv al Comi
tetului Central al P.C.R., în luna mai 
1979, privind îmbunătățirea activi
tății și funcționării Consiliului Natio
nal pentru Știință și Tehnologie — 
ca organ de partid și de stat, cu 
caracter deliberativ și larg reprezen
tativ, care asigură coordonarea și 
înfăptuirea unitară a politicii parti
dului și statului în domeniul științei 
și tehnologiei.

Toate acestea sînt realități care ne 
bucură, realități cu care ne mîndrim. 
Ele pun în lumină marele potential 
de gîndire și creație de care dispune 
țara noastră, pasiunea, spiritul de 
dăruire cu care oamenii de știință, 
toți cercetătorii dau răspuns impera
tivelor majore ale dezvoltării econo
mice și sociale a României socia
liste, înaintării ei spre comunism. 
Dar tot atît de adevărat este că rea
lizările de pînă acum reprezintă, pe 
traiectoria dezvoltării noastre, un 
punct de la care viitorul se cere 
scrutat cu și mai multă limpezime 
și cutezanță.

Subliniind cu tărie această per
spectivă a progresului științific, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
releva în cuvîntarea rostită la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. : „Por
nind de la concepția noastră revolu
ționară despre lume, natură și socie
tate. trebuie să punem la baza în
tregii noastre activități o gindire 
științifică nouă, îndrăzneață, revo
luționară".

Intr-adevăr, în țara noastră sînt

întrunite .toate condițiile pentru ca 
activitatea de investigație știin
țifică sâ devină mai înfloritoare, 
mai prestigioasă, mai temeinic 
înzidită în edificiul în continuă 
dezvoltare și modernizare al so
cietății românești contemporane.

Există o bază materială bună și 
în neîncetată extindere și înzestrare 
cu tot ceea ce este necesar abordării 
celor mai inedite și originale teme. 
Cercetătorii au la îndemînă o că
lăuză teoretică clară, concepția des
pre univers și societate a partidului 
nostru, materialismul dialectic și 
istoric. Dispun de un cimp larg și 
fertil de investigație — realitățile 
României de azi. Au în față un pro
gram amplu, care nu îngrădește în 
tipare rigide gindirea și inițiativa, 
ci deschide largi orizonturi și posi
bilități de punere în ecuație a ori
cărei idei, de nestăvilită desfășurare 
a spiritului creativ — Programul-di- 
rectivă elaborat de partid, 
presus de orice există acel 
ce garantează valorificarea

Și mai 
factor 

plenară

a tuturor ideilor transformate în 
fapte concrete, a tuturor realizărilor 
minții — economia noastră națio
nală în plin avînt, aptă să încor
poreze și - ' 
materiale 
știință a 
seamă a 
ce se impune 
Ței, cercetării 
ale tehnicii și 
ritul avansat 
rea de so.luții 
astăzi, cit și la cele de mîine, prin 
aceasta înțelegînd anii viitori, de
ceniile viitoare. Știința trebuie să 
meargă cu mult în avans față de 
nivelul atins la un anumit moment 
de forțele de producție, iar proiec
tul Programului-directivă indică cu 
claritate, pentru fiecare domeniu în 
parte, direcțiile principale, căile pe 
care trebuie să meargă cercetarea — 
de la explorarea subsolului și des
coperirea de metode moderne de 
valorificare a materiilor prime șî

să transforme în bunuri 
achizițiile științei noi, o 

prezentului, dar mai cu 
viitorului. Pentru că ceea 

în primul rind știin- 
în diversele ramuri 

tehnologiilor sînt spi- 
de previziune, căuta- 
atit la problemele de

a resurselor energetice de care dis
pune țara, pină la probleme aero- 
spațiale.

Sînt încorporate în Programul-di- 
rectivă prevederi privind științele 
social-politice, istoria, arheologia, 
studiul artelor. Nimic din ceea ce se 
cuprinde în sfera noțiunii de cercetare 
nu a rămas în afara ariei preocupă
rilor partidului la elaborarea aces
tui document de deosebită însemnă
tate pentru societatea noastră. Toc
mai de aceea, el sună, în litera și 
spiritul său, ca un vibrant îndemn 
adresat tuturor slujitorilor științei 
și tehnicii de a se angaja plenar in 
eforturile întregului popor pentru 
a-și spori contribuția la asigurarea 
progresului multilateral al societății 
noastre, de a-și consacra întreaga 
energie, forța gîndirii creatoare ri
dicării pe culmi tot mai înalte de 
progres a științei și tehnicii româ
nești în cea mai măreață șî 
mai glorioasă epocă din cite a stră
bătut patria noastră. România so
cialistă.

Vremea trece, dosarul crește
(Urmare din pag. I)
I.C.V.L., unde a fost repartizată, spre ' 
rezolvare, sesizarea lui Ilie Drăgan. 
Ce s-a făcut cu ea ? întrebarea 
noastră cade în gol. Sînt puse în 
mișcare o sumedenie 
sare. Se întreabă în 
lămuriri în stînga : 
aceea de la B-31 
despre ea ?țț> »Ai 
adresă .
meni nu știa nimic. Din întîmplare, 
își face apariția însuși inginerul șef 
al șantierului 4 instalații. Teodor 
Apostol.. Este întrebat și el de soarta 
căzii.

— De unde să știu eu ? — ripos
tează. în evidența mea nu figurează 
așa ceva. N-am primit nici o comu
nicare. Pe ce bază să fac lucrarea ? 
Trebuie să am o hirtie la mină, nu ?

— Da 1 Probabil că în mișcarea hir- 
pe 
de

de hîrtii și do- 
dreapta. se cer 
„Ce e cu cada 

„Tu știi ceva 
, „m auzit de vreo

„Cine-și amintește Ni-

fiilor noastre s-o fi pierdut 
undeva — se scuză funcționarul 
la serviciul „Recepție".

In sfîrșit, după mai multe zile 
investigații, s-a găsit și hîrtia 
pricina : copia la I.C.V.L., originalul 
la întreprinderea constructoare. Dar 
și o întreprindere și cealaltă, odată 
puse la punct hîrtiile, au considerat, 
pesemne, chestiunea rezolvată și nu 
s-au mai interesat de sesizare.

Cazul de față l-am ales anume pen
tru a demonstra că 
problemă simplă cum 
unei căzi de baie se 
complicații. Atunci, ce 
despre alte . sesizări, 
exemplu, aceea a 1__  ..
blocul 2. Aleea Secuilor, sectorul 5 ?

de 
cu

pînă, si într-o 
. este înlocuirea 

creează atit.ea 
■ să mai vorbim 

cum este, de 
locatarilor din

Locatarii cer — și pe bună drep- cepind cu regis-
tate — :s‘ă se facă odată și odată re- trul nostru de e-

sTepția finală a blocului. .„P.entni__.videniă„...din ..care 
blocul nostru birocraticul și anacroni
cul -vino mîine» durează de patru 
ani și jumătate — ne scrie Mihail 
Bunescu, președintele comisiei de 
cenzori a asociației de locatari. Ne-am 
mutat în bloc în octombrie 1974, dar 
blocul nu întrunea, și nici acum nu 
întrunește, toate condițiile prevăzute 
în contract. Am făcut sesizarea de re
medieri la timp, chiar în octombrie 
1974, către I.C.V.L., dar degeaba. Am 
revenit mereu, am insistat, iar pe la 
sfîrșitul anului trecut au venit dele
gați din partea I.C.V.L. și a grupului 
2 șantiere și s-a încheiat o... minută. 
Cu timpul s-au adunat atîtea hîrtii, 
încît am alcătuit un dosar cît toate 
zilele. Din toate intervențiile noastre 
ne-am ales doar cu promisiuni". 
Aflăm de la I.C.V.L. că recepția fi;
nalâ pentru blocul în cauză 
fixată abia pentru... 1980 !

Reclamații despre asemenea 
șl sesizări nerezolvate de 
I.C.V.L. au fost adresate nu 
ziarului nostru. Organele financiare 
de stat au întreprins o acțiune com
plexă de control, verificînd nu mai 
puțin de 200 de sesizări, alese prin 
sondaj, din registrul I.C.V.L.

— Observațiile și recomandările 
formulate, cu acest prilej, constituie 
pentru noi subiect de analiză serioasă 
— ne declară tovarășul Horațiu Ște- 
fănescu, președintele consiliului oa
menilor muncii al I.C.V.L. Sistemul 
nostru de urmărire a soluționării, 
pînă la capăt, a sesizărilor oame
nilor muncii a fost defectuos, în-

a (ost

cereri 
către 

numai

nu rezultă dacă 
cel căruia i-a 
fost repartizată o 
lucrare și-a făcut 
sau nu datoria, 
dacă a soluționa
t-o sau nu, și 
terminînd cu de
ficiențele conlu
crării noastre cu 
constructorul de 
care, de fapt, de
pinde executarea 
lucrării cerute de 
cetățean. în con
secință, am luat 
măsuri pentru a 
exista de acum 
înainte o eviden
ță a responsabili
tăților, cu ter
mene precise, în 
fiecare cai in 
parte, vom discu
ta în Colectiv și 
vom sancționa pe 
neglija sau tărăgăna 
rea cererilor și sesizărilor. Se vor 
forma echipe de meseriași, pe lîngă 
fiecare grup de șantiere, care să se 
ocupe numai de remedieri, astfel 
încît să se poată urmări îndeaproape 
modul în care acestea se execută. De 
asemenea, am hotărit ca. o dată pe 
lună, să analizăm în consiliul oame
nilor muncii situația rezolvării scri
sorilor, cererilor și sesizărilor cetățe
nilor. pentru a nu mai exista cazuri 
nesoiuționate.

Igiena alimentației 
in perioada de vară

sezonul 
unele 

de ali- 
adresat 

Pavel

Nu în mod Intimplător în 
de vară sint mai frecvente 
tulburări legate de modul 
mentație. De aceea ne-am 
tovarășului conf. dr. docent
PITEA, director adjunct științific 
la Institutul de igienă și sănătate 
publică din Cluj-Napoca, să ne vor
bească despre cauzele și măsurile 
de prevenire a toxiinfecțillor ali
mentare.

— De ce sint considerate aceste 
boli ca fiind „de sezon" ?

— în toate anotimpurile sănătatea 
omului depinde și de diferiți factori 
de mediu, dar se vorbește de boli 
sezoniere sau de 
anumite condiții : cind factorii 
mediu sînt determinanți in produce
rea îmbolnăvirii. Am spus determi
nants iar nu cauzali, pentru că, așa 
cum vom vedea și in cazul toxi- 
infecțiilor alimentare de vară, agentd 
cauzali sint microbii (germenii) sau 
toxinele lor. dar
factorul sezonier 
determinant este 
căldura.

— Așadar. în 
loc de definiție, 
ce se înțelege 
prin toxiinfecțla 
alimentară și ce elemente o favori
zează ? '

— înțelegem acele îmbolnăviri care 
apar vara, provocate de consumarea 
unor alimente contaminate cu anu- 
miți germeni (microbi) sau cu toxi
nele lor (produse eliberate de mi
crobi) Caracteristic este faptul că 
odată cu alimentul se introduc în 
organism cantități mari de microbi 
care pot ajunge la cifre impresio
nante, de miligrame, reprezentînd 
în fond miliarde de germeni.

Toxiinfecțiile alimentare de vară 
apar datorită nerespectării măsuri
lor de igienă alimentară impuse in 
sezonul cald, cînd temperatura ri
dicată a mediului ambiant favo
rizează înmulțirea germenilor in 
alimente, fapt care provoacă alte
rarea alimentelor. De aceea sint 
necesare anumite măsuri de igienă, 
insistîndu-se asupra condițiilor de 
păstrare si de pregătire a. alimentelor, 
în ce privește condițiile de păstrare, 
subliniem importanta sistemelor 
frigotehnice, și anume starea lor de 
bună funcționare pentru a menține 
constanță_ temperatura scăzută 
cesară. ’ " 
ționăm 
(adică 
bilor).

•— Există însă , 
mente pe care le consumăm ca atare, 
fără a le mai prepara.

— Asemenea alimente (zarzavaturi 
proaspete, legume, salate, fructe 
etc.) nu vor fi consumate decît după 
ce au fost spălate. Dar nu oricum. 
Ele vor fi spălate sub jet de apă,

sezon numai în
de

sub presiune. Principalul este ca 
apa de spălat să nu revină din nou 
asupra alimentului (legumă, fruct 
etc.), ci sâ fie eliminată prin dife
rite măsuri (folosind o strecurătoare 
pe care o ținem sub jetul de apă 
șau spălind la robinet direct etc.).

Se recomandă, in,.special în ali
mentația publică, ca alimentele să 
fie manipulate pe cit posibil cit mai 
puțin cu mina, apelindu-se la instru
mente și la personal instruit care 
să lucreze, cum se spune, ca într-o 
farmacie 1 Alimentele trebuie, de 
asemenea, ferite de orice sursă de 
contaminare prin insecte, rozătoa
re etc., lucruri elementare de
altfel.

— în sezonul de vară, deplasările 
în concedii, turismul favorizează 
unele abateri de la regulile de igienă. 
Ce măsuri se cer. deci, luate ?

— In adevăr, 
amintim. Avind

!FAPTUL 
DIVERS

Referitor 
fierberea 
pînă la

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

ne- 
la pregătire men- 
pînă la sterilizare 
distrugerea micro

bi o serie de alî-

nu este inutil să le 
in vedere că in se

zonul de vară 
asistăm la schim
buri mari de gru
pe de populație 
(vacanță, turism), 
că se călătoreș
te mult în grup, 
cu mijloace de

transport în comun (se pune mina 
pe ușile trenului, mașinilor) este 
absolut necesar ca în pauza rezer
vată mesei să se ia măsurile de 
igienă corespunzătoare : spălarea 
miinilor cu apă și săpun, ștergerea 
lor Cu prosop curat sau cu șervet de 
hirtie, care va fi apoi aruncat, 
nu cu prosop comun. în lipsa 
sopului curat sau a șervetului 
hirtie este mai bine ca după 
lare mîinile să fie zvintate 
mișcarea lor în aer (așa cum 
dealtfel chirurgii care urmează să 
intre să opereze). Nu trebuie să 
uităm apoi că toate aceste călătorii 
și căldura ne fac să apelăm mai 
des Ia apă. Or, tocmai apa nepota
bilă sau de suprafață este o sursă 
de microbi foarte frecventă care pro
duce des toxiinfecțiî sezoniere. 
Atenție deci la consumul apei numai 
din surse notabile, precum și la evi
tarea folosirii apei necorespunzătoare 

■ la spălarea alimentelor, 
tăm. de asemenea, ca la 
călătorie, pentru drum, 
termosul sau sticla cu 
punzătoare. înainte de 
un aliment să fim atenti să nu fie 
alterat. Vara se alterează mai re
pede alimentele care conțin ouă. cre
me. smîntînă. frișcă. înghețată etc.

— Cînd trebuie să apelăm la me
dic 1

— în cazul unor toxiinfecțli ali
mentare cu semne mai alarmante, 
în mare, semnele bolii depind foarte 
mult de cantitatea și de felul micro
bilor ingerați odată cu alimentul. 
De reținut că orice tulburare, orice 
abatere de la starea de sănătate sau 
de bună dispoziție, care apare 
sezonul cald, nu prea înseamnă 
gripă, nici catar (răceală), nici 
matism. Consultînd medicul, 
venim agravarea bolii și., de 
menea, răspîndirea ei în masă.

în încheiere aș dori să arăt că în 
munca de educație sanitară ar tre
bui să se ia unele măsuri. De pildă, 
ar fi necesar ca prin procedee vi
zuale (afișe, scurt-metraje și anunțuri 

..... -în- .genul reclamelordifuzate—in - 
pauze la film, ori la televiziune) să 
se reactualizeze și popularizeze unele 
îndrumări și sfaturi igieno-alimen- 
tare pentru ca fiecare om să capete 
și să nu 
regulile 
sănătății.

Deci, 
pro- 

de 
spă- 
prin 
fac

Să nu ui- 
plecarea în 

să luăm 
apă cores- 
a consuma

în 
nici 
reu- 
pre- 
ase-

uite în nici o împrejurare 
de igienă pentru păstrarea

Convorbire consemnata de
Elena MANTU

De la Direcția 
drumurilor

toți cei care vor 
soluționa-

La rîndul său, inginerul șef al în
treprinderii, Ion Andrei, ne-a asigu
rat că se vor lua în continuare mă
suri pentru sporirea exigentei în res
pectarea termenelor de execuție și a 
condițiilor de calitate a lucrărilor, 
acestea constituind sursa principală a 
sesizărilor venite de la cetățeni. Tot
odată. se va acționa cu fermitate pen
tru preintimpinarea remedierilor, 
știut fiind că acestea, pe lîngă neplă
cerile provocate locatarilor. încarcă 
în mod nejustificat costul construcției.

Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
reamintește participanților la trafic 
că pe D.N. 7, între Călimănești și 
Brezoi, datorită lucrărilor, circulația 
continuă să fie întreruptă zilnic în
tre orele 11,30—15,30, cu excepția zi
lelor de sîmbătă, duminică și luni.

De asemenea, pe D.N. 7 C — Trans- 
făgărășan, din cauza lucrărilor în
cepute la tunelul Bîlea-Lac, circu
lația în tunel se tace după următo
rul program : de luni pînă vineri în
tre orele 6—7 ; 12—13 și 18—19, sim- 
băta între orele 6—7 ; 14—20, iar du
minica și în sărbătorile legale între 
orele 6—20.

(Agerpres)

Tabloul care
i-a lăsat... tablou
Aproape sigur, „procesul moștenirii V." 

va dăinui ca speță de referință pentru 
practica judiciară, poate va fi citat chiar 
in tratatele de drept succesoral. Ne-a atras 
atenția toamna trecută, într-o zi în care la 
secția a 3-a a tribunalului municipiului 
se învolbura o oarecare agitație. Era vorba 
de iminenta aducere a unui tablou. Grefierii 
și , arhivarii fuseseră preveniți să ia deose
bite măsuri de siguranță, pentru că pinza 
prezenta un interes aparte. Ca operă de 
artă, ea fusese prețuită la 800—900 Iei. ca 
probă juridică valora... circa 300 000 lei !

Tabloul, pînză pe carton (0,488/0,530) ne- 
’ înrămat, reprezintă un vas cu trandafiri.

A fost lucrat, probabil, acum 10 ani. în no
iembrie 1971 artista înceta din viață, lăsind 
moșteniră 46 de pînze. un apartament cen
tral și cîteva piese de mobilier. Pouă su- 

; cori, un frate și doi nepoți de frate au cău
tat să-și Împartă frățește cele rămase. După 
șase luni insă, lovitură de teatru. Unul din- 

1 tre nepoți, îl vom numi V. Octavian, anunța 
rudele că a descoperit a 47*a pînză, vasul 

I cu trandafiri, iar pe operă un text cu li
tere de-o șchioapă. Rudele care s-au grăbit 
să vadă pictura au rămas, cum se spune... 
Pe tablou era scris cu penelul : „LAS MOȘ
TENIRE TOT CE AM LUI TĂVI". Adică 
nepotului. Urma semnătura și data : 1969.

Șapte ani s-a dezbătut în judecăți dacă 
acest text e autentic sau nu și mai ales 
dacă poate fi luat în considerație ca testa
ment olograf. Din dreptul roman încoace 
problema testamentului scris în Întregime 
de mina moștenitului a alimentat o bogată 
și pedantă literatură științifică. Deliciile ei 
pot fi considerate opiniile că e valabil tes
tamentul stenografiat, scris cu cărbunele pe 
zid. cu diamantul pe geam, cu sîngele sol
datului pe scut, cu vîrful spadei pe pămin- 
tul cimpului de luptă. lat-o pe pictorița V. 
contribuind, cu sau fără voia ei. la inspira- 
rea de ipoteze pentru știința și practica 

\ dreptului.

Dezbateri furtunoase s-au purtat apoi în 
legătură cu autenticitatea acestei telegrame 
pictate. Majoritatea experților . au afirmat 
că literele de tipar trase cu pensula nu oferă 
elemente de comparare grafologică, în 
schimb analiza cu metodele fizicii a scriiturii 
pune în evidență eă textul de deasupra 
semnăturii a fost adăugat la o cu totul altă 
dată, ulterioară iscăliturii și anului ta
bloului.

Poate procesul va reîncepe și va mai dura 
șapte ani. Nu e întotdeauna simplu să ju
deci. La judecată s-a amintit însă un adagiu 
din dreptul roman, care îl îndeamnă pe ju
decător să facă totul pentru a asigura res
pectarea voinței defunctei. Dar oare părțile 
nu-și găsesc lor înșile un adagiu, care să-i 
facă să se întrebe : aceasta să fi fost do
rința unei pictorițe talentate, de a se exa
mina infinit mai atent o mizgălitură profa
natoare a imaginii,'decît frumoșii și nobilii 
trandafiri, pictați inițial ?

Alte pagini, 
aceleași năravuri
Cine ar fi crezut, cine și-ar fi închipuit 

că, în numai 12 ani, autoritatea și prestigiul 
responsabilului imobilului din str. Crișan 
nr, 38 (Brașov) se vor rostogoli de pe cul
mile olimpice ale gloriei și recunoștinței 
pină în abisurile tulburi ale contestării și 
lovirii cu grebla de grădină I

Iată, în procesul-verbal întocmit la data 
de 26 august 1967, cind s-au reunit repre
zentanții a trei familii, se exprima pe trei 
pagini și jumătate la mașină (probabil 
„Olivetti") Încrederea în responsabil și bor 
tărîrea de ă-1 învesti cu toate împuterni
cirile pentru a veni de hac unei a patra fa
milii, familia T„ absentă de la conciliu. 
„Personal, responsabilul imobilului — scrie 
în procesul-verbal — arată că' are de rela
tat colectivului de locatari numeroase ne
mulțumiri [...). I s-au luat și lui diferite 
lucruri : scinduri, zeamă de varză etc., i-au

lipsit din pivniță diferite zarzavaturi, ceea 
ce nu e permis intr-un colectiv de oameni 
cinstiți Modul în care este folosită baia 
de către familia T. contravine destinației 
speciale a acesteia, atît chiuveta, cit si cada 
de la baie sînt pline de grăsime fiindcă fa
milia T. spală vasele in chiuvetă și le clă
tește în cada de baie [...]. Cînd i s-a atras 
atenția să nu culeagă fructele decit în co
lectiv, numitul a spus că nimeni nu e pro
prietar și face cum vrea. A cules personal 
un prun...".

In culisele dezbaterilor și printre rindu- 
rile actului incheiat se întrezăreau stilul și 
dibăcia posesorului mașinii de scris, juris
consult în retragere. Asta n-a mai înțeles 
responsabilul de imobil, cu logica lui mai 
francă, de șofer profesionist. N-a ințeles că 
aducerea sa la cirma imobilului și învesti
rea cu puteri excepționale erau efemere, 
aveau o menire precisă : campania „anti T ", 
A dispărut familia T„ autoritatea și încre
derea in el nu mai aveau nici un rost. A 
fost destul de surprins cînd, aceeași mașină 
de scris, care ii imortalizase gloria de res
ponsabil energic, a început, să-1 mitralieze 
cu acuzații pe el însuși : „aglomerează spa
țiul comun cu diferite obiecte : cizme de 
cauciuc, fărașe, pantofi de curte, coji de 
pepeni", „a continuat să lase păsările libere 
în toată grădina, mai mult chiar, a dublat 
efectivul cu 4 cocoși și o rață, afară de pui".

S-a creat o situație explozivă. F. V. con
tinua să fie autoritar fără ca forțele care-l 
propulsaseră să-l mai susțină. Un simplu 
băț de chibrit putea declanșa conflictul. Și 
chiar de la un băț s-a tras, chibritul cu care 
responsabilul a aprins o grămadă de frunze 
uscate. El făcuse patru grămezi ca să fie 
arse, jurisconsultul cerea unirea grămezilor 
într-una singură. Nu s-au înțeles. Fostul 
proslăvit nu pricepea că autoritatea lui nu 
mai există nici măcar cît să hotărască nu
mărul grămezilor de frunze moarte. S;au 
încăierat, s-au lovit, s'-au stropit cu apă, 
șoferul l-a împroșcat cu mîncarea ciinelui, 
apoi a asvirlit și cu oala din care se hrănea 
Lăbuș.

Mașină de scris cu litere mărunte a în
ceput să aștearnă un nou capitol, intr-o 
nouă optică,, a cronicii imobilului din strada 
Crișan 38.

„Ghinionul" cum 
și-l face omul

Fostul maistru Bara Ștefan se plînge c-a 
avut ghinion. Pină la un punct, nemulțu
mirea lui e adevărată. B. Șt. a luat mită 
cerută de altul. Dar a luat. Și încă intr-un 
mod care sfidează nu numai codul penal, 
nu numai normele eticii și echității, ci, dacă 
aprecierile reprobative mai suportă amen
damente, într-un mod care aduce o gravă 
ofensă relației muncitor-muncitor.

Scopul mituirii a fost ca maistrul Bara să 
vrea să producă. Calitatea in care a luat 
mita a fost aceea de șef al unei formalii 
de lucru. Mituitorului (constrinș la acest act 
prin1 șicanele colaboratorilor maistrului) i 
s-au cerut bani pentru că avea ghinionul 
să fie trimis în delegație. „Tema" mituirii 
nu era poleirea dinților, livrarea unei pe
rechi de pantofi, scăparea dintr-o dandanr 
(se înțelege că nici aceste interese nu âr fi 
fost scuzabile). „Tema" a fost ca o unitate 
furnizoare să livreze unei unităti benefi
ciare două caroserii de autocamioane.

Iar acum se miră de ce a fost condamnat. 
A fost condamnat pentru odiseea de trei zile 
trăită de doi șoferi care, în loc să alerge 
cu marfă pe șoselele țării, alergau de la 
un stilp la altui al porții secției de caroserii 
a C.P.L. Brașov. A fost condamnat pentru 
că mii de muncitori conlucraseră ca vehi
culul să fie gata pină la benă, iar inculpa
tul, pe simplul fapt că avea ultimul cuvint 
(montarea caroseriei de lemn), s-ă lăsat 

. curtat. A mai fost condamnat pentru pre
siunea subiectivă resimțită de cei doi de
legați, cu banii de drum pe sfirșite. cărora 
nu li s-a lăsat decit o alternativă : ori să 
șe întoarcă la autobaza lor de departe, și 
să spună că au fost refuzați, dar nimeni 
nu i-ar fi crezut, ori să accepte limbajul 
lipicios al corupției. în sfîrșit. a fost con
damnat pentru că la el s-au prezentat doi 
bărbați calificați să mînuiască volanul, iar 
el le-a pretins să se priceapă cum se mi- 
nuiesc bancnote mînjite cu spoiala rușinii.

După trei zile de așteptare: unuia dintre 
șoferi, lui Atodiresei Vasile, fiert in sucul

nerăbdării și nesiguranței, „un tînăr în ha
lat" i-a spus că „dacă e și el om" se face 
caroseria. Atodiresei se considera om, ori
cum. dar a ințeles aluzia la valoarea ei de 
insinuare. Dacă ar fi avut bani în buzunar, 
cine știe, poate că se dovedea slab. Neavind 
bani, s-a dus la miliție.

Nici întorcindu-se cu bani însemnați, nici 
după aceea, în timpul anchetei, șoferul n-a 
mai putut recunoaște din numerosul per
sonal al secției pe anonimul în halat care 
i-a dat sfatul. Ce importanță ar fi avut ! 
Important a fost că, întrebind de cine de
pinde rezolvarea problemei sale, i-a fost in
dicat șeful formației de lucru. I-a întins 
acestuia șomoiogul de sute, maistrul l-a pri
mit și n-au mai existat nici „sarcitii de 
export", nici alte pretexte mormăite pînă 
atunci, caroseria s-a pus pe sasiu. iar 
maistrul s-a retras să numere „atenția". în 
clipa în care a ascuns banii (sub pervazul 
de tablă al unei ferestre) n-a mai fost 
maistru, ci șnapan. Degeaba se miră, de
geaba se plinge că a luat... mita cerută 
de altul.

Din caietul 
grefierului

------------ —ț----------  
„L-am lovit, intr-adevăr, pe soțul meu, 

dar cu aparatul de radio, nu cu cuțitul".
(Din dosarul 3/1978 al Comisiei 

de judecată nr. 3 de pe lîngă Con
siliul popular Timișoara).

— De ce l-ați dat în judecată pe inculpat?
— Deoarece m-a insultat.
— Ce pretenții aveți ?
— Pentru că m-a făcut „porc", să-mi plă

tească așa cum ar plăti un porc. Cu 18 lei 
kilogramul, pe viu.

(„Reclamantul era și foarte solid, 
peste 90 de kilograme", precizează 
tovarășul judecător Bona Simion, 
de la Judecătoria Lugoj, corhu- 
nicîndu-ne acest dialog purtat de 
dînsul cu un împricinat).

Sergiu ANDON
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Casa... 
sculptată

Despre pasiunea învățătorului 
Vasite Stiurcă s-a dus vestea nu 
numai in Săvenil Botoșanilor. De 
cînd a ieșit la pensie, cituri ziu
lica de mare meșterește in lemn. 
Sculptează. Toate încăperile ca
sei sale sint pline de sculpturi 
in lemn, care mai de care in ăi 
atrăgătoare. Oaspeții — și nu 
puțini — care-i trec pragul casei, 
de pe strada Miron Costin, nu se 
pot abfine să nu observe cu 
incintare :

— la te uită, frătioare. Asta 
nu-i casă, ci expoziție.

Intr-adevăr '

Puiul de 
căprioară

Cooperatorii din Brădești, ju
dețul Harghita, lucrau de zor la 
strinsul finului. La un moment 
dat,, in fața unei motocositoare 
a apărut un pui de căprioară. 
Mecanizatorul a oprit la cițiva 
centimetri de locul in care se 
afla, dar nici n-a apucat bine să 
ridice din iarbă puiul țintuit lo
cului de spaimă, că dinspre pa-., 
dure a si apărut căprioara-mam 
care și-a luat, ocrotitoare, odras
la și a pornit in lumea ei.

— Și-acum, ce-o să fie î — a 
întrebat unul dintre mecaniza
tori.

— Cum ce ? Obișnuita dojană 
părintească pentru puiul neas
cultător, in... limba celor care 
nu cuvântă.

După care — adaugăm noi — 
căprioara-mamă ii va dă de în
țeles puiului că a avut mare no
roc cu astfel de oameni...

Poșta și... 
„tunelul 
timpului"

Cu ani în urmă, a rulat pe 
micile ecrane serialul „Tunelul 
timpului". Ne-a reamintit de el 
cititorul nostru Ion Stătiolu din 
Drăgoești-Vilcea. „în primăvara 
acestui an — ne scrie el — fra
tele meu mai mic a lucrat în 
Brașov, de unde, in ziua de 26 
martie, mi-a trimis o foarte fru
moasă ilustrată, care insă mi-a 
sosit foarte tirztu, abia in luna 
aceasta a lui Cuptor. Nu-i ni
mic, mi-gm. zis. Mai bine, mai 
tirziu, debit '■ niciodată. Dar par
tea'nostimă1 este alta', și anume 
că ștampila poștei, in loc de 
luna iulie 1979 a inscripționat — 
incredibil! — data de... iulie 
1968 ! Așadar, timpul a fost dat 
înapoi cu 11 ani !... Ce păcat că 
această glumă poștală nu mă 
poate face și pe mine cu 11 ani 
mai tinăr..."

Nu cireșele♦

erau amare
A.T. din Susenii Birgăului 

avea în mină o pungă din plastic 
plină ochi cu cireșe pe care o 
tot balansa cînd intr-o parte, 
cînd în alta, de parcă ar fi vrut 
să le semene. ..Tangajul" se da
tora șprițurilor pe care omul le 
luase la... bordul unui bufet ca
re-i apăruse-n cale și de unde 
ieșise pe trei cărări fredonind cu 
intermitențe .' „Cine-a pus ...cir- 
ciuma-n... drumîit...".

Cum mergea așa, in zig-zag, 
A.T. l-a pocnit cu punga plină 
de cireșe drept in față pe Octa
vian Doboș, care circula regula
mentar cu motoreta. Dezechili- > 
braț, motociclistul a pierdut con
trolul ghidonului și a urcat 
drept pe... trupul semănă
torului de cireșe, care s-a trezit 
abia la spital, spre a fi supus 
unor „reparații" urgente. Acum 
vrea numai compot de piersici. 
Toate cireșele i se par amare.

| „Curajul" lui 
I Becherete
• Tare o mai făcea pe „zmeul" 
Ilon Becherete din Tg. Jiu. Toți 

candidata la examenul de obți
nere a permisului de conducere 
auto aveau emoții, numai el era 

I vesel, nevoie mare. Dar cind a 
trecut la probele practice, „ve
selia" lui Becherete i-a părut 

Icam suspectă ofițerului exami
nator, mai ales că volanul ma
șinii nu-i prea dădea ascultare. 
Becherete a fost invitat să tragă 

Ipe dreapta și să sufle in fiolă.
Si fiola verde s-a făcut.

Zilele trecute, Becherete s-ă 
■ prezentat pentru a doua oară la 

examen, cu același... curaj. $i din 
nou examinatorul a fost pus in 

I situația de a-i verifica... buna 
dispoziție, fiola reacționînd cu 
aceeași culoare : verde. Si „buna 
dispoziție" i-a pierit din nou.

• Cum
I e posibil ?
IO întrebare pe care și-o pune

— și ne-o pune — un cititor al 
ziarului nostru din Craiova. El 

Ine semnalează că pe strada 
„Anul 1848“ din.localitate se află 
o autobasculantă de 5 tone. $1 

Inu se află acolo, staționată si 
abandonată, de ieri sau de alal
tăieri, ci de vreo... 2 (doi) ani 
de zile ! Mai are încă motor.

I cabină, caroserie. Dar nu mai 
are decit o singură roată. E de 
mirare că de atita amar de vre- 

Ime nimeni nu s-a mai interesat 
de soarta ei. Intru știința unită
ții păgubașe — și nu numai a 
el ■— dăm aici numărul de in- 

| matriculare : 31—CJ—3746.

Rubrică redactată de
Petre POPA

I cu sprijinul corespondenților
• „Scinteii"
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In anul 1960. cind prac
tic s-a încheiat coo
perativizarea agricul

turii, in tara noastră, m-ahr 
gindit cit de revelatoare 
pentru un reporter, pentru 
un economist, pentru orica
re cetățean profund intere
sat de rapida dezvoltare a 
patriei sale, este revenirea 
la răstimpuri de cițiva ani 
pe vechile locuri pentru a 
măsura distanta parcursă, 
pentru a evalua proporțiile 
noilor construcții și. odată 
cu ele, dimensiunile noi ale 
tipologiei umane din me
diul rural. Mi-am propus 
atunci să scriu despre acest 
larg și drept și modern drum 
al belșugului nu ca despre 
un drum metaforic, ci ca 
despre o magistrală rutieră 
marcată de puternice și mo
numentale pietre kilometri
ce. Numai că in 1960 aCe-st 
drum avea doar citeva mo
deste tronsoane. Unul din 
ele era cel de la Constan
ta la Topalu. Altul de la 
Galați spre Focșani. Alte 
citeva transoane le găseai 
pe lingă Satu Mare și Sa- 
lonta, intre Craiova si Du
năre, între Timișoara și 
Cenad. In aceste locuri ale 
tarii, în aceste energice 
puncte fierbinți ale hărții 
pămîntuiui românesc se im
plantau cu un remarcabil 
și elocvent succes cele 
dinții pietre kilometrice ale 
rapidului drum de amplă 
dezvoltare pe care începuse 
să înainteze agricultura so
cialistă a României.

Aici trebuie amintit că 
startul de pornire era a- 
proape peste tot de o mo
destie fără drept de apel. 
E destul să amintesc că in 
Dobrogea, în întreaga Do- 
broge, indată după război, 
nu se aflau decit 117 trac
toare. că erau zone întinse 
în care nu erau decit 2—3 
batoze, nici o semănătoare 
mecanică, nici un camion. 
Citeva căruțe cu atela
jele respective, un grajd de 
paiantă, citeva pluguri și 
rarițe, o zestre de citeva 
sute de hectare condamna
te a sta incă sub imperiul 
absolut al secetei sau al 
ploii, cam asta era tot ce-ti 
puteau arăta pe atunci, in 
primul deceniu după război, 
cșle, mai multe din satele 
noastre.

Atunci, exact acum 30 de 
ani, la 24 iulie 1949, au 
apărut întîli . vestitori ai 
primăverii agriculturii ro
mânești — primele cinci 
cooperative agricole de pro
ducție, primele jaloane ale 
transformării revoluționare 
a agriculturii pe drumul 
deschis țărănimii de partid.

Iar în I960 apăruseră, 
pline de speranță, de tena
citate și indirjire in mun
că, primele cooperative a- 
gricole milionare. Ca să mă 
refer numai la județul Ti
miș, trebuie să spun că as
tăzi, toate cele 206 coopera
tive agricole de producție 
sint multimilionare. Belșu
gul și vrednicia lor, conti
nua lor dezvoltare și mo
dernizare prin permanenta 
grijă a partidului, puternica 
echipare cu tehnică agricolă 
(tractoare, semănători, com
bine), răspindirea tot mai 
largă a unor tehnici agri
cole de virf, cum sînt con
strucția sistemelor de iri
gații, a lacurilor de acu
mulare, a serelor și solarii- 
lor, a sectoarelor zooteh
nice. conduc an de an la 
înnoiri marcante ale satu
lui românesc contemporan, 
la schimbări și mutații eco
nomice și social-culturale 
care fac din mediul rural 
românesc un vast izvor de 
rodnicie și civilizație.

In 1960 călătorisem pen
tru prima oară pe șoseaua 
Timișoara — Cenad, rodul 
acelei neuitate, pentru 
mine, călătorii fiind cartea 
de reportaj intitulată „Șo
seaua milionarilor". In 1970, 
așadar, după zece ani, am 
revenit pe aceleași melea
guri, fericit să . mă reîntil- 
nesc cu vestitul Bec Sabin 
de la Biled, cu Berger 
Francisc de la Lovrin și cu 
Petre Feneși de la Tomna
tic. Zilele trecute, așadar, 
după aproape două decenii 
de la prima mea călătorie 

documentară pe Șoseaua 
milionarilor, am avut cu
riozitatea să o revăd pen
tru a treia oară.

Dar să vedem, măcar în 
citeva linii mari, di
namica muncii și a 

roadelor rezultate din ea. 
în 1960 am avut prevederea 
să consemnez un buchet de 
cifre despre a căror valoa
re documentară abia acum 
îmi dau seama pe deplin, 
cind le invoc precisa lor 
mărturie matematică spre a 
le pune față in față cu ci
frele de azi. Astfel, dacă in 
1960 cooperativa agricolă 
din Becicherecul Mic 
avea fonduri fixe de 
3 650 000 lei, ele au crescut 
la 31 decembrie 1978 la 
14 465 000 lei. Dacă în 1960 
cooperativa avea 450 tauri
ne (din care 150 vaci) și 700 
porci, astăzi ea are 1 044 
taurine (din care 574 vaci) 
și 2 904 porci. Dacă în 1960 
cooperativa avea construite 
2 grajduri (pentru 82 tauri
ne), o maternitate de porci 
(pentru 52 capete), azi ea 
are 5 grajduri pentru tau
rine, 3 maternități pentru 
porci, 4 ingrășătorii de porci 
și o îngrășătorie de taurine. 
In 1960 avea 3 camioane și 
1 rutier. Azi are 5 cami
oane, 4 rutiere, 6 remorci, 
un agregat de aspersiune, 
2 mori pentru furaje, o to
cătoare mecanică. 11 moto 
și electropompe. Producția 
globală de anul trecut a a- 
tins valoarea de 21 100 000 
lei, iar producția medie a 
fost de 7 254 kg porumb 
boabe la hectar. 5 000 ks 
griu la hectar și peste 22 
tone sfeclă de zahăr la 
hectar.

La Biled, in anul 1950, la 
Înființarea ei, cooperativa 
avea un sector zootehnic de 

o sărăcie descurajantă. doar 
10 porci și citeva vaci. în 
1960, saltul era in gradul 
cel mai înalt spectaculos : 
cooperativa avea un sector 
zootehnic alcătuit din 627 
taurine (din care 330 vaci) 
și 1 500 porcine. în 1950, 
cooperativa abia putuse să 
livreze două vagoane și ju
mătate de lapte, dar in 1960 
ea a ajuns să livreze 40 
de vagoane. în 1960, coope
rativa realizase o producție 
în valoare de 9 300 000 lei. 
Acum. în 1979, cooperativa 
agricolă din Biled are fon

DUPĂ 20 DE ANI 
PE „ȘOSEA UA 
MILIONARILOR"

duri fixe tn valoare de
25 947 000 lei. Producția din 
1978 a atins suma globală 
de 36 470 000 lei. Media la 
hectar a recoltelor spune 
totul, in graiul cel mai sim
plu și elocvent : 7 487 kg 
porumb boabe. 4 578 kg 
griu, 6 544 kg cinepă, 2 130 
kg floarea-soarelui. 30161 
kg sfeclă de zahăr, 9 680 
kg tomate. Să ne oprim un 
pic ia sectorul zootehnic.: 
azi, cooperativa, care în 1950 
avea doar 10 porci și citeva 
vaci, are 8 869 porci și 1 290 
taurine (din care 776 vaci).

Aceeași dinamică fermă 
și rapid ascendentă se în
registrează și in dezvolta
rea celorlalte cooperative 
din zonă : anul trecut, coo
perativa agricolă din Sînni- 
colau Mare a realizat la 
24 607 000 lei fonduri fixe 
o producție globală de 
23 916 000 lei. Cooperativa 
agricolă din Lenauheim a 
realizat la 42 659 000 lei 
fonduri fixe o producție 
globală de 59184 000 lei. 
Cooperativa agricolă din 
Comloșu Mare a realizat la
26 380 000 lei fonduri fixe, 
o producție globală de 
30 082 000 lei.

Dacă ar trebui, amănun
țind lucrurile, văzute 
pină la cele mai mici 

amănunte. mi-ar trebui 
spațiul unei cărți de zece 
ori mai groasă decit dragul 
meu reportaj „Șoseaua mi
lionarilor" din 1961. Dar am 
să mă opresc mai îndelung 
la un singur exemplu, la 
un singur punct kilometric 
de pe Șoseaua milionarilor 
și anume la comuna Lo
vrin (cu satele Gottlob și 
Tomnatic). Previn cititorii 
că nu am ales locul cel mai 
spectaculos. Pentru asta 
m-aș fi oprit la Lenauheim

sau la Cenad. sau chiar la 
Șandra, mezina cooperati
velor milionare din șesul 
Banatului. . M-am oprit la 
Lovrin spre a arăta mai pe 
larg marile transformări și 
înfăptuiri din domeniul 
construcției la. sate, numai 
pentru că aici l-am reîntil- 
nit pe fostul meu ghid în 
călătoria efectuată in 1960. 
E vorba de Petre Milităro- 
iu. In 1960, el era secretar 
cu problemele agrare la ra
ionul Sinnicolau Mare. El 
m-a însoțit atunci în extra
ordinara mea călătorie do- 

Reportaj de Petru VINTILĂ

cumentară. Azi. el este pre
ședintele Consiliului popu
lar al comunei Lovrin.

De ce i se spune comună 
și nu oraș, n-aș putea spu
ne, fiindcă Lovrinul are la 
ora de față absolut tot ceea 
ce poate conferi unei așe
zări umane statutul de 
oraș, de prosper centru 
agroindustrial. Aci se află 
faimoasa și vrednica stați
une de cercetări agricole, 
Înzestrată cu terenuri ex
perimentale, laboratoare și 
in cadrul ei lucrează citeva 
zeci de cercetători științi
fici însuflețiți de o remar
cabilă gindire creatoare. Ei 
sint creatorii liniilor de 
griu de mare productivita
te : Lovrin 32, 33. 181, 13-B 
și ai liniilor de porumb hi
brid : HS-400, HS-415, HS- 
360, ei vor da in curînd in 
cultura mare alte două li
nii de porumb hibrid tim
puriu, Lovrin 3 655 și Lo
vrin 3 659, ca și noi soiuri 
de sfeclă, cum este soiul 
monorom (cu sămîntă mo- 
nogermă) de mare produc
tivitate.

Am vizitat apoi două sta
ții de uscat și condiționat 
semințe (una a institutului 
local de cercetări agricole), 
adevărate uzine complet 
automatizate, cu tablouri 
de comenzi electronice și 
cu un personal de deservi
re redus doar la o mină de 
oameni (ingineri și meca
nici), și am văzut acolo sti
vele de saci de iută sau de 
hirtie cu semințe selecțio
nate ce urmează a fi expe
diate nu numai unităților 
agricole din țară, dar și 
multor beneficiari din străi
nătate. îmi amintesc că in 
1960, referitor la amploarea 
traficului feroviar din Lo
vrin, notasem in cartea mea

de reportai că, spre a fi 
transportată recolta țărani
lor cooperatori, au fost ne
cesare 573 vagoane (pentru 
sfecla de zahăr) și alte ci
teva zeci de vagoane pen
tru griu, porumb, cartofi și 
legume. Ei bine, trebuie 
spus că șeful gării din Lo
vrin are multă bătaie de 
cap astăzi fiindcă la ram
pele stației sale se incarcă 
acum intr-un singur sezon 
agricol 3 270 vagoane. Știți 
ce Înseamnă acest lucru ? 
înseamnă, socotind 10 me
tri liniari pentru fiecare 

vagon, un tren lung de 32 
kilometri !

Un sceptic ar putea sări 
de pe scaunul său’ leneș și 
confortabil ca să întrebe : 
bine, bine, dar ce primesc 
ei in schimbul muncii lor 
și cum se reflectă hărnicia 
acestor oameni in viața lor 
de toate zilele, in standar
dul lor de trai ? Mă gră
besc să îi răspund : anul 
trecut, rețeaua comercială 
din Lovrin a vindut măr
furi in valoare de 67 mili
oane lei. Țineți cont că in 
Lovrin (fără satele Gottlob 
și Tomnatic) trăiesc și 
muncesc 4 800 locuitori. 
Gîndiți-vă, in strînsă legă
tură cu cele spuse mai sus, 
că la Lovrin sint 886 abo
nați TV și 985 abonați la 
radio, că sint 216 familii cu 
telefon în casă, că sînt 213 
posesori de autoturisme și 
3 500 posesori de biciclete. 
La Lovrin s-a construit o 
baie comunală care ar pu
tea constitui mindria orică
rui oraș de provincie, s-a 
construit un ștrand cu un 
bazin de dimensiuni olim
pice,' au apărut 6 blocuri de 
locuințe și o rețea de ali
mentare cu apă în lungime 
de 19,5 km liniari, un com
plex comercial demn de 
marile orașe, 4 terenuri 
sportive. Gindiți-vă că in 
Lovrin lucrează 126 cadre 
didactice, 58 ingineri agro
nomi, veterinari și zooteh- 
niști, 9 medici și 18 cadre 
medicale medii, peste 300 
de mecanizatori, peste 400 
elevi de liceu, că din Lo
vrin sint plecați la studii 
peste 120 studentă și veți 
avea un . tablou general al 
locului unde oamenii din 
Lovrin au înălțat șta
cheta nivelului de trai.

Astăzi. în anul 1979. pot 
vorbi și despre tinăra plat
formă industrială a locali
tății. Am pomenit mai sus 
despre cele două stații de 
condiționare a semințelor. 
„Stația" este un cuvint care 
nu spune prea mult. Toc
mai de aceea trebuie spus 
că e vorba in fapt despre 
două unități de tip indus
trial, fiecare cu o capacita
te de 3 000 de tone și că 
ele reprezintă în materie 
expresia tehnicii de virf. 
Dar, în afară de ele, tre
buie să amintesc de fabri

ca de gheață (cu o produc
ție zilnică de citeva zeci de 
tone), ca și de o secție a 
uzinei „Electromotor" din 
Timișoara, aflată acum in 
construcție. Pe teritoriul 
comunei s-a forat prima 
fintină geotermală ce ur
mează a fi folosită la În
călzirea locuințelor și a 
unităților agricole și indus
triale din Lovrin. S-a dat 
peste o pînză de ape subte
rane calde de 85 grade 
Celsius și forajul continuă 
în alte puncte. Pe strada 
principală, in dreptul vii
toarei stații termice, am 
văzut primul cazan termic, 
un mastodont de 60 tone.

Un exemplu strălucit ne 
stă tuturora în față. 
E vorba de vizitele de 

lucru pe care președintele 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le face de ani 
de zile in toate zonele pa
triei, neobosit și energic, 
animat de ideea dezvoltării 
rapide, armonioase a tutu
ror județelor, de punerea 
maximă in valoare a tutu
ror resurselor materiale și 
spirituale de care dispune 
poporul nostru. Astfel, în 
1970, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat coope
rativa agricolă de producție 
din Tomnatic. Președintele 
cooperativei. Petre Feneși, 
își amintește și azi că ziua 
de 3 iulie 1970 a fost cea 
mai frumoasă sărbătoare 
din istoria satului Tomna
tic. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a elogiat pen
tru tot ce au realizat, dar 
i-a îndemnat ca, pe baza 
frumoaselor rezultate obți
nute pină atunci, să dez
volte sistemul modern al 
legumiculturii intensive.

Și iată, cuvin tul secreta

rului general al partidului 
a fost Îndeplinit. Suprafața 
serelor de tip industrial a 
fost extinsă la 15 hectare, 
a solariilor a crescut de la 
10 la 18 hectare, iar a so
lariilor încălzite la 7 hecta
re. Urmarea firească a 
acestui lucru : dacă la 
Tomnatic cooperatorii pro
duceau in 1970 o recoltă de 
legume de 5100 tone, pro
ducția a ajuns astăzi la 
8 200 tone. După numai pa
tru ani, în 1974, in urma 
bunelor rezultate obținute 
în creșterea recoltelor, coo
perativei agricole din Tom
natic i s-a decernat titlul 
de Eroul al Muncii Socia
liste, iar în anul următor i 
s-a decernat pentru a doua 
oară titlul de Erou al 
Muncii Socialiste și medalia 
Secera și Ciocanul. A fost 
nu numai răsplata hărni
ciei, ci și un puternic 
stimulent de a rămine 
în continuare fruntași. Așa 
se poate înțelege mai pro
fund, în adevărata sa sem
nificație, faptul că azi coo
perativa din Tomnatic are 
fonduri fixe în valoare de 
93 004 000 lei, că anul trecut 
a dat o producție globală de 
32 609 000 lei și că în acest 
an. țăranii cooperatori din 
Tomnatic au planificat să 
smulgă pămîntuiui o recol
tă globală de peste 58 mi
lioane lei.

Deși sînt bănățean și 
consider firesc ca 
meleagurile natale să 

ocupe un loc deosebit in 
inima mea, am călătorit ca 
reporter nu numai la Biled, 
la Lovrin și la Tomnatic. 
Am văzut zed și sute de 
alte locuri la fel de fru
moase și de fertile ca și

> Tomnaticul. Ele se numesc 
Pjetroiu, între brațele Bor
ed și Dunării, Comana, Ol- 
tina și Topalu, în Dobrogea, 
Pechea, în județul Galați, 
ele se numesc Scomicești 
și Cornetu, Segarcea și 
Poiana Mare, Calafindești 
și Stoenești. Podișul Tran
silvaniei, Cîmpia Crișanei, 
bărăganele Olteniei și Mun
teniei, văile duld ale Mol
dovei și Bucovinei sint pli
ne de comune ale căror 
cooperative agricole de pro
ducție sint multimilionare, 
de comune și sate a căror 
înfățișare înnoitoare, tot 
mai pronunțat citadină, sa 
îmbogățește și se înfrumu
sețează de la un cincinal la 
altul. Noile măsuri înscrise 
în proiectul de Directive 
ale Congresului al XII-lea 
sint menite să dea agricul
turii socialiste din țara 
noastră, ca de altfel între
gii economii, un avint și 
mai puternic și să-i impri
me o dezvoltare modernă, 
intensivă.

Ca să nu mă despart de 
metafora mea preferată, 
mă grăbesc să spun încă o 
dată că politica științifică 
a partidului jalonează mă
rețul drum al belșugului in 
satul românesc contempo
ran cu noi și monumenta
le pietre kilometrice. Ceea 
ce am văzut călătorind din 
nou pe Șoseaua milionari
lor, ceea ce se poate vedea 
călătorind în orice colț al 
patriei, mi-a întărit încre
derea in destinul strălucit 
al națiunii române, în de- 
săvirșirea, în anii ce vin — 
așa cum sînt ei prefigurați 
in documentele Congresu
lui al XII-lea — a măreței 
opere constructive ce se 
înalță sub ochii noștri.

Omenește impresionat de 
cele văzute, le-am fă
găduit vechilor mei prieteni 
de-acolo că voi reveni pes
te cinci și peste zece ani. 
La revedere in anul 1985 !

„Frumos crește porumbul nostru I" In lanurile de la 
Biled, o „operativă" a unor maeștri ai recoltelor 
bogate. De la stingă la dreapta : Liviu Mârgan, vice
președinte al consiliului popular, Sabin Bec, intiiul 
președinte, azi pensionar, al cooperativei agricole, 
loan Ardeleanu, președintele consiliului unic agro
industrial, și Nicolae Plopeanu, inginer șef al C.A.P.

Industria prinde rădăcini viguroase în viața satului 
contemporan — așa cum o dovedește instantaneul de 
sus: la Lovrin, muncitori timișoreni împreună cu local
nicii construiesc o secție a întreprinderii „Electromotor"

Nu. nu sîntem într-un oraș, ci la sat. Fotoreporterul 
nostru Eugen Dicniseanu vă prezintă o școală din 
Lenauheim, „Universalul" din Biled și ștrandul din 
Lovrin. Obiective ale acestor așezări rurale ridicate 

in ultimii ani
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„O amplă frescă dedicată poporului
căruia îi aparținem

Obiceiuri de pe Valea IzeiVIDA GHEZA

In atelierul pictorului Viorel Mărginean te Intîmpină, de pretutindeni, 
acordurile cromatice atit de caracteristice picturii lui. Ele atestă prezența 
unei viziuni artistice complexe, intensitatea cu care Viorel Mărginean a 
perceput realitatea peisajului românesc, cu care a știut să descopere 
parcă energiile poetice ale vieții.

Pe șevalet se află o nouă compoziție. De o stenică, dar neostentativă 
luminozitate, această lucrare evocă, după cum ne-a relatat pictorul, un 
aspect al mecanizării agriculturii. Este o lucrare care-1 va reprezenta pe 
autorul ei in marea expoziție care, în luna august, va marca împlinirea 
a 35 de ani de la istoricele evenimente ale eliberării patriei.

— Expoziția închinată acestui eve
niment nu va fi o retrospectivă, 
ne spune Vîorel Mărginean. Ea va fi, 
sperăm, reprezentativă pentru ni
velul actual al plasticii noastre. Am 
dorit să ne prezentăm la marele 
bilanț al tării cu lucrări semnifi
cative asupra nivelului. asupra 
evoluției, asupra măiestriei la cate 
a ajuns pictura, sculptura si grafica 
românească după 35 de ani de evo
luție. Acesta este și motivul pentru 
care am procedat la o riguroasă se
lecție. O selecție menită, în primul 
rînd, să pună în lumină calitatea 
artistică, existența unui potențial 
artistic, a unor tendințe înnoitoare, a 
unor lucrări meditate îndelung și cu 
gravitate, deschise spre problemele 

. mai complexe și mai răscolitoare ale 
existenței și ale epocii noastre. Vom 
prezenta cred o parte a acestor lu
crări in sălile Dalles, iar o altă parte 
în sălile de expoziții ale unor mari 
întreprinderi industriale, cum ar fi 
uzinele „Republica", „Semănătoarea" 
sau „Grivița". Indiferent de locul 
în care vor fi expuse, sint convins 
că lucrările vor aduce in atenția 
generală un repertoriu de teme con
temporane, alese din cotidianul de 
dimensiuni expresive cu care epoca 
noastră ne-a obișnuit. Arta acestor 
ani și-a făcut un titlii’ de :cihste din' - 
valorificarea specifică, intr-o mare 
diversitate de stiluri și modalități, a 
resurselor creatoare ale poporului 
nostru, a minunatelor sale tradiții 
înaintate, lăsate moștenire de gene
rațiile secolelor trecute, a marilor 
victorii din epoca socialistă, cea mai 
fertilă din istoria țării. Arta noastră 
se mîndrește cu apartenența ei la 
idealurile înaintate ale poporului, cu 
identificarea la izvor, în tumultul 
construcției socialiste, a celor mai 
durabile surse de inspirație. Aici gă
sim subiectele, temele, motivele pîn- 
zelor noastre, apa vie care întreține 
vitalitatea remarcabilă a creației ro
mânești contemporane. Putem spune 
că năzuința tuturor artiștilor noștri 
este de a realiza, fiecare cu stilul 
său propriu, o frescă multicoloră, 
adincă și strălucitoare, dedicată po
porului căruia îi aparținem prin toa
te fibrele ființei noastre.

— Cred că artistul contemporan 
trebuie să fie preocupat de a cu
prinde în opera lui tensiunea spiri
tuală a umanității contemporane. 
Iată de ce deosebit de importantă mi

Gustav, Tereza Bubă, Manțoc luliana. 
Both Vasil e Andrei.

De un real folos va fi, de aseme
nea, viitoarea construcție, modernă, a 
Institutului de arte plastice, a nu
meroase ateliere de creație și a nou
lui sediu al U.A.P., construcții care 
vor fi realizate in urma indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și care se află deocamdată în stadiu 
de machetă.

— Este bine cunoscut succesul 
obținut de pictorii români, in

CRONICA SĂPTĂM1NII

de

a

la 
al

și de munte, campania de recoltare a 
furajelor, acțiune căreia organele și 
organizațiile de partid trebuie să-i 
acorde toată atenția.

Un amplu program 
de dezvoltare 

a cercetării românești
După publicarea — săptămîna tre

cută — a proiectului de Directive 
privind viitorul cincinal, opinia 
publică a luat cunoștință în 
săptămîna aceasta de un nou docu
ment de majoră însemnătate ce va 
figura pe ordinea de zi a Congresu
lui al XII-lea : Frogramul-directivă 
de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și de introducere a pro
gresului tehnic în perioada 1981—1990 
și direcțiile principale pină in anul 
2000. Elaborat in concordanță cu stra
tegia dezvoltării economico-sociale a 
României in următoarele decenii — 
Programul-directivă reprezintă o ex
presie vie a politicii P.C.R., a concep
ției secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. privind situa
rea fermă la baza întregii opere de 
construcție socialistă și comunistă din 
patria noastră a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, transformarea 
științei și tehnologiei intr-un factor 
hotărîtor al dezvoltării economico-so
ciale a țării (reliefării principalelor 
orientări si caracteristici ale Progra- 
mului-directivă ii este consacrat edi
torialul publicat in ziarul de azi).

în spiritul democratismului orin- 
duirii noastre, Programul-directivă 
va fi dezbătut în partid și in rîndul 
opiniei publice, urmînd să fie supus 
apoi aprobării Congresului al XII-lea.

.❖X1

Convorbire cu pictorul Viorel MĂRGINEAN
vicepreședinte ol Uniunii artiștilor plastici

GABRIELA ADOC Poezie

— în ce măsură oferă expozi
țiile un indice valoric pentru ni
velul calitativ actual al artei 
noastre contemporane ?

— Aș apela în acest sens la eloc
venta cifrelor. în perioada 1970—1978, 
sub auspiciile Uniunii artiștilor 
plastici au fost organizate 1 258 de 
expoziții personale, 63 expoziții de 
grup, 40 de retrospective. Faptul că, 
practic, la un interval mai mic de 
doi ani fiecare din membrii uniunii 
are dreptul de a-și organiza o expo
ziție personală, in sălile și cu Spri
jinul nostru, ilustrează tocmai posi
bilitatea unei prezentări consecvente 
a roadelor unor activități manifestate 
la nivel individual. S-ar putea da 
multe exemple care să ilustreze ne
dezmințita consecvență a unor artiști 
din generația vîrstnică tot așa după 
cum s-ar putea aminti creații aie 
unor artiști, dintre cei mai buni, în
scrise pe linia evolutivă a personali
tății lor, dezvăluind de fiecare dată 
notele grave ale unor sensibilități 
specifice. Talente există, în chip evi
dent, și expozițiile noastre personale 
au demonstrat-o elocvent în ultimii 
ani.

se pare perpetuarea In expresie a 
dialogului interesant, viu dintre ar
tistul contemporan și realitățile vre
mii lui, fie printr-o cunoaștere 
directă — în cazul documentărilor — 
fie prin integrarea într-o activitate de 
larg interes social în cazul taberelor 
de creație. Sint, cred, condiții ale 
autenticității, actualității și personali
tății creatorului contemporan. Am or
ganizat astfel. în colaborare cu comi
tetele județene de cultură și educație 
Socialistă, excursii iriterne -Se docu
mentare ale artiștilor din toate ramu
rile artei în diverse localități din Ma
ramureș, Transilvania, Muntenia, Do- 
brogea și Moldova. Aș menționa, ală
turi de această activitate, edițiile suc
cesive ale taberelor de sculptură de 
la Măgura Buzăului, Lăzarea, Arcuș 
și Galați, ale celor de pictură și gra
fică de la Tîrgoviște, Brăila, Alba 
lulla (Abrud), Reșița. Botoșani, Tg. 
Jiu, Deva, Vaslui, Zalău, Zimnicea, 
Tescani-Bacău, Tulcea și Constanța, 
de ceramică la Medgidia și Sibiu, ca 
și taberele organizate de C.C. al 
U.T.C. prin cenaclul tineretului al 
U.A.P. la Tg. Jiu, Praid, Piatra 
Neamț, Cluj-Napoca ș. a.

Un loc aparte îl ocupă șl taberele 
de creație din domeniul sticlei, porțe
lanului și faianței de la Turda, Tg. 
Jiu, Cluj-Napoca, Alba Iulia și Sighi
șoara. Prezența artiștilor plastici in 
aceste centre ale industriei noas
tre ceramice, ca și rezultatele în
registrate de către aceștia au ca scop 
să stimuleze imbogățirea gamei de 
produse ceramice difuzate prin rețe
lele comerciale specializate. Este 
unul din pașii importanți întreprinși 
de către U.A.P. în direcția diversifi
cării colaborării cu toate instituții
le (ministere și departamente, în
treprinderi, combinate etc.) in ve
derea îmbunătățirii activității de con
cepție, creație, contractare, execuție, 
avizare, decizie și control în domeniul 
ceramicii de artă, dar și al esteticii 
industriale.

primăvara acestui an, la Trie
nala de artă realistă de la Sofia, 
manifestare la care dumnea
voastră ați obținut un important 
premiu. V-ați întors de curind 
de la Manheim, unde ați parti
cipat la Zilele culturii românești 
nu numai ca membru al dele
gației oficiale, ci și ca expo
zant. Ce ne puteți spune despre 
această manifestare si, in ge- 
neret despre prezenta artei ro- 

' niâne^ti peste hotare f ■■■’
— Ca pretutindeni, arta românească 

s-a bucurat și la Manheim de o en
tuziastă primire. Aș putea vorbi des
pre succesul fiecăreia din manifestă
rile de artă plastică organizate acolo, 
despre succesul expoziției Ghiață-Țu- 
culescu, al celei intitulate „Chipuri 
și imagini în acuarela românească 
contemporană", despre primirea căl
duroasă de care s-au bucurat lucră
rile expoziției mele personale, des
pre succesul celor două expoziții de 
grup de grafică, al celei colective de 
pictură și al aceleia de bijuterii. Ele 
reprezintă însă doar o mică parte din 
manifestările organizate de Uniunea 
artiștilor plastici în străinătate, mani
festări ce se desfășoară în conformi
tate cu întreaga politică culturală a 
partidului și statului nostru, a rela
țiilor tot mai extinse dintre creatorii 
români, creația României și exponen- 
ții culturii altor popoare. Dealtfel, 
este o realitate de cea mai mare im
portanță că prin limbajul universal

al artei contribuim Ia instaurarea cli
matului de colaborare ațit de necesar 
planetei noastre. Trebuie să afirm că 
de-a lungul anilor artiștii noștri au 
purtat cu cinste solia artei românești 
dincolo de hotarele țării, mesajul lor 
fiind primit cum se cuvine, cu pre
țuire si dorința vie de a intensifica 
prezența noastră in concertul mon
dial de valori. în total, numai intre 
1969 și 1979 s-au obținut 174 de pre
mii, diplome, medalii la manifestările 
internaționale la care au fost prezenți 
artiștii plastici romani. Printre aceș
tia se numără; Ion Bițan, Ana Lupaș, 
Alex. Brătățanu, Dan Nemțeanu, Ala 
Popa Jalea., Ion Stencil, Ion Nicodim, 
Neil Cobar, Costel Badea. Nicolae 
Claudiu, Florin Niculiu, Mircea Spă- 
taru, Mircea Ștefănescu, Corneliu 
Baba, Ștefan Cîlția, Patriciu Ma- 
teescu, Mihu Vulcănescu, Done Stan, 
Ion Truică, Gheorghe Anghel, Lucre- 
țla Pacea, Mihai Bandac. Fiecare din
tre aceste premii reprezintă tot atîtea 
succese de necontestat ale artei noas
tre contemporane, o dovadă că arta 
adevărată, umanistă se bucură de 
prețuirea oamenilor de pretutindeni, 
contribuie la' înțelegerea, la formarea 
unui climat de colaborare și stimă 
reciprocă. Am putut constata în mod 
direct faptul că arta românească este 
viu solicitată, că oamenii de artă și 
cultură străini doresc intensificarea 
schimburilor, a contactelor culturale, 
ceea ce corespunde pe deplin întregii 
noastre ppîitici, bazată pe dialog și 
colaborare, în sprijinul dezvoltării, al 
păcii in lume.

Marina PREUTU

Pentru perfecționarea 
calitativă a activității 

economice
în stilul de lucru propriu secreta

rului general al partidului de dezba
tere nemijlocită cu oamenii muncii 
a problemelor celor mai importante 
care condiționează dezvoltarea eco- 
nomico-socială a tării, din inițiativa 
și sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au avut loc în aceste zile 
două Consfătuiri de lucru : cu pro
iectant! tehnologi și de construcții, 
precum și cu cadrele de bază din in
dustria ușoară. Dezbaterile au ilus
trat o dată in plus perseverența cu 
care este urmărită realizarea obiec
tivului major al etapei actuale : tre
cerea de Ia acumulările cantitative 
la o calitate nouă, superioară in 
toate domeniile de activitate. în cen
trul lor s-au situat tocmai modali
tăți esențiale de realizare a acestui 
obiectiv, cum sint reducerea substan
țială a consumurilor de materii pri
me. materiale și energie, concomi
tent cu îmbunătățirea nivelului teh
nic al produselor.

în acest sens, o importantă deose
bită au indicațiile și orientările date 
de tovarășul...Nicolae Ceausescu cu 
privire la tipizarea produselor, limi
tarea la minimum a tipurilor de ma
teriale, subansamble și produse fi
nite utilizate de economia națională, 
sporirea indicelui de folosire a mate
riilor prime, introducerea de teh
nologii care să permită utilizarea pe 
scară mai largă a materialelor recu
perabile și refolosibile. Neîndoielnic 
că măsurile ce vor fi adoptate ca ur
mare a celor două consfătuiri vor 
asigura obținerea unor 
perioare în producție, 
eficientei economice și 
lității produselor.

în indisolubilă unitate, 
fără deosebire 
de naționalitate

Deplina egalitate în drepturi
care se bucură toți oamenii muncii 
din țara noastră, fără deosebire de 
naționalitate, posibilitățile largi de 
înflorire continuă a vieții spirituale 
a naționalităților conlocuitoare, și-au 
găsit o pregnantă expresie în lucră
rile plenarelor Consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară și 
germană, care au examinat desfășu
rarea Festivalului național „Cîntarea 
României", aspectele principale pri
vind participarea oamenilor muncii 
apartinînd naționalităților respective 
la toate etapele, acțiunile și formele 
de manifestare ale acestei impresio
nante mișcări de masă.

Subliniind deplinul acord cu docu
mentele de excepțională importanță 
adoptate de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., cu hotărîrea Comitetului 
Central privind propunerea de către 
conferințele julețene de partid a to
varășului Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de secretar general al 
partidului, plenarele au exprimat 
angajamentul oamenilor muncii 
maghiari și germani de a depune, in 
strinsă legătură cu întregul popor, 
toate eforturile pentru înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului, 
pentru întîmpinarea cu rezultate tot 
mai mari a gloriosului jubileu de 
23 August și a Congresului 
XII-lea al partidului.

★
Anul Internațional al copilului 

înscris în această săptămînă o ma
nifestare deosebit de semnificativă : 
primirea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu a unul grup de partici- 
pauti ia festivalul international „Co
piii lumii doresc pacea" organizat ia 
tabăra de pionieri și școlari de la Nă
vodari de către Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor și Comitetul 
național român pentru U.N.I.C.E.F.

Cuvintarea rostită de secretarul ge
neral al partidului cu acest prilej, 
întreaga desfășurare a întilnirii au 
prilejuit o expresivă manifestare a 
atenției pe care o acordă partidul 
creșterii și educării copiilor, tinere
tului în spiritul păcii și al prieteniei 
între popoare, formării lor ca mili- 
tanți pentru cauza independentei, 
egalității în drepturi și progresului 
tuturor națiunilor.

în același timp, primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
ședintelui Adunării orașului Belgrad 
a prilejuit evocarea legăturilor de 
strinsă prietenie dintre poporul ro
man și popoarele iugoslave, precum 
și dorința de a aprofunda aceste re
lații. Cu prilejul vizitei în țara noas
tră a delegației economice guverna
mentale iugoslave, s-a acordat o a- 
tenție deosebită posibilităților de ex
tindere a cooperării româno-iugo- 
slave pe toate planurile.

Pe linia amplificării raporturilor de 
conlucrare cu toate țările, indiferent 
de orînduire socială, un moment ma
jor l-a constituit sesiunea Consiliului 
economic româno-american. Punînd 
in evidență satisfacția ambelor țări 
față de faptul că schimburile econo
mice dintre România și S.U.A. au în
registrat in ultima perioadă noi pro
grese, mesajele adresate de președin
tele Nicolae Ceaușescu și de pre
ședintele Jimmy Carter au subliniat, 
în același timp, voința reciprocă de a 
acționa pentru extinderea în. conti- 

x nuare a acestor relații. Este semnifi- 
' cativ Că, pe linia eforturilor în vede
rea atingerii obiectivului stabilit ea 
în 1980 volumul schimburilor să 
ajungă Ta un miliard de dolari, au 
fost depistate noi posibilități de in
tensificare a comerțului și cooperării 
in domeniile construcțiilor de ma
șini, chimiei, petrochimiei, agricultu
rii și în alte ramuri ale economiei.

0 importantă victor?^ 
a poporului nicaraguan 

încununare a luptelor grele, pline 
de sacrificii a forțelor patriotice, de
mocratice, a păturilor sociale celor 
mai largi pentru libertate și o viață 
mai bună, înlăturarea regimului dic
tatorial din Nicaragua a fbst salutată 
cu deosebită satisfacție de opinia pu
blică progresistă de pretutindeni. 
Prin victoria obținută de forțele pro
gresiste, in istoria poporului nicara
guan s-a deschis o etapă nouă, de 
dezvoltare liberă și independentă.

Expresie a sentimentelor de solida
ritate ale poporului român față de 
lupta poporului nicaraguan pentru 
libertate, democrație și progres, tele
grama adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu noului guvern al Republi
cii Nicaragua exprimă, în același 
timp, dorința României ca. In noile 
condiții, intre cele două țări să se 
dezvolte relații de prietenie și coope
rare. (Despre semnificația victoriei 
poporului nicaraguan publicăm un 
comentariu separat in pagina a 6-a 
a ziarului).

rezultate su
in creșterea 

ridicarea ca-

— Cum au contribuit nume
roasele documentări si tabere de 
creație organizate de Uniunea 
artiștilor plastici la imbogățirea 
experienței creatorilor ?

(Urmare din pag. I)
Revoluția socială nu poa

te fi localizată doar la e- 
tapele ei romantice de în
ceput. Maturitatea organis
mului social se cuvine să 
se păstreze in continuare 
revoluționară, și chiar ro
mantică in măsura permisă 
și solicitată de inerentul ei 
realism. Revoluția rămine 
motorul mișcării, impulsul 
înaintării, „locomotiva is
toriei", cum bine s-a spus. 
Revoluția a fost uneori re
dusă doar la momentele ei 
spectaculoase, dincolo de 
care ea poate însă acționa 
ca ferment al vieții. Poate 
că maturitatea cumpătată 
are mai mult decit oricare 
altă virstă nevoie de acest 
atribut viguros, pentru a 
nu obosi de timpuriu, pen
tru a nu se resemna, pen
tru a preveni orice uzură, 
pentru a implica mișcarea 
in statornicie, pentru a pro
duce dinlăuntru anticorpii 
stagnării.

în această optică, revolu
ția rămîne consubstanțială

Democrația 
muncitorească 

în acțiune

— S-au ridicat in ultimul 
timp talente tinere de certă ori
ginalitate, care-si continuă cu 
vigoare evoluția anunțată de la 
inceput. Cum sprijină U.A.P. ac
tivitatea acestor tineri artiști ?

— U.A.P. acordă, incepînd din 1971, 
absolvenților anului V care s-au dis* 
tins prin merite artistice deosebite, 
burse de studii pentru secțiile de pic
tură, sculptură, grafică, arte decora
tive, iar din 1978 și pentru secția de 
scenografie. Printre bursieri s-au nu
mărat artiști care ulterior au confir
mat valoarea profesională anunțată 
inițial. Aș aminti astfel pe Sorin Ilfo- 
veanu, Eugen Tăutu, Sorin Dumi
trescu, Alexandru Chira, Tiron Napo
leon, Codre Florin, Nicolae Fleissig, 
Leolea George, Clara Tamaș. Cseh

socialismului, garantîndu-i 
propensiunea către succesi
ve edificări. E cuprinsă in 
această dialectică și nemul
țumirea, cea numită crea
toare și indispensabilă 
creației. De ea are mai

VIOREL MĂRGINEAN Ascensiune

ca din acest punct de ve
dere să 
decisive 
lucrează 
trie sau 
cel care trudește intr-un a- 
telier, laborator sau la masa

existe deosebiri 
între omul care 
în cultură, indus- 
agricultură, între

personal nu s-ar simți ast
fel intr-o suspendare stin- 
gheră, ci, dimpotrivă, im
plicat în deveniri și in 
concomitente. E falsă pre
supunerea că ele ne-ar li
mita, se poate accepta

Tot în intervalul la care ne refe
rim au început in întreaga țară 
adunările generale ale oamenilor 
muncii din întreprinderile industria
le, din construcții, transporturi, din 
alte unități economice. Beneficiind 
de orientările cuprinse In documen
tele de partid de excepțională im
portanță date recent publicității, 
adunările generale sint chemate să 
analizeze rezultatele obținute in pri
mul semestru al anului, să definiti
veze măsurile corespunzătoare în ve
derea realizării exemplare a sarci
nilor de plan — cantitative si calita
tive — și a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă pe anul 1979.

Esențial pentru ca aceste înalte 
foruri ale autoconducerii muncito
rești să-și atingă pe deplin scopul 
este ca adunările generale să fie te
meinic pregătite, să se creeze condi
ții pentru un dialog viu, exigent și, 
totodată, să se manifeste considera
ție șl receptivitate fată de propune
rile făcute de muncitori, tehnicieni, 
ingineri.

Activitatea in agricultură a înscris 
în prim plan în aceste zile înche
ierea recoltării griului in principa
lele județe din sudui țării, desfășu
rarea din plin a secerișului în ju
dețele din nord. Ceea ce se impune 
acum este să se acționeze cu fer
mitate pentru transportarea și depo
zitarea in bune condiții a recoltei, 
pentru pregătirea terenurilor în ve
derea însămînțărilor de toamnă. Tot 
în agricultură, se află in plină des
fășurare, mai ales în zonele de deal

Extinderea relațiilor 
de colaborare

Multiple evenimente petrecute în 
sâptămina care se încheie ilustrează 
activitatea intensă a partidului și sta
tului pentru traducerea în viată a 
orientărilor fundamentale ale politi
cii externe a României socialiste. Re
găsim în această activitate evantaiul 
larg al preocupărilor pentru dezvol
tarea in continuare a relațiilor cu 
toate statele lumii, pentru întărirea 
și consolidarea păcii, pentru soluțio
narea problemelor majore ale con
temporaneității potrivit intereselor 
tuturor popoarelor.

Noi fapte semnificative au Îmbo
gățit în perioada la care ne referim 
raporturile României cu țările socia
liste. Avind ca principal obiectiv a- 
naliză modalităților de înfăptuire a 
înțelegerilor convenite de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jănos Kâdăr in 
legătură cu extinderea și adîncirea 
conlucrării între cele două partide și 
țări, convorbirile româno-ungare pur
tate la Budapesta, la nivelul șefilor 
de guvern, s-au încheiat, așa cum 
este știut, cu un bilanț rodnic. Fără 
îndoială că, prin înfăptuirea măsuri
lor stabilite, vor cunoaște o nouă in
tensificare schimburile economice și 
cooperarea în producție, se va îm
bogăți conlucrarea tehnico-științifică, 
pe tărîm cultural și Intr-o serie de 
alte sectoare de activitate, corespun
zător intereselor celor două popoare, 
ale cauzei socialismului și progresu
lui în lume.

ta t r
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Clșmiglu) : Spectacol 
de sunet șl lumina „Culorile iu
birii" — 21,30.
• Teatrul „Nottara" (la sala Ma
jestic) : Cinci romane de amor — 
20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19.30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
naSe" (grădina Boema) : Boema 
ride, cintă și dansează — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 198, str. Apusului, Mili
tari) : Pescarul și norocul — 19.30, 
(la Școala generală 157, Intrarea 
Frînghiei 12, cartier Militari) : Ti
grul purpuriu căruia-i plăceau 
clătitele — 10.

tr-un atare model ne stră
duim să transformăm socia
lismul, fără iluzia că am 
putea purcede dintr-o dată 
la lucrul pe deplin bine 
făcut. Un lucru mai dificul- 
tos prin ineditul lui decit

Permanența idealului comunist
presus de orice nevoie și 
omul de cultură, ea îi va 
garanta creșterea neînceta
tă. Necesare sînt și talen
tul și finalizarea lui, capa
citățile și scopurile lor. ve
rificarea eficienței lor. Dar 
și aici, ca și in cazul Între
gii societăți, fiecare individ 
in parte va tinde către mai 
mult, va voi să se surcla
seze în următorul an și in 
următorul cincinal, potrivit 
unei planificări pe care să 
o onoreze prin muncile și 
prin produsele sale. Nu cred

de lucru, in colectiv sau in
dividual. „Lucrul bine fă
cut" rămîne sensul intim al 
oricărei activități, puntea 
care leagă un specific de 
altul ; și o deviză sănătoasă, 
în măsură să dezavueze și 
superficialitatea și orgoliul.

Ne-am putea imagina 
existența situată la inter
secția a două axe. una ver
ticală. urcind dinspre tre
cut către viitor, altă orizon
tală, legîndu-ne meseria de 
ale tuturor celorlalți mese
riași. Punctul prezent și

doar că ne delimitează, 
conform oricărei determi
nări. Situați în timp și in 
spațiu, ne vom accepta și 
explora determinările pe 
măsura puterilor fiecăruia. 
E calea pe care o are omul 
de urmat, fără umilință si 
fără vanitate, pe un terito
riu incert și circumscris, 
care fusese numit „condiție 
umană". Una periclitată de 
inumanități și dezumani
zări, cărora tocmai de aceea 
se cuvine să i se opună 
modele de umanitate. In-

tot ce a experimentat vreo
dată omenirea ; și la a că
rui treptată configurare iși 
vor aduce in continuare 
aportul succesive generații.

Omului de cultură, în 
particularitatea lui distinc
tă, ii aparține toată moște
nirea și îi sint de folos toa
te vecinătățile. El va cola
bora cu domenii alăturate, 
se va inspira din ele și le 
va returna bunuri decanta
te și prelucrate, transfor
mate și nou formate. Se in
stituie astfel o mișcare os-

motică între activități, de 
dragul următorului nivel 
concrescent de edificare. 
Acest sentiment de frăție
tate prin intermediul mun
cilor depuse și al valorilor 
acumulate reprezintă una 
dintre achizițiile noastre 
cele mai de preț, pe care 
vom căuta să-l lărgim și 
să-l întărim pe viitor.

La treizeci și cinci de ani, 
recapitulînd ce am făcut 
mai puțin bine sau bine, ne 
gindim să facem mai bine 
cele ce ne stau în față, in 
cultură ca și în toate cele
lalte domenii. Orice în
cheiere constituie și un în
ceput. Orice revedere me
rită să se metamorfozeze 
într-o prevedere. Viitorul e 
aproape, adevăr pe care îl va 
proba Congresul al XII-lea 
al partidului prin adoptarea 
unor planuri de perspecti
vă pe ani și decenii. Zilele 
de 19—24 noiembrie se vor 
înscrie și ele cu siguranță 
printre momentele memo
rabile de virf ale istoriei 
noastre, cu ample reverbe
rări in viață, în muncă, in 
conștiințe.

cinema
• Ziua cea mai lungă : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
• Misiunea Capricorn unu s SCA
LA — 9; 11,45; 14,30; 17,15 
BUCUREȘTI — 8,45; 11.15; 
16,45; 19,30, FAVORIT — 8,45; 11,15 
14; 16,45; 19,30.

ritmul muzicii : LUCEAFĂ-
— 9; 11,15; 13,30: 13,45; 18 
la grădină — 20,15, FESTI-

— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15

20, 
14;

• în
RUL
20.15, 
VAL 
20.30.
• Șatra : PATRIA — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Femeia ucisă din dragoste (în 
cadrul „Zilelor filmului egiptean44): 
CINEMA STUDIO — 16; 19.
• Inspectorul Harry : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14.
• Școala curajului î CAPITOL —
9; .11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, la 
grădină — 21, FLAMURA — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Nick Cartei* superdetectîv : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, ARTA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 21.
• Nea IVIărin miliardar : CEN
TRAL — 10; 12; 14; 16: 18; 20.
• Antichități î TIMPURI NOI — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Prietenii copilăriei mele — 9,15;
11,15; 13,15; 15,15; 17,15, Cenușa — 
19,15 : DOINA.
• Hercule cucerește Atlantida 5

Imperativul unității 
și solidarității

Este ideea dominantă a dezbateri
lor din cadrul sesiunii Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), ținută la 
nivel Înalt, la Monrovia. Numeroși 
șefi de stat au relevat în interven
țiile lor că focarele de încordare și 
conflict, disensiunile existente pe 
continent aduc grave prejudicii păcii 
și securității în Africa, împiedicind 
totodată popoarele africane să-și 
concentreze eforturile și resursele 
spre înlăturarea moștenirii lăsate de 
colonialism, în vederea dezvoltării 
forțelor de producție, înfloririi eco
nomiei naționale șl culturii, ridicării 
nivelului de trai.

Cu deosebită putere a fost exprir 
mată la sesiune solidaritatea cu lupta 
popoarelor din Zimbabwe și Namibia 
pentru eliberare și independență na
țională, pentru lichidarea definitivă 
a politicii de discriminare rasială și 
de apartheid din Africa de Sud.

Strălucită expresie a sentimentelor 
de prietenie și solidaritate ale po
porului român cu popoarele africane, 
mesajul adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conferinței de la Monrovia 
constituie, în același timp, o puter
nică reafirmare a sprijinului activ 
acordat de România socialistă efor
turilor popoarelor africane pen*v;\ 
înlăturarea urmărilor exploatării l 
loniale, pentru consolidarea indepen" 
denței, a suveranității naționale și 
înaintarea lor pe calea progresului 
economic și social.

Paul DOBRESCU 
AI. CAMPEANU

FEROVIAR — 9; 11,13; 13,30; 13.45; 
18; 20,15. MELODIA — 9: 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 
9: 11.15: 13,30; 15.43: 18; 20,15. GRA- 
DINA BUZEȘTI — 21,15.
• Brafele Ăfrocitiel : BUZEȘTI — 
16; 18; 20.
• Alibi pentru un prieten : EX
CELSIOR — 9; 11,45; 14.30; 17.15; 
20. MODERN — 9; 11,30: 14; 16,45;
19.30, la grădină — 21.
• Ultimul cartuș : DACIA — 9;
11,15; 13.30; 13,45; 18; 20.
• Hyperion — 0.45; 11.45, Femeia 
nisipurilor — 18,30 ; 20.30 : CINE
MATECA.
• Umbrele verii fierbinți : BU- 
CEGI — 16; 18; 20.30.
• Tinărul clin Istanbul : GRIVITA
— 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18; -----
TOM1S — 9,15; 11,15; 13,30: 
18: 30,15, la grădină — 21,15.
• Severino : LIRA — 13.30;
20, la grădină — 21.
• O dramă la vinătoare :
MUL SĂRII — 16: 18; 20.
• Moartea unui greier : FEREN
TARI — 13,30; 17,30: 19.30.
• înarmat și Ioane periculos :
GIULEȘTI — 9: 11; 13.13; 15,30;
17,45; 20.
• Legea e lege s COTROCENI — 
15; 17,30; 20.
• Copil de duminică : PACEA — 
16; 18; 20.
• Apașii : FLOREASCA 
13; 15.30; 17.43: 20.
• Frumoasa și bestia : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,15, 
GRĂDINA FESTIVAL — 21.
• Vacanță tragică : VIITORUL —
15.30; 17,45; 20, POPULAR — 16;
18: 20.
• întoarcerea acasă : MIORIȚA
— 9; 11; 13.15: 15.30; 17.45; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor :
AURORA — 9; 11.15: 13,30: 15.45;
18: 20, la grădină — 21.
• Lanțul amintirilor : MUNCA — 
14; 17; 20.
• Păcală : FLACĂRA — 9: 12; 15: 
17.30: 20.
• Police Python 357 t COSMOS — 
14.30: 17; 19.30.
• In ochii tăi e Întreaga lume : 
PROGRESUL — 16; 18: 20.
• Rodeo : GRĂDINA BUCEGI, —
21.
• Omul cu masca de fier s GRĂ
DINA FLACĂRA — 21.15.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : GRĂDINA PARC HOTEL
— 21.15.
• Un trecător în ploaie : GRĂDI
NA TITAN — 21,15.
• Matinee pentru copii : BUCEGI
— 10. LIRA — 10. FERENTARI -
10.30, PACEA — 10, MUNCA — 
10, COSMOS — 10.

23,13, 
13.43;

17,43

DRU-

9: u:
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GUVERNULUI DE RECONSTRUCȚIE 
NAȚIONALĂ AL REPUBLICII NICARAGUA
Cu ocazia învestirii oficiale a guvernului, în numele poporului român și 

al meu personal, vă adresez dumneavoastră și poporului nicaraguan calde fe
licitări, împreună cu cele mai bune urări de succes.

Victoria forțelor patriotice, democratice, progresiste, reunite în jurul Fron
tului Sandihist de Eliberare Națională, deschide poporului nicaraguan o cale 
nouă, democratică și asigură trecerea la reconstruirea tării, la dezvoltarea li
beră și independentă a patriei pe drumul progresului economic și social.

tn spiritul politicii sale statornice de pice, înțelegere și largă colaborare 
internațională. România este gata să normalizeze relațiile diplomatice și să 
dezvolte cu Republica Nicaragua raporturi de prietenie și cooperare, pe baza 
deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității na
ționale, a neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.

Sint convins că stabilirea și dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre 
corespund intereselor și aspirațiilor ambelor popoare, cauzei păcii, înțele
gerii și colaborării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al guvernului, to

varășul Ilie Verdeț, a adresat căldu
roase felicitări și urări de succes 
domnului Selim Al Hoss, cu prilejul 
reinVestirii sale in înalta funcție de 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii 'Liban.

în telegramă se exprimă convin
gerea că relațiile de prietenie și co
laborare existente între Republica 
Socialistă România și Republica Li
ban se vor dezvolta in continuare, in' 
interesul celor două popoare, al cau
zei păcii șl înțelegerii in lume.

Cronica zilei

Cald salut poporului polonez prieten la a XXXV-a

aniversare a Zilei Renașterii Poloniei

Primul ministru al 
Socialiste România 

oficială în
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-mi- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, va efectua, la in
vitația tovarășului Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri

Guvernului Republicii 
va efectua o vizită 

R. P. Bulgaria
al Republicii Populare Bulgaria, 6 
vizită oficială de prietenie în ri
ce astă țară, la sfîrșitul lunii iulie 
1979.

Vizita președintelui Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Robert McNamara, președintele 
Băncii Internaționale pentru Recon- 
f‘-'icție și Dezvoltare, care se află de 
c ,„ia zile în țara noastră, a vizitat 
unele obiective economice din jude
țele Constanța și Brașov.

Tmpreună cu Paul Niculescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, și Ion Baicu, adjunct 
al ministrului transporturilor și tele
comunicațiilor, oaspetele a făcut o 
primă escală pe șantierul Canalului 
Dunăre-Marea Neagră, unde a urmă
rit cu interes stadiul actual al lucră
rilor.

în continuare, președintele Băncii 
Internaționale pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare a vizitat stațiunea do 
pompare Abrud de pe șantierul sis
temului de irigații Rasova-Vederoa- 
sele, care va asigura irigarea a 35 000 
ha din această zonă a Dobrogei. Oas
petele a apreciat în mod deosebit e- 
forturile constructorilor care înalță

aceste importante obiective econo
mice și, în context, și-a manifestat 
dorința extinderii raporturilor dintre 
România și B.I.R.D.

După-amiază, Robert McNamara, 
persoanele oficiale care îl însoțesc au 
vizitat întreprinderea agricolă de stat 
Prejmer, unde s-au întilnit cu An
gelo Miculescu, viceprim-ministru, 
ministrul agriculturii și industriei a- 
limentare, și întreprinderea de rul
menți.

în onoarea înaltului oaspete, pre
ședintele consiliului popular jude
țean, Gheorghe Dumitrache, a Oferit 
un dejun.

în timpul vizitei, Robert McNa
mara a fost însoțit de Ion Rușinaru, 
președintele Băncii pentru agricul
tură și industrie alimentară, și de 
Gheorghe Popescu, președintele Băn
cii de investiții.

Seara, președintele B.I.R.D. s-a
reîntors în Capitală. (Agerpres)

în zilele de 16—21 iulie, la invita
ția Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifascist și a 
Comitetului foștilor luptători .anti

fasciști, o delegație a Federației 
combatanților antifasciști din R. S. 
Cehoslovacă, condusă de Jancovici 
Dușan, membru in Prezidiul federa
ției, a efectuat o vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej au avut loc schim
buri de. informări privind activitatea 
desfășurată de cele două organizații 
pe linia cooperării între popoare, 
pentru securitate, dezarmare și 
pace.

Delegația a vizitat obiective econo
mice, instituții culturale și monu
mente istorice din Capitală și din 
județul Brașov.

Delegația a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Patriei.

★
La 22 iulie, la Brașov, începe cea 

de-a 20-a ediție a cursurilor de vară 
și colocviilor științifice de limbă, 
literatură, istorie și artă ale poporu
lui român, organizate de Universita
tea din București, în colaborare cu 
Universitatea din Brașov. La ediția 
din acest an participă peste 160 de 
profesori, tineri cercetători și stu- 
denți de la catedrele de romanistică 
din diferite țări ale lumii care do
resc să-și îmbogățească cunoștințele 
de limba și literatura română.

Cursurile se vor încheia la 17 
august. (Agerpres)

tn județul Dolj s-a încheiat recoltatul păioaseior
Oamenii muncii de pe ogoarele ju

dețului Dolj au încheiat recoltatul 
pe toate cele 143 000 ha cultivate 
cu păioase, din care mai. mult de 
108 000 ha cu griu. La baza a- 
cestui succes — dedicat întimpinării 
celei de-a 35-a aniversări a eliberă
rii patriei și Congresului al XII-lea 
al partidului — au stat organizarea 
superioară a muncii, folosirea judi
cioasă a mijloacelor mecanice și a 
forței de muncă. în prezent se lu
crează intens la eliberarea terenului, 
in vederea Înfăptuirii programului

tv
PROGRAMUL 1

însămințărilor culturilor duble și la 
pregătirea exemplară a campaniei, 
agricole de toamnă.

Anunțind încheierea recoltării prin- 
tr-o telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
comitetul județean de partid subli
niază : „Lucrătorii ogoarelor din ju
dețul nostru, conduși cu fermitate de 
organele și organizațiile de partid, 
vă asigură pe dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului, că vot 
milita neobosit pentru realizarea in
tegrală și la un inalt nivel calitativ 
a sarcinilor ce ne revin pentru ca 
astfel să ne putem aduce contribuția 
la înfăptuirea politicii partidului nos
tru de dezvoltare multilaterală a 
României socialiste, de ridicare con
tinuă a nivelului de trai al întregului 
popor".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 iulie. In (ară : Vremea va fi 
în genera] călduroasă, îndeosebi în re
giunile din sudul țării. Cerul va fi va
riabil. înnorări mai accentuate se 
vor produce în Banat, Crișana, Tran
silvania, Maramureș și nordul Moldo
vei, unde vor cădea ploi de scurtă du
rată, însoțite de descărcări electrice. 
Vint potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, 
jar cele maxime intre 23 și 33 de grade, 
local mai .ridicate în sud-est. In Bucu
rești ; Vremea va fi în general căl
duroasă. Cerul va fi schimbător. Vir.t 
moderat. Temperatura ușor variabilă.

Redeschiderea aeroportului 
din Baia Mare

Recent s-a redeschis pentru trafi
cul de călători, după efectuarea unor 
ample lucrări de modernizare, aero
portul din Baia Mare. Deocamdată, 
Baia Mare vă avea legătură cu Bucu- 
reștîul printr-o singură cursă. Aceas
ta pleacă la ora 7.15 de la Băneasa și 
sosește Ia Baia Mare la ora 8,35. Ple
carea din Baia Mare — 9.05 și so-ț. 
sirea la Băneasa la ora 10,25. înce- 
pînd cu luna noiembrie, se preco
nizează să circule și a doua cursă, 
după-amiaza.

(Agerpres)

Tovarășului EDWARD GIEREK 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consi

liului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului ro
mân și al nostru personal vă adresăm dv„ Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Populare Polone, întregului popor polonez, cele mai cordiale feli
citări și un cald salut tovărășesc cu prilejul celei de-a XXXV-a aniversări a 
Zilei Renașterii Poloniei.

în anii care au trecut de la eliberarea patriei, oamenii muncii polonezi, 
sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, au obținut realizări re
marcabile în construcția socialistă, în dezvoltarea economiei, științei, culturii, 
în creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului.

Comuniștii și întregul popor român, care nutresc sentimente de caldă 
prietenie față de poporul polonez, urmăresc cu viu interes și se bucură de 
succesele Poloniei socialiste, in realizarea obiectivelor stabilite de Congresul

Poporul polonez celebrează astăzi 
Împlinirea a 35 de ani de la elibe
rarea patriei de sub jugul fascist 
— Ziua Renașterii Poloniei. La 22 
iulie 1944, de pe primul colț de pă- 
mint smuls ocupanților fasciști. Co
mitetul de eliberare națională, fău
rit de forțele democratice ale țării, 
în frunte cu comuniștii, adresa în
tregului popor Manifestul solemn 
prin care proclama instaurarea pu
terii populare în Polonia.

tn cele trei decenii și jumătate 
ce s-au scurs de atunci, poporul 
polonez, însuflețit de idealu
rile renașterii țării și făuririi 
noii Orinduiri sociale, a izbutit, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Unit, să reconstruiască din temelii 
patria distrusă de război, să înfăp
tuiască prefaceri structurale în toa
te domeniile activității sociale. Din- 
tr-o țară agrară, Polonia s-a trans
format intr-un stat socialist, cu o 
industrie dezvoltată, situîndu-se pe 
locul al zecelea în lume in privința 
volumului producției industriale. 
Printre marile realizări ale acestor 
ani se Înscrie crearea unei indus
trii constructoare de mașini avan
sate, a altor ramuri de mare în
semnătate pentru economia națio
nală. Succese de seamă au fost 
obținute în promovarea științei și

VARȘOVIA 
al VII-lea și cea de-a II-a Conferință Națională ale P.M.U.P., in lupta pentru 
securitate, destindere și colaborare internațională, pentru pace și socialism. 

Folosim acest prilej pentru a sublinia cu satisfacție că. in spiritul hotă- 
rîrilor și înțelegerilor stabilite împreună, raporturile de colaborare și prie
tenie româno-polone au cunoscut în ultima perioadă o dezvoltare tot mai 
puternică. Ne exprimăm ferma convingere că relațiile dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Polonă se vor extinde și adinei tot mai mult 
pe baza Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, a Declara
ției și înțelegerilor adoptate în comun in mai 1977, în interesul ambelor noas
tre popoare, al cauzei generale a păcii, socialismului, colaborării in Europa 
și în întreaga lume.

La aniversarea marii sărbători a Poloniei prietene, vă transmitem dv., 
comuniștilor, Întregului popor polonez urări de noi și tot mai mari succese 
în opera de edificare a societății socialiste dezvoltate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

tehnicii, înflorirea învățămintului 
și culturii, în creșterea nivelului 
de trai al populației.

în prezent, poporul din țara prie
tenă traduce, cu avînt, în fapte 
hotărîrile Congresului al VII-lea 
al P.M.U.P., care a elaborat pro
gramul construirii societății so
cialiste dezvoltate pe parcursul a 
două decenii, se pregătește să în- 
timpine cu noi succese viitorul 
congres al partidului, care va des
chide noi perspective de progres 
și civilizație.

Poporul româii urmărește cu viu 
interes și caldă simpatie intensa 
activitate-creatoare a poporului po
lonez, se bucură din inimă de re
marcabilele sale izbinzi in edifi
carea noii orinduiri. Așa cum se 
știe,. Intre țările și popoarele noas
tre există vechi legături de priete
nie, bună vecinătate și întrajuto
rare. Făurite în lupta pentru liber
tate și neatîrnare dusă de cele două 
popoare, de-a lungul secolelor, a- 
ceste legături s-au întărit și dez
voltat necontenit, găsindu-și o ex
presie grăitoare in solidaritatea mi
litantă și colaborarea frățească din
tre mișcările revoluționare, munci
torești din țările noastre în marea 
bătălie împotriva fascismului, pen
tru eliberare națională și socială.

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

în anii socialismului, relațiile ro
mâno-polone, potențate de comu
nitatea de orinduire, de ideologie 
și de teluri, s-au amplificat și di
versificat în toate domeniile vieții 
sociale, pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural. Dezvol
tarea raporturilor de prietenie și 
solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, schimburile de vizite 
și convorbirile între conducerile da 
partid și de stat din cele două țări 
se afirmă tot mai mult ca forță 
propulsoare hotăritoare a fructuoa
sei colaborări româno-polone. Intll- 
nirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Edward 
Gierek, măsurile convenite la cel 
mai înalt nivel au deschis de fie
care dată noi orizonturi conlucrării 
multilaterale româno-polone, mar- 
cînd contribuții de cea mai mare 
însemnătate la întărirea solidarită
ții frățești, a colaborării intre parti
dele, țările și popoarele noastre, in 
interesul edificării socialismului și 
comunismului în cele două state, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume. Este semnificativ că 
schimburile economice bilaterale, al 
căror volum s-a dublat in cincina
lul precedent, vor cunoaște, potrivit 
programului convenit, o nouă și

amplă creștere — de trei ori — tn 
actuala perioadă de cinci ani, pon
derea principală revenind mașini
lor și utilajelor. Concomitent, se 
extind formele noi, superioare de 
colaborare între industriile țărilor 
noastre, ceea ce se reflectă intr-o 
serie de acorduri și înțelegeri de 
cooperare șl specializare în produc
ție. Cea de-a 13-a sesiune a 
Comisiei guvernamentale româno- 
polone de colaborare economică, 
desfășurată luna trecută, a adoptat 
noi măsuri menite să aprofundeze 
conlucrarea dintre țările noastre în 
sfera schimburilor economice șl co
merciale, a cercetării științifice și 
tehnologice și in alte domenii.

Pe planul politicii internaționale, 
țările noastre acționează împreună 
cu celelalte țări socialiste, cu for
țele progresiste, democratice, an- 
tiimperialiste, pentru înfăptuirea 
securității în Europa, pentru con
solidarea păcii și împlinirea năzu
ințelor de progres ale popoarelor.

De ziua marii sărbători naționale 
a poporului polonez prieten, po
porul român îi transmite cele mai 
calde felicitări, împreună cu urarea 
de a repurta noi și mari izbinzi în 
vasta sa activitate constructivă, de
dicată progresului și înfloririi pa
triei socialiste.

Tezaurul cuprifer al Sileziei

8.43 Gimnastica la domiciliu
9.00 Tot înainte !
9.23 Șoimii patriei
9.35 Film serial pentru copil: „Să

geata neagră".
10.00 viața satului
11.40 Pentru căminul dumneavoastră
12.00 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13.05 Album duminical
13.30 Telesport
17.00 Caleidoscop muzlcal-distractiv
17.30 Film serial: „Calvarul". Episodul 3
18.40 Cel 4 M: „Pădurile" — episodul 4 
19.00 Telejurnal
19.15 Permanenta redescoperire a Româ

niei (VI)
20,05 Film artistic: „Intrusul". Premieră 

pe țarâ. Producție a studiourilor 
americane.

2t** Muzică populară
t i Telejurnal

PROGRAMUL 2
8,43 Cîntece șl jocuri populare
9,03 Patrie, aripa mea — emisiune de 

versuri
9.30 Orizont tehnlco-ștllnțltic

10.00 Concert educativ
19.00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.43 Bijuterii muzicale din Creația lui 

Maurice Ravel.
20.30 Cultura șl viața
20,58 Clubul tineretului.
21.40 TelejurnaL

LUNI, 23 IULIE

PROGRAMUL 1
16.00 Emisiune tn limba maghiară
18.23 Egipt — Viața nouă a femeilor. 

Film documentar, producție a stu
diourilor egiptene

13.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 Dialog despre viitor
19.30 Reportaj de scriitor
19.50 Muzică ușoară
20.15 Publicitate
20.20 Cadran mondial
20.40 Roman-foileton: „Poldark"
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.00 Cenaclul Llviu Rebreanu din Pi

tești
16.30 Emisiune pentru pionieri
17.00 Întîlnlre cu... muzica șl umorul
17.30 Drumuri europene : „Acasă la 

Mozart"
18,00 Film serial : „Rădăcini".
18.30 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 Seară de operă : „Bărbierul din 

Sevilla" de Rossini.
20.20 Un fapt văzut de aproape
20.40 De la A la... infinit
21,33 Telejurnal

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
ATLETISM

Echipa feminină a României 
pentru finala grupei
Ieri s-au desfășurat la Anthony 

(Franța) întrecerile finalei ,,B“ a 
competiției feminine de atletism 
„Cupa Europei" interțări. Comportin- 
du-se remarcabil, echipa României 
s-a situat pe locul I, obținind ast
fel dreptul de a participa la finala 
grupei A a competiției, ce va avea 
loc irt zilele de 4 și 5 august' la To
rino.

Iată clasamentul final în concursul 
de la Anthony : 1. — România (96,5 
puncte) : 2. — Ungaria (86 p) : 3. — 
Franța (83 p) ; 4. — Finlanda (65 p) ;

s-a calificat 
A a „Cupei Europei44

5. — Elveția (59 p) : 6. — Ceho
slovacia (58 p) ; 7. Suedia (52,5 p); 
8. — iugoslavia (40 p).

• La Karlovaț (Iugoslavia), pri
ma zi a Întrecerilor din grupa B a 
competiției masculine de atletism 
„Cupa Europei" interțări, atletul 
nostru Ilie Floroiu a ciștigat proba 
de 10 000 m plat in 28’10”, urmat de 
Ryfel (Elveția) - 28’41”7/10 și Vainio 
(Finlanda) — 28’45”8/10. în proba de 
100 m plat, victoria a revenit, de 
asemenea, unui atlet român : Claudiu 
Șușelescu, în 10”71/100.

Campionatele naționale de box
Slmbătă au continuat pe arena 

„Progresul" din Capitală campiona
tele naționale de box. La categoria 
semiușoară, Teofil Mărcuț (Metalul 
Salonta) a obținut victoria, la punc
te. în fața lui Victor Despinoiu (Me
talul Plopeni), iar dinamovistul Flo
rian Stan a realizat o victorie rapi
dă, prin abandon în prima repriză, 
în meciul cu Andrei Szabo (Motorul 
Arad). Campionul de anul'trecut al 
categoriei, Florian Livadaru (Steaua), 
a ciștigat la puncte disputa cu

Gheorghe Băjenaru (Oțelul Cimpi- 
na), in timp ce Nicolae Toth (C.S.M. 
Reșița) l-a învins prin abandon in 
repriza a II-a pe Eugen Preda (Me
talul Rm. Vilcea).

Rezultate înregistrate în limitele 
categoriei ușoară : Ilie Dragomir 
(Dinamo) b. ab. III pe Constantin 
Agachi (Unirea Iași); Dumitru Nea- 
gu (Oțelul Tirgoviște) b. ab. III pe 
Florian Dima (Progresul Brăila); 
Leontin Sandu (Prahova Ploiești) 
învinge la puncte pe Petre Costache 
(Dacia Pitești).

Zilnic, mii de oameni pășesc pe 
porțile complexului minier Lubin. 
Sint lucrătorii din „lumea cupru
lui" polonez, o lume în care 
fiecare iși are partea sa de contri
buție la realizarea celor peste 300 000 
tone de metal, cit produce întregul 
bazin minier și metalurgic, concen
trat in spațiul geografic al Sileziei 
Inferioare. Unii dintre aceștia lucrea
ză direct la izvoarele minereului. în 
abatajele subpămintene. desprinzi nd 
din stratul de rocă bulgării cu iriza
ții metalice. Alții muncesc la stațiile 
de Rotație, la „tratare", ori in me
talurgie. Din marea familie a com
plexului din Lubin mai fac parte da 
asemenea lucrătorii sectoarelor auxi
liare — de transport, întreținere, ex
pediție — toți cei ce, intr-un fel sau 
altul, participă la drumul minereului 
piuă la transformarea sa in metalul 
roșietic destinat unor ramuri de bază 
ale economiei : electrotehnică și con
strucții de mașini, electronică, indus
tria de aparate și de instalații de uz 
casnic ș.a.m.d.

Cind primii geologi au descins la 
Lubin să-i cerceteze străfundurile, 
cu mai b'me de 20 de ani în urmă, 
exista acolo un tirgusor depopulat de 
ravagiile războiului. Oamenii locului 
au asistat curioși la confruntarea din
tre noii, sosiți și apele ce se avîntau 
pe urmele sapelor de foraj, împiedi- 
cind prospecțiunile. Au învins să
pătorii după ce au „congelat" so
lul. In 1958. ei au putut anunța că ah 
descoperit una din cele mai impor
tante rezerve de minereu de cupru 
din lume, al cărei filon se întinde pe 
multi kilometri pătrati în regiunile 
Glogow-Legnica, la adincimi de 600— 
1 500 m. Valoarea reală a acestui de
pozit minier este însă mult mai 
mare, întrucît alături de cupru au 
fost depistate și alte elemente : ar
gint, aur, nichel, plumb, zinc, cobalt, 
vanadiu, și altele dintre Cele cu
prinse în tabelul lui Mendeleev.

La amenajarea, în decurs de trei 
ani, a minei Lubin și-a spus cu-

vîntul experiența specialiștilor po
lonezi din „industria minieră 
neagră-, transferați „la cupru". Astăzi, 
industria cupriferă isi are armata sa 
proprie de specialiști si o gestiune 
din care fac Parte, pe lingă mina

Lubinul de odinioară este astăzi 
un oraș cu zeci de mii de locuitori. 
Alte replici moderne ale Lubinului 
s-au înălțat la Polkowice și Glogow, 
contribuind cu forțele lor umane Ia 
dezvoltarea economiei tării. Anul vii

însemnări de călătorie

Unul din obiectivele Industriei extractive din Silezia

Lubin si Polkowlce — cu o produc
ție anuală de 23 500 000 tonă la un loc 
— mina Rudna,. care extrage 12 
milioane tone, precum și cîteva 
industrii de prelucrare : uzina me
talurgică Legnica și uzinele Glo- 
gow I și Glogow II. Dar constructorii 
continuă să lucreze în acest bazin 
pentru a ridica în continuare „cotele" 
de extracție și de prelucrare a pre
țiosului minereu.

tor, întregul bazin cuprifer va trebui 
să dea țării peste 420 000 tone de me
tal, iar investițiile suplimentară vor 
duce la creșterea in continuare a 
producției de cupru destinat pieței 
interne și externe.

în 1975, Întregul complex minier 
Lubin ocupa circa 4 000 ha teren, in 
această suprafață fiind incluse puțu
rile de extracție, construcțiile de la 
suprafață, halele, drumurile, bazinele 
de sedimentare etc. Pină în anul 1990

asemenea amenajări vor mări consi
derabil aria de teren afectată cupru
lui. precum si pe cea a construcțiilor 
de locuințe. Expansiunea planificată 
a acestor exploatări se va face însă 
tinindu-se seama de necesitatea eco
nomisirii suprafețelor si. a protejării 
mediului ambiant. „Pămintul trebuie 
măsurat cu metrul nu cu kilome
trul". este o aserțiune pe care orga
nele de partid și de stat ale voievo
datelor Legnica și Zielona Gora, 
gospodarii comunelor in care sint 
amplasate investițiile legate de ex
ploatarea cuprului o popularizează 
cu insistentă.

Rezultatele industriei miniere de 
cupru se datorează in mare parte 
infrastructurii sale științifice. Nu
meroase probleme complexe au fost 
rezolvate in colaborare cu institutele 
de cercetare și învățămint din în
treaga țară. Printre altele, specialiști 
polonezi au pus la punct metode ine
dite de lucru, inclusiv ciclul de pro
ducție complet al cuprului, de la ex
tracție la îmbogățire, au conceput 
majoritatea echipamentelor miniere 
aflate în exploatare.

— Pentru știință, spunea un acti
vist de partid din orașul Lubin, a- 
ceastă regiune minieră este un poli
gon de cercetare foarte interesant. 
Aici îșî pot găsi aplicarea metode 
noi de reciclare a zgurei de furnal 
pentru producția țevilor de rambleiaj 
destinate exploatărilor miniere, a pa
velelor sau umpluturii pentru pro
ducția cimentului. Intr-adevăr, un 
program complex de valorificare a 
deșeurilor miniere si de asigurare a 
protecției mediului, la care participă 
oameni de știință, practicieni si pro- 
iectanti. a Început să Prindă viată. 
Pe baza acestuia se fac investiții de 
multe milioane de zloti pentru pro
tecția aerului și a suprafețelor de te
ren din întregul bazin minier. în con
dițiile valorificării intensive a „tezau
rului cuprifer" din subteran.

Gabriela BONDOC

Deschiderea festivă a Spartachiadei popoarelor 
din U.R.S.S.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Prin
cipala arenă a complexului sportiv 
Lujniki din Moscova — stadionul 
central „V. I. Lenin", reconstruit și 
modernizat în vederea celei de-a 
XXII-a ediții a Jocurilor Olimpice 
din anul viitor — a găzduit simbătă 
după-amiază festivitatea de deschi
dere a tradiționalei competiții de 
masă a sportului sovietic — Sparta- 
chiada popoarelor din U.R.S.S. •— 
aflată la cea de-a Vil-a ediție.

La cele 30 de discipline din finala 
acestei competiții sint prezenti peste 
10 000 de sportivi sovietici, cîștigă- 
tori ai întrecerilor în fazele desfășu
rate la nivelul republicilor unionale. 
Participă, de' asemenea, ca invitați 
peste 2 500 de sportivi de peste hota
re, din aproape 90 de țări, între care 
și Republica Socialistă România. 
Sportivii din țara noastră sint pre- 
zenți la întrecerile de box, lupte, ca
notaj, gimnastică, polo pe apă și la 
alte discipline.

Cu ocazia celei de-a XXXV-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei, 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliul 
Național al Femeilor, Comitetul na
țional pentru apărarea păcii, alte in
stituții centrale și organizații de 
masă din țara noastră au transmis 
telegrame de felicitare instituțiilor 
și organizațiilor similare din Repu
blica Populară Polonă.

„Polonezii și țara lor" se intitulea
ză expoziția de fotografii care s-a 
deschis simbătă la amiază in foaierul 
sălii mici a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale", sub egida Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, cu prile
jul celei de-a XXXV-a aniversări a 
Zilei Renașterii Poloniei. In imagini 
sugestive, expoziția prezintă aspecte 
din viața și munca poporului polonez, 
angajat cu toate forțele pe drumul 
progresului și dezvoltării patriei, 
realizări din cele mai diverse com
partimente ale economiei, din activi
tatea desfășurată pe tărim social, in 
domeniile învățămintului, culturii,

științei, sportului, fotografii ce oglin
desc transformările petrecute in pei
sajul țării, chipuri ale creatorilor a- 
cestor înfăptuiri.

La festivitatea de deschidere au 
participat reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Asocia
ției ariștilor fotografi, oameni de cul
tură și artă, un numeros public.

Au luat parte Jan Szydlak, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinta al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, și membri ai 
Ambasadei R.P. Polone la București.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Ion Găleteanu, secretar de stat 
la Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. și Jerzy Kusiak. ambasadorul 
R. P. Polone la București, au relevat 
semnificația celei de-a XXXV-a ani
versări a eliberării Poloniei, eveni
ment de seamă în istoria acestei țări, 
eforturile eroice depuse de poporul 
polonez pentru edificarea societății 
socialiste dezvoltate, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
succesele obținute în înflorirea con
tinuă a patriei.

(Agerpres)

• METODĂ DE 
PROGNOZĂ A CUTRE
MURELOR. Comitetul de 
Stat al U.R.S.S. pentru in
venții a înregistrat ca descope
rire metoda elaborată de geofi- 
zicianul moscovit Oleg Barsukov 
de prognozare a momentului 
producerii și intensității cutre
murelor. Descoperirea se bazea
ză pe observații efectuate timp 
de 14 ani in diferite zone active 
din punct de vedere seismic din 
U.R.S.S. Ea are la bază consta
tarea că inaintea cutremurelor, 
rezistența electrică a masivelor 
muntoase scade. Cind activita
tea seismică incetează, rezis
tența electrică a rocilor revine 
la nivelul anterior.

• POD PESTE MES
SINA. Ideea construirii unui 
pod peste Golful Messina, care 
ii frămînta încă în antichitate 
pe marele conducător de oști 
Hannibal, a dobindit acum con
tururi precise. Potrivit pu
blicației „Intercuriere". a fost 
deja aprobat proiectul con
struirii unui pod intre Sicilia și 
partea continentală a Italiei. In 
lungime de 3 300 m, el va fi cel 
mai mare pod suspendat din 
lume. Podul va avea 6 benzi de 
circulație rutieră. precum și 
două benzi de circulație ferovia
ră. Despre însemnătatea econo
mică a acestui obiectiv vorbește 
de la sine faptul că în momen
tul de față 12 milioane de pa
sageri, circa 2 milioane automo
bile și vagoane de cale ferată 

parcurg anual spațiul dintre 
partea continentală a țării și 
Sicilia... pe mare.

® VIRSTA SCHIURI- 
LOR. Săpături arheologice în
treprinse în Scandinavia au dat 
la iveală resturi ale unor schiuri 
cu o vechime de patru mii de 
ani. Au fost de asemenea des
coperite picturi rupestre de a- 
ceeași „virstă" in preajma lacu
lui Onega și pe litoralul Mării 
Albe, care atestă că deplasarea 
pe schiuri se practică din 
vremuri îndepărtate. Prin mi
leniul T. schiurile căpătaseră 
deja o largă răspîndire în Scan
dinavia, iar pe la mijlocul vea
cului al XI-lea în Norvegia 
âu avut loc primele întreceri 
sportive de acest fel. După

traversarea pe schi a Groen
landei de către Nansen, in 
1888, interesul pentru „tălpile de 
lemn alunecoase" crește consi
derabil in Europa. Primul con
gres internațional al schiorilor 
a avut Ioc in 1910, Iar din 1924 
competițiile sportive cu schiuri 
au fost incluse in Jocurile Olim
pice.

• INSTALAȚIE DE RE
CICLARE A DEȘEURI
LOR. Pe baza subvențiilor Mi
nisterului federal pentru Cerce
tări și Tehnologie din R.F.G., 
municipalitatea din Dusslingen, 

din apropiere de Tubingen, va 
construi cea mai mare instala- 
ție-pilot de reciclare a deșeuri
lor menajere realizată pină In 
prezent. Instalația va trata a- 
proximativ 300 tone pe zi (sau 
75 000 tone pe an), cu o singură 
echipă, sau 600 tone pe zi 
(150 000 tone pe an), cu două 
echipe. Ea urmează Să intre în 
funcțiune în 1981. Se prevede 
construirea a 30—40 de astfel de 
instalații comunale in R.F.G.

• „GRĂDINILE SUS
PENDATE" IN VERSIUNE 
MODERNĂ. Edilii ora

șul vest-german Karlsruhe 
și-au propus „umanizarea" ar
hitecturii orașului, prin pro
movarea unei idei ale cărei 
origini datează încă din antichi
tate : pe acoperișul unor edificii 
din centrul civic ei au proiectat 
amenajarea unor căsuțe și spații 
speciale pentru practicarea gră
dinăritului. Florile și arbuștii ce 
vor fi plantați „la înălțime" vor 
trebui să indeplinească o sin
gură condiție : să aibă rădăci
nile scurte.

• „TREPTE SPRE 
CER" _ astfel au denumit fi- 
lipinezii terasele amenajate pe 
versanții munților din insula 
Luzon. Lucrările de terasare a 
munților au durat timp de două 
milenii, munca începută de Îna

intași fiind preluată Cu o extra
ordinară tenacitate de fii. ne
poți, strănepoți ș^.m.d. Lungi
mea totală a teraselor atinge di
mensiuni impresionante : aproa
pe jumătate din lungimea Ecua
torului, iar blocurile de piatră 
așezate pentru consolidarea lu
crărilor cîntăresc mai mult dec.it 
piramidele egiptene Ia un loc. 
Umiditatea ogoarelor este asi
gurată grație unor mici baraje 
de acumulare a apei, care este 
apoi transportată prin canale de 
irigație confecționate din bam
bus.

• GAZEIFICAREA 
CĂRBUNELUI LA ADÎN- 
CIME. Trei firme franceze — 
„Le Gaz da France", „Char- 

bonnages" și „Institut tranțais 
du petrele" — au anunțat hotă- 
rirea lor de a coopera la ex
ploatarea gazeificării cărbunelui 
aflat la mari adincimi. Potrivit 
unor estimări, in Franța există 
circa 2 miliarde tone de cărbune 
care ar putea fi astfel valorifi
cat. Lucrările cu caracter expe
rimental au loc la mina Bruay. 
Gazeificarea la adincime se face 
prin injectarea in interiorul ză- 
cămîntului a oxigenului sub 
presiune ; în acest fel se pro
voacă o combustie incompletă a 
cărbunelui, din care rezultă un 
amestec de gaze (mono și bioxid 
de carbon, metan și hidrogen) 
care, emanat, poate fi captat. 
După tratare, amestecul de gaze, 
avind o putere calorică de 
3 kWh pentru un metru cub, 
este substituibil gazului natural.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Manifestări consacrate României
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării
Pe diverse meridiane ale lumii 

continuă seria manifestărilor 
prilejuite de aniversarea a 35 de 
ani de la eliberarea României 
de sub dominația fascistă.

In cotidianul „Jornal do Brasil", 
care apare în capitala Braziliei, a 
apărut articolul intitulat „50 de ani' 
de relații bune". După ce se amin
tește că, în acest an, se împlinește 
o jumătate de secol de la înființa
rea primei legații braziliene la 
București, perioadă în care relați
ile dintre țările noastre s-au dez
voltat substanțial, ziarul citat evi
dențiază momentul deosebit de 
important pe care l-a constituit, in 
impulsionarea relațiilor bilaterale, 
vizita efectuată in această țară 
președintele Nicolae Ceaușescu, in 
iunie 1975. Este evidențiată, in 
continuare, extinderea continuă a 
relațiilor pe care țara noastră le 
întreține cu statele din America 
Latină, materializată în numeroase 
acorduri in curs de aplicare.

La centrele din Brazzaville și 
Odziba ale societății agricole de 
stat „Cimpurile partidului", unde 
lucrează specialiști români, au fost 
organizate seri culturale, in cadrul 
cărora au fost prezentate expuneri 
privind semnificația zilei de 23 
August in istoria poporului român 
și rezultatele obținute de țara 
noastră în anii construcției socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. Au fost proiectate, cu ‘ acest 
prilej, filmele documentare „Rit
muri românești", „La poarta albas
tră a țării" și „Comori turistice din

România". A participat, alături de 
specialiști români, un numeros 
public.

In orașul portughez Setubal a 
avut loc premiera dramei „Nă
pasta" de Ion Luca Caragiale, spec
tacol prezentat de colectivul Tea
trului Giulești. Publicul a primit cu 
căldură pe artiștii români, apre
ciind spectacolul și aplaudind înde
lung valoarea interpretării. Au asis
tat primarul orașului, Orlando 
Curto, reprezentanți ai Ministeru
lui Culturii, oameni de artă și cul
tură, numeroși ziariști. Televiziu
nea portugheză a înregistrat frag
mente din spectacol. Turneul Tea
trului Giulești în Portugalia conti
nuă la Evora și Lisabona.

In centrul minier Differ- 
dange, din Luxemburg, a avut 
loc o seară culturală româneas
că. Dominigue Meis, membru 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Luxemburghez, a vor
bit, cu acest prilej, despre dezvolta
rea economică și socială a Româ
niei. Au fost proiectate apoi filme 
documentare românești.

Seri culturale românești, la care 
a luat parte un numeros public, au 
avut loc și in localitățile israeliene 
Ashdod și Ramat Hasharon. A fost 
inaugurată, cu acest prilej, secția 
de carte românească a Bibliotecii 
municipale din Ashdod. Primarul 
orașului, Zvi Zilker, a vorbit des
pre politica externă constructivă și 
principială promovată de România, 
personal de 
Ceaușescu.

președintele Nicolae

încheierea Conferinței mondiale 
asupra reformei agrare

Au fost adoptate o Declarație de principii și un Program 
de acțiune

După nouă zile de dezbateri, la 
Roma s-a încheiat, vineri. Conferința 
mondială asupra reformei agrare si 
dezvoltării rurale organizată sub 
egida F.A.O. Aproximativ 800 de 
participants reprezentind 145 de sta
te ale lumii, au adoptat. în încheie
rea lucrărilor, o Declarație de prin
cipii și un Program de acțiune.

Primul dintre aceste documente — 
declarația — recunoaște că „efortu
rile de dezvoltare nu au reușit. în 
cea mai mare parte, să satisfacă as
pirațiile popoarelor" și că aceste efor
turi au contribuit, dimpotrivă, „la 
dezechilibrul țărilor în curs de dez
voltare". Se atrage atentia. de ase
menea, că „utilizarea investițiilor ex
terne — în special a celor furnizate

de companiile transnaționale — tre
buie să fie compatibilă cu necesită
țile naționale" ale fiecărei țări.

Declarația de principii lansează 
apelul la „vigilentă pentru ca avanta
jele rezultind din reforma agrară să 
nu fie anulate prin apariția vechilor 
„modele" de concentrare a resurselor 
in miinile proprietarilor particulari". 
Este evidențiat, totodată, rolul fe
meilor, „care trebuie să contribuie în 
condiții de egalitate cu bărbații la 
procesul de dezvoltare", apreciin- 
du-se că Organizația Națiunilor Uni
te pentru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) trebuie să își asume un rol 
de prim plan în promovarea refor
mei agrare".

Măsuri pentru consolidarea 
noului regim din Nicaragua

• Statutul fundamental al noii administrații • Nicaragua va 
face parte din mișcarea țărilor nealiniate

MANAGUA 21 (Agerpres). — După 
Instalarea sa oficială la Managua, 
Guvernul de Reconstrucție Naționa
lă din Nicaragua (G.R.N.N.) a sanc
ționat, printr-un decret cu putere de 
lege, Statutul 
administrații, 
un sistem de __
vor desfășura activitățile de stat în 
noua etapă istorică prin care trece 
Nicaragua. In baza Statutului fun
damental au fost abolite toate insti
tuțiile vechiului regim somozist, Con
stituția politică, cele două Camere 
ale Congresului (Camera Deputaților 
și Senatul), Curtea Supremă de Jus
tiție, Curtea de Apel și Tribunalul 
Suprem al Muncii. Prin decrete spe
ciale au fost expropriate bunurile fa
miliei Somoza și ale complicilor ei 
și a fost desființată Garda Naționa
lă. Pentru judecarea delictelor de sa
botaj și delapidare, precum și pen
tru judecarea membrilor Gărzii Na
ționale care dețin în continuare arme 
sau atacă forțele noii armate nicara
guane, formată pe baza 
Sandinist de Eliberare

fundamental al noii 
document cuprinzînd 
legi în baza cărora se

autorități guvernamentale nicaragua- 
ne, Tomas Borge, unul din fondato
rii Frontului Sandinist de Eliberare 
Națională. ministru de interne in 
Guvernul de Reconstrucție Naționa
lă. a declarat : „Războiul împotriva 
Gărzii Naționale a luat sfîrșit. El a 
fost dificil și singeros. Acum insă 
trebuie să începem un nou război — 
împotriva sărăciei, 
tragerilor. Această i 
mai lungă și mai 
să depunem toate 
reconstruirea unei 
gua“.

„Vom transforma

ignoranței și dis- 
nouă bătălie va fi 
dificilă și trebuie 
eforturile pentru 
noi țări Nicara-

UNA DIN CONCLUZIILE MAJORE ALE REUNIUNII O.U.A. LA NIVEL ÎNALT

MONROVIA 21. — Trimisul special Agerpres, Constantin Alexan- 
droaie, transmite : La Monrovia au luat sfîrșit lucrările celei de-a 16-a 
reuniuni la nivel inalt a Organizației Vnității Africane (O.U.A.), la care 
au participat șefi de stat, de guvern, reprezentanți din cele 49 de state 
membre, ai mișcărilor de eliberare recunoscute de O.V.A., observatori 
din partea O.N.U. și altor organisme internaționale.

In cuvintul de închidere, președin
tele țării-gazdă, Willjam Tolbert jr., 
președintele în exercițiu al O.U.Â., a 
lansat un vibrant apel tuturor state
lor membre ale organizației pentru 
sprijinirea forțelor de eliberare în 
vederea accelerării procesului de 
decolonizare a Africii, pentru solu
ționarea politică, pașnică, a tuturor 
problemelor conflictuale sau a diver
gențelor existente intre țările africa
ne, „astfel incit pacea să fie pe de
plin instaurată pe continent". „Nu 
vom permite niciodată ca incidente 
interafricane sau interferențe exter
ne să violeze această pace" — a spus 
vorbitorul.

Șefii de stat și de guvern au adop
tat documentele intitulate „Strategia 
celui de-al treilea deceniu al O.U.A. 
pentru dezvoltarea Africii" și „De
clarația de la Monrovia" — un cod 
de conduită al statelor africane în 
relațiile economice și politice bilate
rale, regionale și internaționale, 
avind drept scop final asigurarea 
participării lor efective la eforturile 
depuse pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, a 
unor noi raporturi interstatale, bazate 
pe principiile fundamentale . ale 
dreptului internațional.

Consacrată examinării celor mai 
acute probleme cu caracter politic și 
economic care confruntă în prezent 
statele africane, reuniunea la nivel 
înalt a O.U.A. și-a finalizat dezba
terile prin adoptarea, de asemenea, 
a unor rezoluții ce prevăd, în esen
ță, necesitatea continuării luptei pen
tru asigurarea unei independențe 
reale a tuturor statelor continentu
lui, pentru consolidarea unității și 
solidarității lor. O atenție specială a 
fost acordată, în context, elaborării

unei noi strategii în lupta pentru eli
minarea colonialismului, apartheidu
lui și rasismului din zona australă a 
continentului, prevăzîndu-se măsuri 
concrete care să intensifice sprijinul 
multilateral acordat mișcărilor de 
eliberare națională din _ Zimbabwe, 
Namibia și Azania

Rezoluția în problema
— adoptată în unanimitate
niază, astfel, că Frontul 
Zimbabwe este „singurul 
tant legitim și autentic al _______
din această țară". Rezoluția respinge 
și condamnă așa-zisa soluționare in
ternă a problemei rhodesiene iniția
tă de regimul minoritar de la Salis
bury și care a condus 
guvernului-marionetă 
rewa.

Rezoluția cheamă 
membre ale O.U.A. să 
legitimă a Frontului 1 
babwe, să-și intensifice ajutorul ma
terial, financiar și- diplomatic pen
tru a asigura victoria completă și 
independența poporului Zimbabwe". 
Este subliniată necesitatea sprijinirii 
de către toate statele africane a ță
rilor „din prima linie", confruntate 
cu acțiunile agresive ale forțelor 
rhodesiene și sud-africane.

La același capitol 
deplina eliberare a 
lor de pe continent
— de asemenea in 
un grup de rezoluții 
regimurile rasiste 
Rhodesia și Africa 
du-se eliberarea imediată a tuturor 
deținuților politici, încetarea ocupă
rii ilegale a Namibiei de către R.S.A., 
transpunerea în viață a rezoluțiilor 
pertinente ale Consiliului de Secu-

(R.S.A. — n.r.). 
rhodesiană 

— subli- 
Patriotic 

reprezen- 
poporului

la instaurarea 
al lui Muzo-

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE EGIPT

Excelenței Sale MOHAMED ANWAR EL SADAT,
Președintele Republicii Arabe Egipt

toate 
sprijine 

Patriotic
țările 

„lupta 
Zim-

al luptei pentru 
tuturor popoare- 
au fost adoptate 
unanimitate — 
care condamnă 
minoritare din 
de Sud, cerîn-

și ale Adunării Generale a

dintre problemele 
dominat dezbaterile

centrale 
reuniunii 
și conso- 
este tra- 

hotărîri

ritate 
O.N.U.

Una 
care au
— necesitatea salvgardării 
lidării unității africane — 
tată într-un alt grup de 
adoptate, care prevăd rezolvarea, pe 
cale exclusiv pașnică, prin negocieri 
directe, a tuturor divergențelor și 
conflictelor existente, subliniindu-se 
că numai în acest mod popoarele 
continentului vor putea aborda 
eficace problemele economice și so
ciale cu care sînt confruntate.

In legătură cu o serie de aspecte 
ale situației din lumea africană și 
arabă a fost votată o rezoluție care 
subliniază 
drepturilor 
palestinian, 
sale naționale inalienabile, condam- 
nindu-se, în context, perpetuarea o- 
cupării teritoriilor arabe de către 
forțele israeliene.

Dezbaterile asupra problemelor 
economice ale statelor Africii — un 
alt punct înscris pe ordinea de zi a 
reuniunii la nivel înalt — au fost fi
nalizate prin adoptarea unor docu
mente ce evidențiază preocuparea 
pentru dezvoltarea de sine stătătoare 
a economiilor naționale, amplificarea 
relațiilor de cooperare pe plan bila
teral, regional și internațional, pe 
baza principiilor egalității in drep
turi și avantajului reciproc, ca o 
condiție esențială pentru lichidarea 
stării de subdezvoltare și reducere 
a decalajelor față de țările dezvol
tate. Este reafirmată, totodată, hotă- 
rirea statelor membre ale O.U.A. de 
a-și intensifica eforturile consacrate 
asigurării unei independențe econo
mice reale, pentru dobindirea suve
ranității depline asupra bogățiilor și 
resurselor lor naturale, în scopul 
progresului economic și social, al 
dezvoltării libere, fără amestec din 
afară, in conformitate cu interesele 
propriilor lor popoare.

necesitatea respectării 
legitime ale poporului 
inclusiv a drepturilor

ORIENTUL MIJLOCIU

Frontului
_______ _  _____ _ Națională 
(F.S.L.N.), au fost create Tribunale 
revoluționare provizorii.

Intr-un discurs pronunțat după in- 
•talarea oficială în capitală a noilor

„Vom transforma economia actuală 
a țării într-o economie mixtă, cu un 
puternic sector de stat, care va con
trola resursele naționale, miniere, 
piscicole și de altă natură" — a ară
tat, la rîndul său, Alfonso Robelo, 
membru al juntei. „Democrație, li
bertate, dreptate socială și programe 
care să favorizeze cele mai largi sec
toare ale populației nicaraguane re
prezintă bazele Guvernului de Recon
strucție Națională" — a declarat mi
nistrul educației, Carlos Tunnermann.

In ceea ce privește politica exter
nă, Alfonso Robelo, membru al jun
tei, a spus : „Nicaragua va face par
te din mișcarea țărilor nealiniate".

CAIRO
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt îmi face o deosebită 

plăcere să vă adresez cele mai cordiale felicitări, urări de sănătate, fericire 
și succes, iar poporului prieten egiptean multă prosperitate și pace.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre, conlucrarea româno-egipteană pe plan internațional se vor 
dinamiza și dezvolta tot mai mult în viitor, în interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii, securității și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a adresat o tele
gramă primului ministru al Guver
nului Republicii Arabe Egipt, Mus-

tafa Khalil, prin care, în numele gu
vernului român și al său personal, 
transmite calde felicitări cu ocazia 
Zilei naționale a R. A. Egipt.

BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 
Delegația de partid condusă de Alexa 
Haralambie, prim-secretar al Comi
tetului județean Botoșani al P.C.R., 
care a făcut o vizită de schimb de 
experiență în R.P. Ungară, a fost 
primită de Mihaly Korom, secretar 
al C.C. al P.M.S.U.

In timpul vizitei, delegația a avut 
întrevederi cu Tibor Baranyai, șef 
de secție la C.C. al P.M.S.U., precum 
și cu cadre de conducere ale unor 
organe de partid județene, orășe
nești și ale municipiului Budapesta 
în probleme ale organizării și contro
lului hotăririlor de partid și de stat.

ITALIA

de

-—' '   - ■!
Consultările pentru 
soluționarea crizei 

de guvern
ROMA 21 (Agerpres). — Biroul

presă al Partidului Socialist Italian, 
al cărui lider, Bettino Craxi. este în
sărcinat cu formarea noului guvern 
al țării, a anunțat că premierul de
semnat va prezenta luni un document 
care constituie platforma sa politică 
și programatică, in perspectiva con
stituirii noului cabinet — informează 
agenția A.N.S.A.

Ideile principale ale acestui docu
ment au și fost prezentate de către 
Craxi delegațiilor celor cinci partide 
pe care le-a primit vineri după-amia- 
ză în cadrul celei de-a doua runde 
de consultări consacrate soluționării 
crizei guvernamentale.

Intr-o declarație făcută la sfirșitul 
convorbirilor cu Craxi, liderul Parti
dului Socialist-Democratic, Pietro 
Longo, a subliniat că documentul 
elaborat de premierul desemnat con
stituie un fapt nou și că partidul său 
îl va examina cu toată obiectivitatea.

• O rezoluție a Consiliului de Securitate • Convorbiri 
siriano-iordaniene

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres) 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a adoptat — cu 14 voturi pentru, 
nici unul contra și o abținere 
(S.U.A.) — o rezoluție în care afir
mă că așezările israeliene din teri
toriile arabe ocupate in 1967 „nu au 
nici o validitate juridică și consti
tuie o violare a celei de-a patra 
Convenții de la Geneva privind pro
tejarea civililor în timp de război". 
Membrii consiliului exprimă „pro
funda lor îngrijorare față de practi
cile autorităților israeliene în apli
carea politicii de implantare jn te
ritoriile arabe ocupate, inclusiv Ie
rusalim, și față de consecințele ei 
asupra populației locale arabe și pa
lestiniene". „Atrâgînd atenția asupra 
gravelor consecințe pe care politica 
de implantare le va aveâ asupra 
oricărei încercări de găsire a unei 
soluții pașnice in Orientul Mijlociu", 
rezoluția cere guvernului și poporu
lui israelian „să înceteze de urgență 
stabilirea, construirea și planifica
rea de așezări în teritoriile arabe 
ocupate în 1967, inclusiv Ierusalim".

DAMASC 21 (Agerpres). — La Da
masc au avut loc sîmbătă convorbiri 
între Hafez Al-Assad, președintele 
Siriei, și regele Hussein al Iordaniei, 
care se află în vizită in această țară. 
Au fost examinate relațiile bilaterale 
și căile de dezvoltare a acestora, pre
cum și evoluțiile din Orientul Mij
lociu.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
In conformitate cu înțelegerile de 
la Camp David, președintele Sta
telor Unite, Jimmy Carter, a sem
nat legea care prevede acordarea 
unui ajutorvfinanciar suplimentar de 
4.8 miliardei dolari, pentru Israel și 
Egipt, pentru a le ajuta în aplica
rea Tratatului de pace israeliano- 
egiptean, încheiat la Washington, la 
26 martie a.c.

Legea prevede 2,2 miliarde dolari 
credite pentru cumpărarea de ar
mament american de către Israel și 
800 milioane dolari ajutor neram
bursabil pentru construirea a două 
baze militare aeriene, în locul celor 
ce urmează a fi evacuate din Sinai. 
Sint stipulate, de asemenea, 1,5 mi
liarde dolari credite militare și 300 
milioane dolari ca ajutor economic 
pentru Egipt.

Denumită adeseori „a doua ca
pitală" a Egiptului, Alexandria, o- 
raș cu o istorie milenară, a înre
gistrat în anii ce au trecut de la 
revoluția din 23 iulie 1952 o con
tinuă dezvoltare, ajungind să nu
mere azi aproape 3 milioane de lo
cuitori. A crescut, totodată, rolul 
ei în viața economică și socială a 
țării.

Cind vii dinspre sud, pe șoseaua 
ce străbate deșertul occidental, pri
virea îți este atrasă de departe de 
panorama impresionantă a orașului 
a cărui fîșie îngustă cuprinsă in
tre lacul Mariut și Mediterana, se 
întinde pe o distanță \de circa 35 
de kilometri. Se disting siluetele 
impunătoare ale blocurilor albe în
șiruite pe cornișă, profilurile a zeci 
de fabrici și uzine care conturează 
laolaltă imaginea unui puternic 
centru economic și comercial.

Intr-adevăr, Alexandria furni
zează peste 30 la sută din întrea
ga producție industrială a țării, iar 
portul său, situat la întretăierea u- 
nor importante linii maritime, rea
lizează aproape trei sferturi din 
totalul schimburilor comerciale cu 
străinătatea. Acest fapt, ca și creș
terea permanentă a volumului co
merțului exterior au determinat gu
vernul egiptean să elaboreze un vast 
program de sporire a capacității por
tuare, în baza căruia capacitatea 
principalei porți maritime a Egip
tului va fi sporită de la 10 milioane 
tone, cit este in prezent, la 15 mili
oane tone în 1982. Costul operațiun'i 
se va ridica la 150 milioane dolari. 
In același timp, pentru a desconges
tiona portul Alexandria, se are în 
vedere dezvoltarea și modernizarea 
celor din zona Canalului Suez, con
struirea unui nou port internațio
nal la Damietta, a cărui capacitate 
este prevăzută să ajungă în anul 
2000 la 16 milioane tone.

Progresele Alexandriei, ca dealt
fel ale economiei egiptene în ge-

neral, sînt urmărite cu viu interes 
în tara noastră. Marele port me
diteranean, legat pentru prima 
dată printr-o linie maritimă di
rectă cu Constanța în anul 1906, 
este un traditional punct de legă
tură și de schimburi între Româ
nia și Egipt. Aici sosesc tractoa
re, autocamioane, locomotive, va
goane de cale ferată. îngrășăminte 
chimice și alte produse ale indus
triei noastre, care se bucură de 
cele mai bune aprecieri pe pia
ța egipteană. Aici, in suburbia in
dustrială El Mex funcționează, în
cepînd din 1974, cea mai mare uzi
nă de produse sodice din Africa 
și Orientul Mijlociu, construită de 
Egipt în cooperare cu țara noas
tră. Ca o expresie a dezvoltării le
găturilor prietenești, de mai mulți 
ani in frumosul oraș de pe țărmul 
Mediteranei funcționează o actțyă,, 
filială a Asociației de prieteniq 
gipteano-română, iar Alexandria 
și Constanta sînt orașe înfrățite.

Auspiciile favorabile sub care se 
dezvoltă colaborarea dintre Româ
nia și Egipt constituie rezultatul 
direct al intilnirilor la nivel înalt 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Anwar El Sadat, al înțelegeri
lor convenite cu aceste prilejuri, 
care au deschis ample perspective 
cooperării romăno-egiptene pe plan 
politic, economic, tehnico-științific 
și cultural. Pe aceeași linie s-a în
scris și intîlnirea de la Ismallia 
din luna aprilie a.c. Desfășurată 
sub semnul stimei și increderii re
ciproce, ea a evidențiat existența 
unor noi domenii de acțiune co
mună capabile să ridice pe o treap
tă tot mai înaltă colaborarea bi
laterală, 
popoare, 
lociu și 
țelegerii 
nale.

în interesul celor două 
al păcii în Orientul Mij- 
în lumea întreagă, al in
și colaborării internațio-

Nicolae N. LUPU

agențiile de presă transmit
In capitala Argentinei a fost 

inaugurată expoziția internațio
nală de turism „Expo-tur 1979“. 
România participă cu un stand 
de artizanat, afișe și fotografii. 
Standul românesc a fost vizitat 
de ministrul bunăstării sociale, 
contraamiralul Jorge Alberto 
Fraga, ministrul turismului, pre
ședintele Camerei argentinieni 
de turism, alte autorități argen- 
tiniene, care au apreciat expo
natele prezentate, elogiind arta 
populară românească și frumu
sețea peisajelor și regiunilor tu
ristice. A fost prezent ambasa
dorul țării noastre in Argentina, 
Gheorghe Apostol.

0 victorie istorică a poporoloi din Nicaragoa
Prăbușirea definitivă a regimului 

dictatorial somozist — încununare a 
luptei dirze și Îndelungate a for
țelor patriotice, democratice și pro
gresiste din Nicaragua — a fost 
primită cu sentimente de satisfacție 
de opinia publică din țara noastră, 
ca și de opinia publică internațio
nală.

în ciuda unor manevre de ultimă 
menite să perpetueze somozis- 
fără Somoza, soarta acestui re

gim despotic a fost pecetluită prin 
intrarea insurgenților in Managua, 
predarea Gărzii Naționale și, ulte
rior, instalarea în capitală a Guver
nului de Reconstrucție Naționalăt 
Așa cum se arată în telegrama adre
sată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
noului guvern al Republicii Nicara
gua, „victoria forțelor patriotice, de
mocratice, progresiste, reunite in ju
rul Frontului Sandinist de Eliberare 
Națională, deschide poporului nica- 
raguan o cale nouă, democratică și 
asigură trecerea la reconstruirea țării, 
la dezvoltarea liberă și independentă 
a patriei pe drumul progresului eco
nomic și social".

Unul dintre cele maî vechi regi
muri tiranice din America Latină, 
dictatura somozistă, a acaparat pute
rea în Nicaragua in 1933, prin înăbu
șirea in singe a opoziției maselor po
pulare care cereau o guvernare de
mocratică, în consens cu interesele 
majore ale țării. Succedînd fratelui 
său, în funcția de președinte, din 
1963, ultimul dictator a continuat să 
conducă țara sprijinindu-se aproape 
exclusiv pe un grup de militari în
rolați in așa numita „Gardă Națio
nală" — adevărată gardă pretoriană 
a lui Somoza —, avind ca preocupare 
fundamentală acumularea de averi 
personale și nesocotind cele mai ele
mentare cerințe ale maselor, ale în
tregului popor.

Cei peste 40 de ani de somozism 
au însemnat pentru această mult în
cercată țară cantonarea în sărăcie, 
mizerie și obscurantism. 95 la sută

din păminturi (pămintul din Nica
ragua este considerat dintre cele mai 
roditoare din lume) erau concentrate 
in miinile a numai 2 la sută din ce
tățeni, masa țărănimii fiind nevoită 
să lucreze pentru subzistență pe ma
rile latifundii. Ca urmare a condiții
lor vitrege de existență, durata me
die a virstei în mediul rural nu s-a 
ridicat la peste 37 de ani, ,în timp ce 
25 la sută din copii mureau înainte 
de a atinge vîrsta de doi ani. Condi
țiile subumane de viață au creat 
chiar pericolul, semnalat de nume
roși observatori, al " 
a populației.

La toate acestea 
roarea, întreținută . ,
lației, reprimarea oricăror încercări 
de opoziție, a oricăror acțiuni în spri
jinul aspirațiilor maselor populare 
spre libertate, democrație și o viață 
mai bună.

Exasperarea poporului și, totodată, 
voința sa de a înlătura odioasa 
tatură, de a-și făuri, cu prețul 
căror sacrificii, o viață nouă a 
însă, îndeosebi începînd de anul 
cut, forme de luptă deschisă, raliind 
forțele sociale cele mai largi — mun
citorimea, țărănimea, studenții, cercu
rile de afaceri, chiar și clerul.

în primele rînduri ale luptei an- 
tidictatoriale s-au aflat militanțiî 
Frontului Sandinist de Eliberare Na
țională (F.S.L.N.), alcătuit din gru
pări ale opoziției de stingă, avîndu-1 
ca simbol pe eroul național Augusto 
Cesar Sandino. conducătorul luptei 
de 
in 
ne 
de
Anastasio Somoza senior, tatăl dic
tatorului izgonit. Pe plan politic, 
F.S.L.N, este sprijinit de Frontul 
Amplu . Opoziționist și de Frontul 
Patriotic Național, care grupează 
majoritatea partidelor și organiza
țiilor de stingă și moderate.

In apelul adresat poporului 
Nicaragua, tuturor guvernelor

degenerării lenta

s-au adăugat te- 
în rîndul popu-

dic- 
ori- 
luat 
tre-

guerilă 
timpul 
a țării 
agenții

a patrioților nicaraguani 
ultimei ocupații străi- 

(1927—1933), ucis ulterior 
dictaturii instaurate de

din 
de-

mocratice și popoarelor lumii, Gu
vernul de Reconstrucție Națională 
arată că noile autorități au ca țel 
instaurarea unui regim democratic și 
înfăptuirea de măsuri politice, eco
nomice și sociale destinate să asi
gure dezvoltarea independentă și su
verană a țării.

Alături de reformularea cadrului 
politic, forțele patriotice, democra
tice și progresiste, care au plătit un 
greu tribut de singe pentru înlătu
rarea dictaturii somozlste, sînt con
fruntate acum cu multe greutăți de- 
curgind din moștenirea lăsată de 
fostul regim.

Intre preocupările urgente ale 
noilor autorități se numără reface
rea economiei, paralizate de cel pu
țin trei luni, vindecarea rănilor lă
sate de crîncena confruntare mili
tară.

în spiritul politicii sale consec
vente de sprijinire a aspirațiilor tu
turor popoarelor de dezvoltare de 
sine stătătoare, țara noastră salută 
succesul patrioților din Nicaragua, 
văzînd în el o expresie grăitoare a 
forței de neînvins a idealurilor de 
libertate și democrație care au în
suflețit în luptă poporul nicara- 
guan. Expresie a voinței întregului 
nostru popor, telegrama tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ' subliniază că 
România este gata să normalizeze 
relațiile diplomatice și să dezvolte cu 
Republica Nicaragua raporturi de 
prietenie și cooperare, pe baza de
plinei egalități in drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, a neamestecului in trebu
rile interne și avantajului reciproc.

înfringerea dictaturii și instalarea 
la Managua a Guvernului de Re
construcție Națională au creat con
diții pentru dezvoltarea relațiilor in
tre România și Nicaragua, ceea ce 
corespunde intereselor ambelor po
poare. slujind, in același timp, cau
zei păcii, colaborării și securității in
ternaționale.

După remanierea 
guvernului S. U. A.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Jimmy Carter, a 
anunțat, într-o scurtă declarație fă
cută ziariștilor la Casa Albă, că 
„schimbările majore făcute în alcă
tuirea cabinetului au fost toate con
structive" și că „nu se așteaptă la o 
altă demisie din partea membrilor 
guvernului". El a subliniat că a luat 
decizia privind schimbările • „după o 
analiză atentă și îndelungată".

In urma anunțării încheierii aces
tei remanieri, lista, încă incompletă, 
a guvernului se prezintă astfel : au 
fost menținuți titularii departamente
lor de stat, apărării, de interne, agri
culturii, comerțului și muncii. Ca se
cretar al Trezoreriei a fost numit 
William Miller ; șef al Departamen
tului justiției este Benjanin Civile- 
tti ; Departamentul sănătății, educa
ției și asistenței sociale are în frun
tea sa pe Patricia Harris.

Titularul Departamentului energiei 
va fi, începînd din octombrie, Char
les Duncan. Președintele Carter ur
mează să numească, de asemenea, pe 
noul secretar al Departamentului 
pentru problemele locuințelor și 
dezvoltării urbane și pe șeful De
partamentului transporturilor.

Ridicarea taxei de scont 
în S.U.A. Oficiul Federal de Re
zerve al S.U.A. a anunțat, vineri, 
majorarea taxei de scont de la 9,5 
la 10 la sută — nivel fără precedent 
pentru Statele Unite, relatează 
genția U.P.I. In comunicatul 
publicității la Washington se 
cizează că majorarea taxei de scont 
este o „nouă măsură de susținere a 
dolarului pe piețele monetare ex
terne și ține cont de expansiunea 
excesivă a masei monetare".

A încetat din viața, 
vîrsta de 75 de ani, Nguyen Luong 
Bang, vicepreședinte al Republicii 
Socialiste Vietnam, informează agen
ția V.N.A. în necrologul difu
zat de presa vietnameză se arată 
că Nguyen Luong Bang și-a dedicat 
întreaga viață luptei pentru elibera
rea națională și activității de 
strucție socialistă in Vietnam, 
vernul vietnamez a 
de doliu.

Atentat al elementelor 
neofasciste la
grup de elemente neofasciste a des
chis focul, cu revolvere, asupra 
diului unei secții a Partidului 
munist Italian din Roma. Nu 
fost înregistrate victime.

Majorări de prețuri în 
Cehoslovacia. După cum rela_ 
tează agenția C.T.K., la 20 iulie, în 
Cehoslovacia au fost introduse noi 
prețuri, sporite, de vînzare a benzi-

nei cu amănuntul și a păcurii. De 
la data de 23 iulie — adaugă agen
ția citată — se majorează prețurile 
la combustibil și energie cu 50 la 
sută, cel al lemnelor pentru încăl
zire rămînind la vechiul nivel. De 
Ia aceeași dată sint abrogate în
lesnirile la prețurile cu amănuntul 
la îmbrăcămintea pentru copii, în
lesnirile respective incadrindu-se in 
alocațiile familiale pentru copii. Tot
odată au fost introduse noi tarife te
lefonice și poștale. Agenția C.T.K. 
anunță, de asemenea, majorări, de 
la data de 1 august, ale pensiilor și 
alocațiilor de stat pentru copii. Au 
fost anunțate și unele reglementări 
de salarii.

Președintele Statelor Uni
te, Jimmy Carter, a anunțat sus
pendarea pe termen nedefinit a re-

tragerii trupelor combatante ale 
S.U.A. din Coreea de sud, trupe 
care la ora actuală se ridică la peste 
30 000 de pușcași marini. Agențiile 
de presă relevă că decizia președin
telui Carter contravine angajamen
tului său, luat cu ocazia instalării la 
Casa Albă, de a retrage trupele a- 
mericane aflate pe teritoriul Coreei 
de sud.

Inundațiile și ploile mu- 
SOniCe Puterhice care s-au abătut 
în ultimele zile asupra teritoriului 
Indiei au provocat moartea a cel 
puțin 60 de persoane in statul 
Rajasthan, din nordul țării, s-a a- 
nunțat la Delhi. Datorită acelorași 
cauze, o serie de sate au fost dis
truse, aproape 300 000 de persoane 
sînt lipsite de adăpost și peste 3 000 
au fost evacuate.

Vasile OROS
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Congresul Partidului 
Comunist libanez

„Sîntem gata să continuăm 
convorbirile

hitercomunitare"

poli-

Nikolas Chaoui — 
ales președinte al partidului 
și Georges Chaoui — secretar 
general al C.C. al P.C. Libanez

BEIRUT 21 (Agerpres). — La Bei
rut a avut loc Congresul al IV-lea al 
Partidului Comunist Libanez. Parti- 
cipanții au dezbătut raportul
tic al Comitetului Central al parti
dului și au stabilit sarcinile de vii
tor ale comuniștilor libanezi, 
fost discutate, de asemenea, 
probleme organizatorice și au 
alese noile organe conducătoare 
partidului. în postul de secretar 
neral al C.C. al P.C. Libanez a 
ales Georges Chaoui, iar in postul de 
președinte al partidului — Nikolas 
Chaoui.

Au 
unele 

fost 
ale 
ge- 
fost

declară 
președintele Ciprului

NICOSIA 21 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul în cadrul unei adunări 
populare organizate la Nicosia cu 
prilejul împlinirii a cinci ani de la 
lovitura de stat care a declanșat ac
tuala criză cipriotă, președintele 
Spyros Kyprianou a declarat : „Sin- 
tem gata să continuăm convorbirile 
intercomunitare, pe baza acordului 
realizat la 19 mai a.c. cu liderul co
munității cipriote turce, Rauf Denk- 
taș". El a reafirmat, totodată, „refu
zul poporului cipriot de a accepta o 
soluție care să consacre împărțirea 
insulei", hotărirea ciprioților „de a 
continua lupta cu hotărîre, rezistînd 
oricăror presiuni."

r
*

*

*
*
*

*

ț
*
*
ț
*
ț
ț

j
*

Coincidențe în alb-negru
în fizică, mai precis în optică, între alb și negru există o opoziție 

totală — prin respingerea sau absorbția totală a radiațiilor luminii, 
în viață, opoziția dintre alb și negru nu-l permanentă sau ireducti
bilă — chiar și la șah, la remize, albele se impacă cu negrele.

...Sau cum e cazul laptelui.
în pagina a 5-a a ziarului occidental cu numele unui personal de 

operă a apărut o mică informație. Care făcea cunoscut că asociația 
intitulată „S.O.S.-Sahel I", avind în vedere pericolul unei noi foamete 
cumplite în zonă, a lansat un apel internațional pentru desfășurarea 
unei acțiuni de ajutorare. Acțiunea a fost intitulată „Sfertul de lapte 
zilnic pentru copiii Sahelului".

Deci, oameni albi, inimoși, vor să colecteze lapte alb pentru copiii 
negri.

...Printr-o coincidență, în același număr al ziarului, la pagina a 
9-a, un amplu articol motiva imposibilitatea realizării unui compromis 
între țările vest-europene privind exce'dentul de produse lactate. Căci, 
numai ca lapte-praf există un excedent de 440 000 tone. Ce să se 
facă cu acest surplus — în condițiile cînd dreapta nu știe ce face 
stingă sau cind pagina a 9-a nu știe ce scrie pagina a 5-a ? Există 
riscul de a se recurge din nou la soluția de anul trecut — cînd, pen
tru a nu se afecta nivelul prețurilor, 201 000 tone de produse ali
mentare au fost retrase de pe piață și distruse sau date animalelor. 
Soluție care ar întuneca perspectivele destul de negre ale copiilor 
negri și ar arăta, încă o dată, că la unii oameni pot exista contra
dicții ireductibile între culoarea albă a epidermei și cea a sufletului.

...O altă știre anunță că una din ultimele două sticle de vin 
„Chateau-Lafitte 1806" existente în lume a fost achiziționată la o 
licitație din Chicago pentru doar 28 000 de dolari. După părerea spe
cialiștilor, achiziția e simbolică, întrucît conținutul este cu certitudine 
degradat. Nu se precizează dacă vinul din sticlă era alb sau negru 
— în orice caz copiii Sahelului, cu abdomenul umflat și coastele ie
șind prin piele, nu sînt mari amatori de Chateau-Lafitte. De altfel, 
copiilor, indiferent de culoare, nu li se dă să bea vin, ci lapte, chiar 
dacă nu costă citeva zeci de mii de dolari o sticlă.

...Acestea nu înseamnă deloc că spre Africa nu se expediază alte 
ajutoare. De pildă, pentru o notabilitate care suferea de nopți albe 
s-a confecționat un „pat rotativ anti-insomnie" ; montat pe șine se 
rotește silențios la viteza dorită, concomitent cu mișcări de legănare, 
fiind dotat cu aparat de microclimat propriu și circuit de televiziune 
videoscopică în culori — îneît nici un gînd negru să nu se lase peste 
așternutul alb. Din fericire, copiii subalimentați nu au insomnii — 
pină la un punct, foamea face somn adine.

...Dar, desigur, cea mai eficientă cale de sprijinire a țărilor sub
dezvoltate rămîne tot aceea care a făcut ca în anii '70 cheltuielile 
militare să crească în Africa de 2,4 ori și să ajungă, în medie, la 20 
dolari — în timp ce venitul pe locuitor in zona Sahelului este de 
80 dolari.

Deci rămîn 60 de dolari — incit la vreo zece copii poate reveni 
linguriță de lapte. Pe an.

Deci situația nu-i atît de tragică, așa cum arată coincidențele re
produse. Și tipărite — negru pe alb.
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