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Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii parti
dului și statului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră,

cu prilejul împlinirii virstei de 60 de ani

Președintele Republicii Socialiste România decre
tează:

Articol unic. — Se conferă ordinul „23 August" clasa I 
tovarășului Mihai Gere.

Prin accelerarea zi de zi a ritmului de construcții

și montaj pe șantierele de investiții

NOILE CAPACITĂȚI
DE PRODUCȚIE -
I FUNCȚIUNE IA TERMEN!

Munca politico-organizatorică a orga
nelor și organizațiilor de partid trebuie 
să asigure concentrarea tuturor forțelor 

pentru îndeplinirea acestei sarcini
Investim, construim tot mai mult 

pentru prezentul și viitorul țârii, 
pentru accelerarea progresului ei 
economico-social. Sarcina principală, 
fundamentală in activitatea de inves
tiții — subliniată din nou de tova
rășul Nicolae Ceaușescu in cuvinta- 
rea rostită la adunarea festivă din 
Capitală consacrată zilei de 23 Au
gust, ca și in ședințele de lucru pe 
ramuri ce au avut loc în această 
săptăinînă — o constituie intrarea in 
funcțiune Ia termen și la toți1 para
metrii proiectați a noilor obiective și 
capacități de producție. Este o sar
cină deosebit de importantă pentru 
înfăptuirea căreia trebuie să-și con
centreze la maximum forțele și mijr 
loacele toți factorii angajați în rea
lizarea investițiilor, întrucît aceasta 
condiționează in mare măsură creș
terea în ritmul prevăzut a produc
ției materiale în acest an și pe 
întregul cincinal, creează o bază 
trainică pentru înfăptuirea obiecti
velor prevăzute în documentele ce 
vor fi adoptate de Congresul al XII- 
lea al partidului.

Caracteristica dominantă a activi
tății ce se desfășoară in prezent pe 
lin număr mare de șantiere o con
stituie munca avintată și susținu
tă a constructorilor Și montorilor, 
reflectată direct în numeroase fapte 
de muncă și realizări demne de 
menționat. în perioada care a trecut 
din acest an, unitățile Ministerului 
Construcțiilor Industriale au con
struit și pus în funcțiune peste 230 
capacități și instalații industriale, 
dintre care aproape 40 înainte de 
termen, care au sporit potențialul 
productiv al industriei chimice, me
talurgice, industriei constructoare de 
mașini, industriei ușoare, economiei 
forestiere și industriei materialelor 
de construcții.

La acest bilanț al muncii construc
torilor și montorilor, al activității 
proiectanților, beneficiarilor și fur
nizorilor de utilaje, în perioada ur
mătoare trebuie să se adauge noi și 
importante realizări, concretizate în 
punerea în funcțiune a altor nume
roase obiective și capacități din 
industrie și agricultură. Din această 
perspectivă, luna septembrie, ca de 
altfel întreaga perioadă pină la sfir- 
șitul anului sînt hotărîtoare pentru 
îndeplinirea integrală a planului de 
investiții, pentru terminarea si pu
nerea în funcțiune a tuturor obiecti
velor și capacităților prevăzute în 
planul din acest an. Tocmai de 
aceea, sub conducerea directă, per
manentă a organelor și organizațiilor 
de partid, eforturile tuturor factorilor 
din acest domeniu trebuie concen
trate într-o unică și primordială 
direcție de acțiune : accelerarea rit
mului de construcții și montaj teh
nologic, îndeosebi acolo unde au 
apărut rămîneri în urmă, lichidarea 
rapidă a restantelor în livrarea ma

șinilor și utilajelor, expedierea aces
tora pe șantiere în strînsă concor
danță cu ordinea impusă de montaj.

Analiza activității desfășurate pină 
acum in acest an relevă că rezulta
tele obținute puteau fi mult mai 
mari dacă pe toate șantierele forțe
le umane și mijloacele tehnice ar fi 
fost folosite la capacitatea lor reală, 
cea maximă. Or, pe unele șantiere a 
existat o neconcordanță între posi
bilități și realizări, explicabilă prin 
slaba organizare a activității con
structorilor, prin carențe în colabo
rarea acestora cu montorii și bene
ficiarii, ca și prin întîrzieri în livra
rea unor mașini și utilaje tehno
logice.

INTENSIFICAREA MONTAJU
LUI TEHNOLOGIC reprezintă pri
ma și cea mai importantă condiție 
pentru reușita examenului de pune-
(Continuare în pag. a IV-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

RECOLTAREA
ÎN PAGINĂ A III-A:

• Relatări privind stadiul recoltării fasolei, 
orzoaicei și inului

• 0 radiografie a culesului intr-un puternic 
județ agricol: Teleorman

Pe terenurile cooperativei agricole „Unirea" din Segarcea, Județul Dolj, 
la recoltarea sfeclei de zahâr se folosesc utilaje de mare randament

..Ne îndreptăm pașii, in 
această dimineață, pe Ca
lea Victoriei, pe bulevar
dele Magheru sau Repu
blicii, pe Calea Moșilor 
sau pe Șoseaua Ștefan cel 
Mare din Capitală. E un 
itinerar cu adinei rezo
nante evocatoare, pe 
care-1 străbatem întot
deauna cu firească emo
ție, întrucît asemenea 
vechi artere ale Capita
lei, păstrătoare ale atîtor 
valori arhitectonice re
prezentative. alcătuiesc un 
periplu de imagini și 
locuri care, în conștiința 
noastră, înseamnă memo
rabile pagini de istorie. 
Acum însă, pe aseme
nea locuri întîlnim im
punătoare edificii noi, cu 
tencuiala încă umedă.

Noile ansambluri de 
locuințe au căpătat con
tur, după cum se știe, în 
urma indicațiilor și orien
tărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, care, 
încă din clipele grelelor 
încercări după cutremu
rul din 1977, a stabilit 
măsurile necesare în ve
derea reconstruirii clădi
rilor distruse și sistema
tizării zonei centrale a 
orașului într-o concepție 
îndrăzneață, de moderni
zare și dezvoltare a Ca
pitalei.

N-au trecut de atunci

decît doi ani și iată că 
proiectele propuse pen
tru această perioadă sint 
acum în întregime finali
zate. Constructorii, care, 
la ora actuală, au toate 
motivele să privească 
înapoi cu satisfacție, știu

Constructorii. începind de 
la șeful șantierului, ingi
nerul Ion Șișcă. și pină 
la ultimul om din bri
gada de 65 de zidari con
dusă de Nicolae Mano- 
lache, care lucrează de 20 
de ani pe șantierele 
bucureștene, au înțeles

In Bucureștiul 
iubit...

Foto : A. Papadiuc

însă că acțiunea n-a fost 
deloc ușodră.

Un singur exemplu : 
blocul „Grădinița" de 
pe bulevardul Magheru. 
Astă-vară. mai funcționa 
aici, strînsă în corsetul 
unor clădiri înalte, o mo
destă bodegă, care, în 
ciuda oricăror osteneli, nu 
putea împrumuta nici
decum „o fată" de bu
levard. Blocul pe care 
trebuiau să-1 ridice în 
mai puțin de un an se 
cerea să fie încadrat cu 
grijă în peisajul din zonă.

însă din capul locului, 
după cum ne spunea tînă- 
rul subinginer Coman Pe- 
trică, secretarul organi
zației de bază, că lor li se 
cere să demonstreze că 
se poate. Iar epilogul a- 
cestei încercări bărbă
tești, îzvorite dintr-o în
țelegere superioară a da
toriei, îl vedem acum cu 
toții: după numai zece 
luni, bulevardul și-a mai 
adăugat la pervaz încă o 
floare, alături de cele
lalte sădite la „Scala" sau 
în Piața Universității...

Vă mai aduceți aminte de

colțul acela de oraș de 
pesle drum de „Romarta 
copiilor" ? Parcă ieri erau 
aici, in acest punct pe 
care nu fără temei il 
socotim „kilometrul zero" 
al Capitalei, un fel de bu- 
fet^care nu-și putea găsi 
niciodată un profil. Anul 
trecut. echipele de beto- 
niști conduse de maistrul 
Ion Roșu au pornit să 
înalte fără răgaz, pe 
ploaie și ger. structurile 
unei noi clădiri. pentru 
ca, in primăvară, să în
ceapă „îmbrăcarea" ei. 
Oamenii maistrului Ion 
Nită, zidarii lui Gheor
ghe Agafițâ și mozaicarii 
lui Constantin Lăutaru, 
veniți cu toții de pe șan
tierul din Parcul Tinere
tului, au trecut si aici, cu 
brio, un nou examen în 
profesie. Acum, de la eta
jul 8 al acestei bijuterii 
în beton și sticlă, oamenii 
maistrului Ion Niță ad
miră clădirea televiziunii, 
hotelurile „Dorobanți" și 
„Intercontinental". Spita
lul clinic, noile blocuri ri
dicate de colegii lor în 
ansamblurile „Majestic" 
sau Stavropoleos. încear
că din plin sublima satis
facție rezumată în cuvin
tele : „Am construit ceva 
in București !"

Dumitru TÎRCOB
(Continuare 
in pag. a Il-a)

Pe locul fostei „Grădinițe", de pe bd. Magheru, constructorii au ridicat in 
timp record acest nou bloc, adevărată metaforă arhitectonică in beton 

și sticlă

Colea Victoriei intinerește, mol frumoasă decit oricind. prin munca con
structorilor, prin fantezio avintată a arhitecților. Blocul de lingă fosta 

cofetărie „București" Foto : S. Cristian

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a inminat, sîm- 
bătă, intr-un cadru festiv, tovarășului 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ordinul „23 August," clasa I, 
conferit prin decret prezidențial, 
pentru contribuția adusă la înfăptui
rea politicii partidului și statului ds 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate in patria noastră, cu 
prilejul împlinirii virstei de 60 de 
ani.

La solemnitate au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ilie Verdeț, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, 
Constantin Dăscălescu, Emil Drăgă- 
nescu, Ion Ioniță. Petre Lupu, Dumi
tru Popescu, Gheorghe Radulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar, Ștefan Voitec, lori Coman, Ni
colae Constantin, Mihai Dalea, Ludo
vic Fazekas, Vasile Patilineț, Richard 
Winter, Dumitru Popa, Ilie Radu
lescu.

A luat cuvintul tovarășul Mihal

Gere, care a exprimat conducerii de 
partid și de stat, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. sentimentele de 
profundă recunoștință pentru acorda
rea inaltei distincții.

A luat cuvintul tovarășul jcOlOC
Ceaușescu, care a felicitat căl
duros pe sărbătorit.

Tovarășii din conducerea de partid 
și de stat au adresat, de asemenea, 
calde felicitări tovarășului Mihai 
Gere, urîndu-i multă sănătate și fe
ricire, noi succese în activitatea sa.

Cuvintul tovurușului Nicolue Ceuușescu
Dragă tovarășe Gere,
Stimați tovarăși.
Voi începe prin a-ți adresa, to

varășe Gere, in numele Comitetului 
Central al partidului, al Consiliului 
de Stat și guvernului, precum și al 
meu personal, cele mai calde feli
citări cu prilejul împlinirii a 60 de 
ani, precum și cu prilejul inminării 
înaltei distincții a Republicii Socia
liste România — Ordinul „23 Au
gust" clasa I.

Acest ordin și această festivitate 
constituie o inaltă apreciere pe care 
conducerea partidului o dă activi
tății pe care ai depus-o in rîndu- 
rîle partidului, în diferitele munci 
încredințate de partid, felului în 
care ai acționat și acționezi pentru 
îndeplinirea sarcinilor, contribuției 
aduse la construcția socialistă, la 
făurirea bunăstării și fericirii în
tregului nostru popor.

într-adevăr, cunosc cum ai acțio
nat în trecut, in închisoare. Știu că 
și în acele împrejurări grele, ca 
soldat al Partidului Comunist Ro
mân, ți-ai îndeplinit îndatoririle 
încredințate. După 23 August 1944 
ai acționat pentru înfăptuirea po
liticii partidului nostru în toate do
meniile, inclusiv al politicii națio
nale, de întărire a prieteniei și în
frățirii între oamenii muncii din 
patria noastră, fără deosebire de 
naționalitate.

România a realizat succese im
portante în toate domeniile. Și în 
problema națională România socia
listă a demonstrat că aplică cu

consecvență principiile socialismu
lui științific, că se călăuzește de 
necesitatea creării tuturor condi
țiilor ca cetățenii patriei, fără nici 
o deosebire de naționalitate sau de 
alt fel, să se bucure de cuceririle 
socialismului, de toate drepturile 
și, desigur, de toate îndatoririle. în 
măreața operă de edificare a socie
tății 'socialiste multilateral dezvol
tate, de ridicare a bunăstării po
porului, atît din punct de vedere 
material, cit și spiritual, de întă
rire a independenței și suveranită
ții patriei noastre.

La toate acestea, tovarășe Gere, 
ai adus și aduci o contribuție acti
vă. în cadrul conducerii partidului, 
acum și ca președinte al Consiliu
lui oamenilor muncii de naționali
tate maghiară, acționezi împreună 
cu colectivele din care faci parte, 
cu întregul nostru partid, pentru 
înfăptuirea Programului elaborat 
de Congresul al XI-lea de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Ne pregătim acum de Congresul 
al XH-lea. Aș dori să exprim con
vingerea că și în viitor vei face 
totul. în funcțiile încredințate de 
partid, în îndeplinirea sarcinilor

ce-ți revin, pentru a contribui, im- 
preună cu întregul partid, cu în
tregul popor, la înfăptuirea hotări- 
rilor Congresului al XII-lea, a pro
gramului partidului nostru.

România socialistă, prin munca 
unită a întregului nostru popor, sub 
conducerea partidului, va obține 
noi și tot mai mari succese în dez
voltarea sa pe calea socialismului, 
a bunăstării și fericirii. De aseme
nea, în politica internațională țara 
noastră va face totul pentru dez
voltarea colaborării cu țările socia
liste, cu cele în curs de dezvoltare, 
cu toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială.

Desigur, în îndeplinirea sarcinilor 
încredințate de partid, vei contri
bui ca și pină acum Ia înfăptuirea 
politicii interne și internaționale a 
partidului nostru — politică ce co
respunde pe deplin intereselor po
porului nostru, cauzei socialismu
lui, destinderii și păcii în lume.

Cu această convingere, îți adre
sez incă o dată cele mai calde fe
licitări și urarea de multă sănăta
te, noi succese în activitate, în via
ță, multă fericire ție și familiei 
tale. (Aplauze prelungite).

Cuvintul tovarășului Mihai Gere
ÎN PAGINA A V-A

' După cum se știe, orice 
transformare în structu
rile de clasă ale unei so
cietăți aduce cu sine un 
reviriment corespunzător 
în suprastructura respec
tivei comunități umane. 
Afirmînd această bine cu
noscută lege a marxismu
lui, afirmăm, implicit, că 
și literatura, creația artis
tică în general, urmează 
acest imperativ. Fie că 
precedă sau prevestește, 
că determină ori acompa
niază doar un fapt istoric, 
literatura este, in profun
zimea sa, un seismograf 
sensibil al evenimentelor 
umane nu numai — sau 
nu atît — în dimensiunea 
lor evenimențială, imedia
tă, ci. în cea existențială și 
umană, de adincime mai 
ales.

In România, edificarea 
until nou sistem politic, 
socialismul, cu urmările-i 
complexe, incalculabile 
uneori, de mare importan
ță Întotdeauna, a însem
nat și înseamnă scrierea 
unui capitol nou și înstă
rea literaturii române. Și 
aceasta pentru că ea a fost 

\ dintru început considerată

o forță politică cu acțiune 
imediată, fiind învestită 
cu mari răspunderi, pe 
măsura necesităților în re
voluția socială și spiritua-

plex, integrindu-se aces
teia cit mai armonios și 
cit mai just cu putință. 
Din aceste motive, istoria 
literaturii române contem-

Umanismul revoluționar 
în creația noastră 

spirituală
lă care a avut și are loc 
în continuare. Alături de 
Celelalte organisme edu
caționale (învățămînt, pre
să, instituții mass-media 
etc.), literatura se afirmă 
ca generatoarea unui cu
rent de opinie, ceea ce ii 
impune un mod de a abor
da și de a înțelege reali
tatea socială în chip com-

porane urmează îndea
proape istoria politică și 
socială a țării. Poate, mai 
mult decît în alte epoci și 
în alte locuri, această la
tură profund angajată a 
ei o face capabilă de ma
rele rol ce i s-a dat și, în 
același timp, o face răs
punzătoare de ceea ce se 
întîmplă la nivel spiritual

cu făptura umană din spa
țiul cultural pe care-1 re
prezintă. în afara acestei 
determinări istorice și a 
acestei angajări manifes
te — fie de profunzime, 
fie vizibil activă in reali
tatea imediată — princi
palele coordonate ale li
teraturii române contem
porane s-ar putea con
densa în a spune că ea 
urmărește, în final, inte
gritatea ființei umane in 
toate înțelesurile acestei 
sintagme.

A afirma că societa
tea românească urmărește 
edificarea unui om nou, 
superior, pentru care de
terminările materiale — 
sociale și politice — să fie 
conștientizate si asumate 
liber, care să so determi
ne și să determine evo
luția istorică în conformi
tate cu voința sa — 
profund colectivă, frater
nă, egalitară și comuni-

Radu CARNECI
(Continuare 
în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SCiNTEIA — duminica 2 septembrie 1979

! FAPTUL I
I

I DIVERS I
I

I
I
I ieri

I
I

I
I
I
I
I
I
I

Un record 
legumicol

tn „Faptul divers" de
scriam despre recordul legumi
col al unui profesor de matema
tică din județul Sălaj, care culti
vă în grădina casei roșii de 
greutăți neobișnuite, una ajun- 
gînd la 970 de grame. Iată insă 
că în cursul zilei am și fost in
formați telefonic de un nou re
cord : Andrei Nicolescu — din 
satul Ochiuri, comuna Gura Oc- 
niței, județul Dîmbovița — are 
in curte roșii ce cîntăresc în me
die peste 800 de grame, unele 
depășind chiar 1,200 kg. Este ro
dul unei experiențe de 30 de ani 
în cultivarea tomatelor, al stu
dierii unei bibliografii de specia
litate și, mai cu seamă, al pasiu
nii legumicultorului amator.

tn ceea ce ne privește, nu ne 
încumetăm să considerăm acest 
record ca absolut. Fiindcă, cine 
știe ce roșii cit lubenițele or mai 
fi crescind prin grădina cuiva. 
Dacă așa e, să ne anunțe...

I
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I 8 cît... 128 I
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Cu cltva timp in urmă, in ma
gazinul de confecții al întreprin
derii „Mondiala" din Satu Mare 
ardeau nici mai mult, nici mai 
puțin decit 128 corpuri de ilu
minat de mari dimensiuni. Inte
resant că, in ciuda excesului, lu
mina din interiorul magazinului 
era nesatisfăcătoare. respectivele 
surse fiind mascate de niște sti
cle mate, foarte groase. Șefa 
magazinului. Stela Laichtman — 
căreia Jșim semnalat risipa de 
energie electrică — ne-a 1J 
dreptate. „Trebuia să ne fi 
sizat noi înșine de această 
tuație; dar. mai poftiți Pe la 
peste citeva zile" — ne-a 
Pășind din nou in magazin a 
3-a zi. am înțeles tilcul invita
ției : iluminatul era acum asi
gurat de numai... 8 corpuri (in 
loc de 128) și. totuși, lumina, era 
mult mai puternică. Cum ? Prin 
simpla descoperire și coborire cu 
2 metri de la tavan a celor 8 
corpuri — operațiune care a fost, 
cum se spune, „floare la ureche" 
pentru electricienii de la „Mon
diala". Era tot așa de simplu să 
se fi executat lucrarea cu mult 
mai înainte, dar. decit niciodată...

dat 
se- 
si- 
noi 
zis.

I
I
I
I
I
I
I

Bicicletă 
neobișnuită »:

Bicicleta revine tot mai mult 
în actualitate. Tînărul inginer 
Marius Stoica. — șeful atelieru
lui de proiectare la întreprinde
rea mecanonavală Constanta — 
și-a făcut insă o bicicletă ne
obișnuită : cu dublă tracțiune, 
nu numai la picioare ci și la 
miini — prin .atașarea a două 
pedale la ghidon. A testat-o și 
pe distante lungi (de la Con
stanta la Tulcea, spre exemplu); 
merge bine și mult mat repede 
(viteza este dublă fată de cea 
obișnuită). Colegii i-au dat ideea 
să facă o asemenea bicicletă 
tandem (pentru două persoane). 
Să vedem...

I O nedu
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După ce a chefuit zdravăn la 
cel mai mare restaurant al ora
șului. pe Gheorghe Dumitrache 
din Tg. Ocna l-a cuprins dorul 
să facă o plimbare. în prag de 
seară, pînă la Slănic Moldova. 
Dar cu ce ? Tot căutînd o solu
ție, a ajuns în curtea întreprin
derii la care lucrează, unde a gă
sit un autocamion. Pină la Slă
nic, cale de aproape 20 de kilo
metri, nu i s-a intim plat nimic, 
dar tot învirtindu-se prin stațiu
ne l-a apucat și mai rău ame
țeala și a dat mașina de-a ber- 
beleaca. Scăpat ca prin minune, 
a luat-o la picior, dar n-a ajuns 
prea . departe pentru că a fost 
stopat. Nu i s-a putut lua per
misul de conducere pentru sim
plul motiv că nu poseda așa 
ceva ■! Motiv neutru care sanc
țiunea s-a înăsprit șl mai mult.

Noi. totuși, nu ne putem du
miri cum e posibil să iei așa 
lesne un ditamai camion din 
curtea unei întreprinderi. Poate 
ne lămuresc cei care aveau 
torta să vadă—

da-

I
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„In satul Ghizdăvești. comuna 
Celaru, județul Dolj, avem un 
vecin parazit pe nume Ion Dicu, 
in virstă de 42 de ani ; ' 
făcea pe zidarul, dar 
toată ziulica stă acasă 
sumă băuturi alcoolice, 
își bate soția (care muncește la 
C.A.P.) și pe cei trei copii (care 
lucrează și ei in timpul vacante
lor școlare). Poate că, citind a- 
ceste rinduri, vecinul nostru se 
va rușina, se va duce la muncă 
și se va face om de treabă" — își 
exprimă speranța o elevă de la 
Liceul industrial nr. 4 Craiova, 
care ne-a informat de această si
tuație. Poate !

înainte 
acum 

și con- 
Deseori
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Imprudență 
tragică

Dorind să înlocuiască săpunul 
la îmbăierea copiilor săi, o fe
meie, din Bîrgăoani, județul 
Neamț, a pus în scăldătoare o 
substanță necunoscută, procurată 
de o rudă. Imprudența s-a 
soldat tragic : doi copii au înce
tat din viață, iar al treilea și 
mama au fost internați în spital 
tn stare gravă. Lichidul folosit 
era paration, un produs deo
sebit de toxic utilizat la comba
terea dăunătorilor în agricultură.
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IGheorghe M1TRO1

și corespondenții „Scînteli1 ț

La sate, pe cîmp, mai mult ca orîcînd

MUNCA POLITICO-EDUCA TIVĂ -
cit mai operativă, desfășurată în mijlocul 

oamenilor, legată de cerințele zilei
Așa cum prevede proiectul Direc

tivelor Congresului al XII-lea al 
P.C.R., perioada care urmează va 
marca accelerarea procesului de 
dezvoltare intensivă a agriculturii — 
ca una din cele mai importante prio
rități ale planului cincinal, de care 
depind dezvoltarea industriei, a 
întregii economii naționale, ridi
carea bunăstării Întregului popor. 
Clarificarea acestor Idei fundamen
tale se situează în centrul activi
tății politico-educative desfășurate, 
urmărindu-se mobilizarea tuturor 
forțelor în vederea obținerii unor 
producții agricole inalte în toate sec
toarele.

Tn acest sens, avem în vedere că in 
agricultură se impune axarea activi
tății politico-educative pe mobili
zarea tuturor lucrătorilor de pe 
ogoare, a întregii populații de la sate 
Ia strîngerea în scurt timp si fără 
pierderi a roadelor toamnei — în 
primul rind a legumelor, fructelor, 
strugurilor de masă si altor produse 
perisabile, a fasolei pentru boabe, 
inului pentru ulei, sfeclei de zahăr, 
cartofilor, florîi-soarelui, precum si a 
porumbului in locurile unde acesta a 
ajuns la maturitate.

Tn această ordine de idei, trebuie 
să privim în modul cel mai sincer, 
autocritic și cu responsabilitate parti
nică critica aspră, constructivă, mobi
lizatoare pe care ne-a făcut-o recent 
conducerea partidului pentru lipsurile 
din agricultura iudetului — lipsuri 
care ne aparțin si vizează direct 
munca multora dintre noi.

Exigentele actuale pe care ni le 
pune în față conducerea partidului, 
pentru care trebuie să ne pre
gătim cu toată responsabilitatea, 
ne determină să ne reevaluăm critic 
propria activitate, experiența ne care 
o avem, să imprimăm muncii politico- 
educative — mai mult ca oricînd oină 
acum — un caracter concret, operativ, 
viu. Depunem eforturi pentru ca 
munca politică să se desfășoare ne
mijlocit la locurile de muncă, adică 
ne cimp, în sectorul zootehnic. în ate
liere. mai puțin prin ședințe și mult 
mai mult prin prezență și activitate de 
zi de zi în ițlijlocul oamenilor. Ne 
străduim în momentul de fată pentru 
mobilizarea tuturor forțelor in ve
derea recoltării produselor din cimp 
in timpul cel mai scurt, pentru 
transportul și depozitarea lor în con
diții optime. Concomitent, organizăm 
astfel munca încit să caoete o largă 
răspîndire inițiativele menite să con

tribuie la realizarea de economii de 
carburanți, piese de schimb în toate 
atelierele, secțiile si S.M.A.-urile din 
județ. Tot în cadrul stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii este folosită 
o gamă variată de forme politico- 
educative în vederea utilizării cu 
maximă eficientă a tractoarelor si 
mașinilor agricole, a înlăturării con
sumurilor excesive.

Totuși, munca noastră politico- 
educativă nu este încă suficient de 
eficientă, în unele organizații ea 
se desfășoară la modul general, ab
stract. fără să se adreseze direct si 
concret oamenilor. Să amintim faptul 
recent cînd in zilele cu ploi mai 
abundente, unii, în loc să acționeze

incisive. Gazetele de perete (bună
oară, cea de la Andrășești) pu
blică sistematic articole care vi
zează concret pe acei coopera
tori care execută lucrările încredin
țate la nivelul calitativ cerut doar 
la capetele de tarla, din apropierea 
drumurilor de trecere, adică pentru 
..ochii" controlului făcut in fugă, su
perficial; gazetele din Făcăeni. Milo- 
șești. Smirna au un puternic caracter 
combativ, iar caricaturile cu adresă 
directă își au eficienta tocmai prin 
conținutul concret și adresa lor 
precisă, prin supunerea în fața cri
ticii opiniei publice a atitudinilor ce 
contravin intereselor obștii. Totuși, 
mai sînt membri ai colectivelor unor

\

energic, au așteptat și privit pasivi, 
de sub streașină, cum însemnate canti
tăți de legume și furaje se depre- 
ciau. Așa s-a intîmplatj la con
siliile unice agroindustriale Bog
dana (organizator de partid, Tudor 
Mocănescul și Țăndărei (organi
zator de partid. Vasile Barbu), 
unde primarii și secretarii adjuncți 
ai comitetelor comunale de partid au 
devenit avocati ai justificărilor în 
loc să fie factori dinamici ai mobi
lizării tuturor oamenilor pe cîmp. 
Este, de pildă, intolerabilă situația 
din Țăndărei. unde secretarul adjunct 
al comitetului orășenesc de partid, 
Voicu Anton, nu se dezlipește de bi
rou, învîrte hîrtiile pe o parte și pe 
alta, neîncumetîndu-se să calce și în 
cooperativa agricolă de producție. în 
stafiunea pentru mecanizarea agri
culturii sau fabrica de zahăr, care 
au destule dificultăți in îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Stăruim ca in toate unitățile a- 
gricole propaganda vizuală, gaze
tele de perete să fie orientate spre 
tratarea problemelor majore ale a- 
griculturii. așa cum se conturează 
ele din proiectul de Directive, in 
strinsă legătură eu aspectele speci
fice ale campaniei. Tn acest sens, 
atribuim o importanță deosebită 
popularizării largi a experienței pozi
tive. a exemplului înaintat, insistînd. 
totodată, asupra combaterii atitudi
nilor și mentalităților retrogra
de cu ajutorul criticii, al satirei

în județul Ialomița

gazete de perete care se... sfiesc să ia 
atitudine, in articolele pe care le 
publică, fată de manifestările ne
gative ale unor cadre de condu
cere — președinți de cooperative a- 
gricole, ingineri-șefi. directori de 
S.M.A., de I.A£„ afirmînd că fată de 
șefi......nu pot să-și permită o critică
deschisă" întrucit... le-ar știrbi aces
tora autoritatea! Combatem asemenea 
manifestări străine principiilor noas
tre, spiritul de exigentă trebuind să 
se afirme cu aceeași tărie fată de tot* 
comuniștii, fată de toți membrii unui 
colectiv, indiferent de funcția ocupată.

Instrumente prețioase în activitatea 
politicc-educativă se dovedesc a 
fi și foile volante, ..Roadele Ia- 
lomiței", ..Spicul", „Legumicultura", 
în care popularizarea inițiativelor 
valoroase, stimularea fruntașilor se 
împletesc firesc cu criticarea celor 
care muncesc de mîntuiălă. Un ele
ment nou îl constituie faptul că. in 
perioada actualei campanii de recol
tare, comitetele de partid din Milo
gești. Grivita, Dragalina. Perișoru. au 
scos foi volante ca suplimente ale 
gazetelor de perete, care au fost difu
zate direct pe cîmp. acolo unde îsi 
desfășoară activitatea formațiile de 
lucru. Totodată, redactorii stațiilor de 
radioficare își petrec ziua de muncă 
pe cîmp. în mijlocul oamenilor, iar 
seara prezintă emisiuni cu știrile cele 
mai proaspete, Este însă cazul să 
consemnăm absenta de pe acest

„front" a redactorilor stațiilor de 
radioficare din Slobozia. Țăndărei și 
Făcăeni.

In arsenalul muncii politice de 
masă și-a făcut loc, cu bune rezul
tate, și filmul. Pentru lucrătorii 
din agricultură, secția de propa
gandă a realizat filmele „Cum 
folosim fondul funciar". „La or
dinea zilei în zootehnie". „Aurul 
alb", care au o puternică ten
tă critică, ele nominalizînd, prin 
imagini ce nu pot fi contestate, mo
dul în care unele unități risipesc im
portante valori materiale, ca și pe 
cei care nu muncesc cu simt de răs
pundere. La acestea trebuie să adău
găm schimburile de experiență 
ce au avut loc la Grivita. Smirna. Mi- 
loșești. Făcăeni. Căzănești, care au 
urmărit îndeosebi folosirea terenuri
lor din vatra satului, fiind stimulat! 
acei locuitori care valorifică cu ma
ximă eficiență pămîntul din propriile 
gospodării, precum și suprafețele din 
fața curților, pe întreaga lungime a 
șoselelor.

Faptul că în județul nostru există 
încă importante cantități nerecoltate 
de legume, floarea-soarelui, struguri 
de masă, constituie pentru noi, in 
continuare, un semnal critic si un 
avertisment că trebuie să acționăm cu 
și mai multă perseverentă pentru 
perfectionarea muncii politico-educa
tive, pentru creșterea eficientei sale, 
a puterii sale de însuflețire și mo
bilizare Ia îndeplinirea sarcinilor 
stringente ale campaniei agricole.

Secretarul general al partidului a 
pus în fata tuturor organizațiilor de 
partid din consiliile unice agroin
dustriale îndatorirea de a-și îmbu
nătăți activitatea, de a introduce un 
spirit ferm, de partid. în conducerea 
tuturor sectoarelor și unităților com
ponente. Este un îndemn însufletitor 
care ne stimulează să imprimăm acti
vității politice un caracter cît mai 
dinamic, mobilizator, spre a contribui 
tot mai eficient la unirea forțelor și 
energiilor pentru obținerea unor re
colte cit mai bogate cantitativ și ca
litativ superioare, pe măsura price
perii tuturor mecanizatorilor, coope
ratorilor și specialiștilor noștri, a 
condițiilor organizatorice favorabile 
ce le-au fost create.

Gheorghe GEODEANU 
secretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R.

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ
Cura de'struguri. denur 

mită si ampeloterapie. are 
o tradiție foarte veche, 
fiind practicată din cele 
mai vechi timpuri. Tn Eu
ropă. Tracia a fost prima 
tară cultivatoare de vită 
de vie, iar romanii au fost 
primii care au instituit 
cura de struguri în mod 
organizat.

O cură de struguri 
poate dura în medie 16-20 
zile, durata acesteia nu- 
tîndu-se prelungi dună 
caz. Tn primele 2—3 zile 
se recomandă un consum 
moderat de pînă la 600 
grame zilnic, urmind ea 
această cantitate să creas
că in următoarele trei zile 
la 1 kg si chiar mai mult, 
cantitatea divizîndu-se în 
trei părți corespunzătoa
re celor 3 mese zilnice.

Pentru a obține bune 
rezultate trebuie respecta
tă regula ca strugurii să 
fie consumați pe stomacul 
gol. cu 1.30—2 ore înainte 
de masa respectivă. Este 
foarte important de reți
nut această recomandare, 
deoarece amestecul stru
gurilor în stomac cu alte , 
alimente consumate con
comitent. micșorează va
loarea nutritivă si tera
peutică a strugurilor.

Spre .sfîrșitul perioadei 
de cură se trece treptat 
la regimul normal de ali
mentație.

Strugurii au o mare va
loare nutritivă prin con
ținutul lor bogat in glu
cide in special, protide și 
lipide. De asemenea, 
strugurii mai conțin in 
compoziția lor acizi orga
nici. săruri minerale (po
tasiu), vitamine, aminoa- 
cizi, substanțe pectice 
etc., care contribuie la

cidele.din struguri nu in
fluențează concentrația de 
glucide din singe, fruc- 
toza din struguri avînd un 
metabolism independent 
față de insulina. Totuși, 
pentru unii suferinzi, cum 
sînt cei cu diabet, pot fi 
și unele restricții. De a- 
ceea, pentru a preveni 
eventuale efecte nedorite,

Cura de struguri

creșterea valorii nutritive 
și terapeutice a acesto
ra. Ca valoare energetică 
și calorigenă. 1 kg de stru
guri de masă furnizează 
organismului, in medie, 
peste 850 calorii. Dintre 
alimente, laptele de vacă 
și cartofii se apropie de 
valoarea energetică a stru
gurilor de masă.

Datorită compoziției 
foarte variate a fructelor, 
cura de struguri este'’ re
comandată. atît pentru 
omul bolnav, cit si pentru 
cel sănătos. Important 
este de arătat fantul câ și 
pentru bolnavii de diabet 
această cură se recoman
dă ca făcînd parte. în anu
me cantități, din regimul 
lor dietetic, deoarece glu

la persoane cu diferite a- 
fecțiuni,' este bine să fie 
consultat medicul.

Concluzionind despre 
valoarea nutritivă și te
rapeutică a strugurilor se 
poate spune că aceștia au 
o acțiune de regulator al 
funcțiilor digestive, de nu
triție. depurativă. laxati- 
vă. diuretică, alcalinizan- 
tâ și de revitalizare. fiind 
atit aliment, cît si medi
cament.

Cura de struguri dă re
zultate bune în bolile căi
lor respiratorii (catar 
bronhial si laringite cro
nice și tuberculoase) ; de
ranjamente de digestie 
(gastroenterite, constipa- 
tie, dispepsie etc.) ; le
ziuni ale aparatului uri

nar. ale ficatului și ale 
splinei (congestii active's! 
pasive, colici, icter ș.a.) ; 
în unele boli ale sistemu
lui nervos (astenie, ner
vozitate din cauza dispep- 
siei etc.) ; în cazul isto
virii organismului din 
cauza bolilor infecțioase ; 
boli cardiovasculare, bo
lile de piele (dermite exe- 
matiforme, acneice. urti- 
cariene) : bolile de nu
triție (contra artritismului 
și a diverselor sale mani
festări). De asemenea, 
cura de struguri, fiind o 
sursă importantă de vita
mine. dă rezultate foarte 
bune în avitaminoze, în
deosebi în • avitaminozele 
B și in pelagră.

Si în cazul de obezi
tate gura de struguri dă 
rezultate bune, deoarece 
pe lîngă faptul că poto
lește pofta de mîncare. 
produce acțiuni diuretice 
și laxative contribuind 
astfel la dezintoxicarea 
organismului. Strugurii 
contribuie și la ameliora
rea organismelor debile, 

' care au suferit anumite 
boli ca rahitism, scro- 
fuloză. anemie.

Pe drept cuvînt se poa
te spune că cine consumă 
struguri, consumă soare 
condensat dătător de să
nătate.
Dr. ing. Ion PUȘCA

Asigurări utile 
pentru automobiliști

La Administrația Asigurărilor de 
Stat automobiliștii pot contracta di
ferite feluri de asigurări facultative 
auto — care acoperă o serie de 
riscuri, altele decit cele cuprinse în 
cadrul asigurării prin efectul legii 
de răspundere civilă auto — cum 
sînt :
• asigurarea globală pentru a- 

varii — casco ;
© asigurarea autoturismelor nu

mai pentru pagubele produse ca ur
mare a accidentelor de circulație ;

® asigurarea autoturismelor nu
mai pentru pagubele produse de 
incendiu si calamități ;

® asigurarea autovehiculelor pen
tru furt ;

® asigurarea suplimentară pentru 
cazurile cînd autovehiculul este 
condus de alte persoane decît asi
guratul sau rude ale acestuia ;

• asigurarea autovehiculelor în 
legătură cu utilizarea lor la con
cursuri, întreceri sau antrenamente 
pentru acestea ;
• asigurarea de accidente a con

ducătorilor de autoturisme și a altor 
persoane aflate în autoturisme ;

• asigurarea autovehiculelor cu 
valabilitate numai în afara terito
riului Republicii Socialiste România.

Pentru relații suplimentare și 
pentru încheierea unor astfel de 
asigurări, cei interesați se pot a- 
dresa responsabililor cu asigurările 
din unitățile socialiste, agentilor și 
inspectorilor de asigurare, filialelor 
A.C.R. sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

In Bucurestiul iubit...

Desferecat din schelele constructorilor, noul bloc aflat peste drum de 
„Romarta copiilor" se înfățișează acum privirilor în toată splendoarea sa

(Urmare din pag. I)
De anul trecut, cînd 

constructorii și-au 
creat fronturi largi de 
lucru pe arterele cen
trale. am zăbovit nu 
o dată printre ei. Pe 
șantierul de la inter
secția Căii Victoriei 
cu strada Nuferilor, 
i-am intilnit pe zida
rii lui Ștefan Mirică 
și pe zugravii lui 
Gheorghe Mitricel, 
care au revenit acum, 
în Militari, unde au 
de predat o școală și 
un bloc cu 144 de 
apartamente. La an
samblul „Dunărea", 
inginerul Aurel Po
pescu ne-a vorbit des
pre oamenii minunați 
din echipele- conduse 
de Grigore Ciobanu

și Ion Negoiță. despre 
timplarii iui Victor 
Căpinaru și mozaicarii 
lui Ion Graure, care 
nu coborau de • pe 
schele pină ce „anga
jamentul zilei" nu de
venea faptă. Pe șan
tierul blocurilor din 
apropierea magazinu
lui „Victoria" i-am 
urmărit la lucru, rind 
pe rînd, pe fierar- 
betoniștii din echipele 
conduse de Ion Chi- 
rilă și Alexandru 
Galu sau pe dulghe
rii lui Mihai Schuller 
ciștigind ore și zile 
prețioase pentru a 
crea front de lucru 
în avans zidarilor Iui 
Nicolae Marin. în con
tinuă bătălie cu tim
pul. pretutindeni, a- 
cești oameni, după cum

ne spune Gheorghe 
Diaconescu, secretarul 
comitetului de partid 
din construcții, au fă
cut de toate, între- 
cindu-se pe ei înșiși 
spre a’dura întreaga 
salbă de blocuri însu- 
mind peste 1 000 de 
apartamente ce confe
ră acum perspective 
armonioase atîtor zone 
din centrul orașului.

De cite ori vedem 
trecători opriți o cli
pă să admire geome
tria elegantă a orică
ruia din blocurile noi. 
construite in această 
vară in perimetrul 
central al Capitalei, 
știm că fac aceasta 
pentru că se mîndresc 
cu noul chip al ora
șului. dar și cu con
structorii săi.

Vizavi de fosta cofetărie „București", pe Calea Victoriei se ridică 
proaspătă încă o floare a arhitecturii bucureștene

Ce coincidența!
Zilele trecute, tovarășa Constanta Patrichi. 

vicepreședinta Judecătoriei sectorului 4. ne 
arăta dosarul 4286/1979 spunind revoltată : 
„Iată cum pot fi purtati oamenii pe dru
muri". Dosarul a avut un prim termen Ia 
6 iunie și are un al cincilea termen pe 
5 septembrie. Dosarul 4286 are ca obiect o 
validare de poprire. Intr-o eventuală ierar
hie după gradul de complexitate al proce
selor. s-ar afla sub limita celor foarte, 
foarte simple. In argou profesional li se! 
spune „dintre cele care se judecă de ne 
scaun". Adică fără nici un efort. Practic, 
toată povestea constă într-o corespondentă 
tio de la instanță la locul de muncă al da
tornicului si invers : instanța cere insti
tuirea popririi, unitatea socialistă e obli
gată să confirme luarea ei în evidentă. Atît. 
De ce atunci poate să dureze un asemenea 
proces trei luni ? De ce trebuie să fie tra
casat de la un termen la altul un om ? Un 
om nu numai nevinovat, dar căruia i se 
mai și datorează ceva ? De ce trebuie să 
facă el cheltuieli suplimentare ? (în cazul 
de fată creditorul vine de fiecare dată de la 
Constanta).

In dosarul 4286, care nu e singurul de 
acest fel, judecătoria a cerut încă de la 
data de 6 iunie instituirea popririi, dar uni
tatea în cauză, respectiv Centrala berei. 
spirtului și amidonului, n-a răspuns nimic. 
Instanța a revenit- la data de 28 iunie, dar 
centrala, aflată pe aceeași stradă, la 75 de 
curți distantă, tot n-a răspuns. Pe a treia 
adresă, respectiv, a doua revenire, din 
18 iulie, judecătoria a trecut mentiune!a „f.f. 
urgent", dar... pină alaltăieri. 30 august, nu 
sosise răspuns nici dună a patra adresă, 
trimisă la 8 august. Vicepreședinta instan
ței se pregătea să telefoneze la conducerea 
unității respective, să ceară explicații pen
tru această atitudine inadmisibilă față de o 
îndatorire legală. Ne-am oferit să preluăm 
Investigația.

La Centrala berei. spirtului si amidonului 
am dat peste o supriză amețitoare. Dator- 

y^nicul. Lăcătuș Nicolae, este economist chiar

In serviciul financiar, serviciu care trebuia 
să aplice poprirea. Nu-1 desparte de biroul 
contabilei Cita Elena, care avea lucrarea 
spre rezolvare, decît un perete cu ușă. Ce 
coincidentă între această apropiere și tă
cerea de trei luni păstrată fată de lege si 
justiție I

O idee de... beton
— Pe la dumneavoastră, prin Mureș, se 

găsesc piese pentru Dacia 1 300 ?
M. I„ croitor si proprietar al Daciei cu 

număr de circulație 1—MS—4306. asuda um- 
flind un cauciuc la locul de parcare de 
lingă hotelul „Lido". A ridicat privirea 
mirat, stergindu-și broboanele de transpi
rație. ..De unde o fi știind bucuresteanul că 
sint din județul Mureș ?“ Cu toate că era 
hotărît să fie circumspect, ce-avea pe suflet 
tot i-a răspuns :

— Unele piese se găsesc, altele mai greu. 
Eu. spre exemplu, am nevoie de două axe 
planetare...

— De planetare ai nevoie ? De planetare 
fac eu rost. Permiteti-mi să mă prezint : 
Baer Leonida. Cu alte piese e mai proble
matic. dar de planetare, de claxoane pe trei 
tonuri, „italienești", îți fac eu rost dacă 
vrei.

Au băut o bere, alături la expres, pece
tluind cunoștința. B.L. i-a luat adresa și 
i-a promis că-i trimite cele dorite prin colet 
cu plata ramburs. deci cu predarea condi
ționată de achitarea valorii. Posta urma să 
garanteze și aiungerea coletului la destina
ție și încasarea prețului înainte de pre
darea lui.

Baer s-a prezentat la oficiul București 1 
Si. dîndu-si reședința „nost-restant" a de
pus un colet voluminos si greu cu valoarea 
de 3 000 lei — plata ramburs la predare 
destinatarului M. I. din comuna Petelea. 
„Ca să vezi că. totuși, era om serios" îsi 
zise destinatarul făcînd rost de bani si în- 
dreptîndu-se spre postă.

— Ce-are cutia asta înăuntru, nene Ioane, 
că ne-am deșelat. ridieînd-o ?

— Axe planetare, ar fi răspuns M. I.

— Și-s așa de grele ?
— Probabil că mi-a trimis și claxon, si 

cuzineți.
A depus 3 000 de lei, să-i fie trimis! prin 

mandat expeditorului. Apoi a intrat în 
posesia coletului si l-a desfăcut. S-au în
tocmit acte din care cităm :

„In cutia descrisă mai
1 (una) buc. cărămidă din 
mensiuni de 12X14X6 cm 
3.290 kg. 1 (una) buc. beton 
gită de 11X18X3 cm. are
O, 950 kg.
culoare 
greutate 
punctul 
circulat de la București pină la destinație 
în conditiuni bune, ajungînd la agenția
P. T.T.R. Petelea fără urme de violare și cu 
greutatea menționată pe ambalaj și docu
ment".

Ca preț unitar revenea cam 300 de lei 
kilogramul de nisip. Dar M. I. nu-și mai 
putea lua banii înapoi. Cu ajutorul organe
lor de miliție însă, expeditorul „post-res- 
tant" a fost identificat si făcut el însuși 
„pachet".

sus s-a găsit 
ciment în di- 
și greutate de 
în formă alun- 
o greutate de 

1 (una) pungă de masă plastică de 
albă în care se găsește nisip în 
de 5,140 kg". S-a consemnat și 
de vedere al poștei : „Coletul a

Dosarele 
alcoolului

Dimcea Constantin a fost protagonistul 
unei încurcături ca la teatru. încurcătura 
l-a costat timpul si emoțiile unei anchete 
și ale unei judecăți care a mers pină la 
Tribunalul Suprem, fiind o sansă că Procu
ratura Generală i-a acceptat apărările si a 
promovat, în favoarea lui. rîvnitul recurs 
extraordinar.

Iată situația de fapt in versiunea inițială 
a acuzării :

Intr-un miez de noapte, o femeie care 
locuia singură a auzit un taxi oprind in 
fata casei si mai multe voci snorovăind ne 
lingă mașină. S-a uitat și a văzut trei băr
bați beți care se îndreptau spre... ușa ei.

(Ușa dădea drept In trotuar). Speriata, s-a 
retras de la geam și s-a ascuns in spatele 
șifonierului, ascultînd cu răsuflarea tăiată. 
Pașii celor trei s-au auzit pînă in fata ușii, 
cineva a zgîlțîit oblonul, același sau alt
cineva s-a itit ne fereastră...

Femeia s-a repezit spre peretele dinspre 
o vecină bătrînă. a bătut cu furie și a 
strigat ajutor, apoi a alergat cu un făcălet 
la geam, care tocmai cădea în cioburi. 
lovindu-1 peste degete pe intrus 
ca din gură de șarpe.

Pe baza acestei versiuni D. 
condamnat. Iată apărarea lui. pe 
reia se reiudecă procesul :

Băuse decuseară. împreună cu 
teni. 5 litri de vin. Nesăturîndu-se. a mai 
tras pe git acasă, singur, vreo 200 de țuică. 
A plecat la plimbare, s-a trezit cu un taxi 
oprit lîngă el. pasagerul l-a întrebat unde-i 
strada Olteni, el s-a oferit să se îmbarce si 
să-i arate concret drumul. Pasagerul căuta 
numărul 11. i s-a părut că locuința femeii 
are numărul 11 (dar nu-1 avea), a coborît 
și a ciocănit în oblon, voind să ducă polite
țea pînă la capăt și să anunțe sosirea musa
firului. De la oblonul ușii s-a mutat la 
fereastră și. din ciocănituri politicoase. în 
ciocănituri politicoase s-a spart geamul. In 
timp ce gazda striga de răsuna cartierul, 
mașina cu pasagerul necunoscut a dispă
rut. dar el. a rămas pe loc să explice că 
la mijloc este o neînțelegere. El explica, 
făcăletul lovea, a ieșit si .bătrina de 
alături... Dimcea s-a îndreptat spre dînsa. 
bătrina a început și ea să strige, vizitatorul 
striga si el : „Taci. babo. că nu se-ntimplă 
nimic", bătrina a iutit piciorul spre ușa ei. 
D. C. după ea. un student care învăța pînă 
tirziu a sărit din casa lui în stradă (direct 
prin fereastră), un paznic de pe-o stradă 
apropiată a pornit, și el spre locul hărmă- 
laiei, in sfirșit, văzindu-se in inferioritate, 
Dimcea s-a depărtat puțin. Tocmai atunci 
a apărut militia.

Indiferent care versiune este adevărată, 
cu ocazia anchetei s-a descoperit că Dimcea 
ispăsea o condamnare — trei ani închisoare 
cu executare la locul de muncă — pentru 
un ultraj destul de grav. Despre acea primă 
faptă, într-o caracterizare din partea în-

si tipînd

C. a fost 
baza că-

doi prie-

treprinderii (Baza de transport a magazi
nelor-Gostat din Capitală), se spune: „Co
lectivul a apreciat si în trecut că a fost o 
greșeală a lui de insulte si ultraj la un 
pahar de vin. însă este un element blind 
si serios nu face parte din cetățenii Recal
citranți".

Așa o fi. Poate că Dimcea nu este 
„Recalcitrant" nici cu „r“ mic. nici cu ,.R“ 
mare. Dar dacă a comis prima abatere, 
gravă, o infracțiune „la un pahar de vin", 
ce se putea aștepta el însusi după cinci litri 
plus două sute de țuică ? Oare colectivul, 
care se mindrește atita cu el. l-a conside
rat perfect. încit să nu-i amintească pro
verbul „Cine s-a fript cu ciorbă să sufle 
si-n iaurt" ? E un proverb deosebit de 
valabil si în cazul acelora care au năravul 
violentei sub puterea paharului.

Din caietul 
grefierului

Doi autori s-au înfruntat în instanță pen
tru împărțirea meritelor avute la elabora
rea unui text de estradă jucat în provincie. 
Prin întrebările pe care și le-au aruncat au 
fost dezvăluite și citeva secrete ale formu
lelor de „creație" :

„...11. Este adevărat că personajul nega
tiv Toni, fotoreporter, vinător de zestre și 
fuste in textul inițial, a dispărut ca personaj 
real în textul modificat ?

12. Este adevărat că personajul central 
Lili Popirda, repetentă, prostuță, clientă a 
barurilor și cunoscută la miliția de moravuri 
în textul inițial, devine personaj pozitiv, 
absolventă cu diplomă a facultății ?

13. Este adevărat că Mihai Plopeanu, că
pitan de miliție cu trăsături negative, res
pins de Cristina din cauza insistenței lui, 
devine în textul modificat logodnicul ei 
acceptat și nu mai are nici o legătură cu 
miliția ?“.

Sergiu ANDON
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populației 
mai bine

■

Pînă astăzi trebuia încheiată recoltarea 
fasolei, orzoaicei și inului 

cum a fost Îndeplinită această sarcină In județele
■*

COVASNA, BOTOȘANI,
COVASNA. Veres Ladislau, directorul direcției agricole a 
---------------------- - județului : La începutul acestei sâptâminl au fost 
luate o serie de măsuri pentru urgentarea recoltării orzoaicei de pe 
ultimele suprafețe cultivate cu această plantă. Pe parcelele unde, din 
cauza umidității excesive a solului, nu s-a putut lucra mecanizat s-a 
recoltat manual, combinele fiind concentrate în locurile mecanizabile. 
Ca urmare a acestor măsuri, ÎN SEARA ZILEI DE 30 AUGUST 
S-A ÎNCHEIAT RECOLTAREA ORZOAICEI DE PE ULTIMELE 
SUPRAFEȚE. în prezent, atenția lucrătorilor ogoarelor județului 
Covasna este îndreptată spre eliberarea terenurilor de paie, însilo- 
zarea furajelor și executarea arăturilor pentru însămînțări. De ase
menea, în toate unitățile agricole din județ se lucrează din plin 
la recoltarea cartofilor, cultura de bază a agriculturii județului.

BOTOȘANI. Constantin Dimitriu, directorul direcției agricole 
------------ —-------- - județene: Așa după cum ne-am angajat, în cursul zi
lei de simbătă, 1 septembrie, in județul nostru S-A ÎNCHEIAT 
RECOLTAREA INULUI PENTRU ULEI DE PE 3 200 HEC
TARE, întreaga producție fiind depozitată. De asemenea, s-a trecut 
masiv la recoltatul cartofilor, de toamnă, transportul de pe cimp al 
produselor desfășurîndu-se conform graficelor stabilite. Recoltăm cu 
o viteză zilnică de 102 hectare și sfecla de zahăr, ceea ce asigură 
funcționarea fabricii de zahăr .din Bucecea la întreaga capacitate de 
producție. In cursul zilei de luni, 3 septembrie a.c., vom incheia și 
insămînțatul rapiței pe cele 8 100 hectare.

IALOMIȚA. Piculina Moiaru, secretar al Comitetului județean 
............... —i  Ialomița al PC.R., președintele Uniunii județene a 

cooperativelor agricole de producție Ialomița : S-A ÎNCHEIAT RE
COLTATUL FASOLEI PENTRU BOABE DE PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚĂ DE 11 890 HECTARE. Producția a fost treierată de
pe 6 000 hectare, ceea ce reprezintă numai 50 la sută din suprafața 
cultivată. Au fost luate măsuri în vederea folosirii depline a combi-

IALOMIȚA, ILFOV Șl OLT
nelor la treierat. De asemenea, la executarea acestei lucrări participă 
cei mai buni, combined, înlăturîndu-se în acest fel pierderile prin 
spărtură. Printr-o bună organizare a transportului, fasolea din 
buncărul combinei ia imediat drumul bazelor de recepție. Considerăm 
că în 3 zile bune de lucru se va încheia și treieratul fasolei de pe 
întreaga suprafață.

ILFOV. Victor Ghidarcea, secretar al comitetului județean de 
------------- - partid : La 1 septembrie, din cele 11197 hectare de fasole 
erau recoltate 10 500, iar producția de pe 65 la sută din suprafața cui-

. tivată era treierată. MAI TREBUIE STRÎNSĂ FASOLEA DE PE 
697 HA. în vederea încheierii în următoarele două zile o acestei 
lucrări, organizațiile comunale de partid, conducerile unităților 
agricole au întreprins măsuri de folosire mai bună a mijloacelor 
mecanice și mobilizării ia această lucrare a cooperatorilor, a altor 
locuitori de la sate. Concomitent, a fost intensificotă livrarea la 
bazele de recepție a întregii producții obținute, direct din cimp. S-a 
stabilit, de asemena, ca acolo unde procentul de umiditate e mai 
ridicat, fasolea să fie expusă Io soare atît la bazele de recepție, cît 
și pe platforme amenajate în cadrul unităților agricole.

OLT. Ritmul la recoltarea inului s-o intensificat mult în ultimele 
-----------ziie. Ca urmare, unitățile agricole din cadrul consiliilor unice 
agroindustriale Brebeni, Bucinișu, Dobrun, Potcoava, Corabia, Olari și 
altele au încheiat această importantă lucrare pe toate suprafețele cul
tivate. Dealtfel, pe total județ, pină ieri inul a fost recoltat de pe 
3195 hectare din cele 4 075 hectare cultivate. Deci, MAI TREBUIE 
STRÎNS INUL DE PE 880 HA. Acum, întreaga forță mecanică 
este concentrată in unitățile agricole rămase în urmă : cele din con
siliile unice agroindustriale Drăgănești, Găneasa, Radomirești și Redea, 
în două zile bune de lucru, recoltarea inului se va încheia în toate 
unitățile agricole din județul Olt. De remorcat este faptul că, odato 
cu recoltarea, producția se șl transportă in bazele de recepție. Pină 
ieri au fost transportate peste 1 000 tone in în bazele de recepție.

PROGRAMUL DE LUCRU - „ZIUA-LUMINĂ"

La I A.S. Piatra-Teleormon se lucrează cu toate mijloacele mecanice lo recoltarea porumbului

La C.A.P. Fintinele-Teleorman, la culesul porumbului a fost mobilizată întreaga forță de muncă a satului

Radiografia recoltării intr-un puternic județ agricol: TELEORMAN
A ÎNCEPUT - inexplicabil de timid - 

CULESUL PORUMBULUI
Acum poate fi strîns porumbul de pe circa 15000 hectare, dar 

a fost strîns de pe numai 1 000. De ce atît de puțin ?

Grădinile au legume, piața le așteaptă!
De ce refuză LL. F.-urile din Capitală și din unele județe 
să ridice importante cantități de ROȘII și STRUGURI?

La prima oră a dimineții intrăm 
în întinsa și mănoasa cîmpie a 
Teleormanului pentru a vedea cum 
Începe o zi de recoltare. Cu prime
le formații complexe de lucru-ne 
intîlnim în unul din lanurile cu 
porumb ale I.A.S. Piatra, unde 19 
combine in flux cu 18 remorci și

Porumb copt, cu 
boabe sănătoase, 
trimis... la siloz

Porumb frumos, cu boabe ca au
rul I Și totuși, la ferma nr. 6 a 
I.A.S. Alexandria, este tocat și 

însilozat

10 combine de. strîns furaje recol
tau, transportau, eliberau terenul și 
insilozau in același timp. In urma 
lor, lâ un front de lucru de o zi 
erau 10 tractoare. Pentru a se eli
mina pierderile de știuleți prin în
toarcerea combinelor de la capetele 
lanului, pe o fișie lată de 10 metri 
recoltau manual două echipe anu
me constituite in acest scop. Un 
asemenea mod de organizare iși do
vedește eficienta și prin ■ creșterea 
randamentului combinelor. Fapt 
este că la I.A.S. Piatra, m numai 
două zile au tost recoltate 50 ae 
hectare, cu 19 hectare mai mult de- 
cît era stabilit prin grafic.

Aceste imagini fac dovada hotă- 
nrii și răspunderii cu care multi 
dintre oamenii ogoarelor teleormă- 
nene s-au angajat din prima zi în 
marea bătălie pentru stringerea ce
lor 134 000 hectare cu porumb. O 
bătălie care ar trebui să mobilizeze 
acum la cimp cel puțin 20 000 oa
meni, 800 combine, precum și toate 
mijloacele de transport disponibile. 
Pentru că în județ există de pe 
acum, apte pentru recoltare, cel pu
țin 10 000—15 000 hectare, ceea ce 
înseamnă un front de lucru de a- 
proape cinci zile. Totuși, in ciuda 
faptului că aproape nu există zone 
îți care porumbul să nu fi ajuns la 
maturitate, culesul a inceput inex
plicabil de timid. Pe ansamblul ju
dețului au fost recoltate mai puțin 
de 1 000 hectare, ceea ce reprezintă 
foarte puțin.

Desfășurarea in bune condiții a 
recoltării porumbului și a celor
lalte culturi de toamnă este con
diționată și de rezolvarea problemei 
mijloacelor de transport. In legă
tură cu aceasta, semnalăm o situa
ție pe care ne-au ridicat-o cadre 
din agricultura județului, inclusiv 
activiști de partid din cadrul coman
damentului pentru agricultură, și 
anume : ca să transporte în mod 
corespunzător cele 2,5 milioane tone 
produse agricole principale' și se
cundare evaluate acum in cîmpul 
și in grădinile de legume ale unită
ților agricole din județ este nevoie 
de o capacitate zilnică de circa 

7 000 tone. Pornim de la început de 
la ideea că actualele mijloace de 
transport puse Ia dispoziția agri
culturii teleormănene pot și tre
buie să fie folosite mult mai bine. 
Dar. dintr-un calcul sumar rezultă 
că, chiar in condițiile folosirii idea
le a actualului parc din agricultură, 
nu se asigură transportul Ia timp a 
întregii producții. Județul a solici
tat să fie sprijinit cu o capacitate 
de transport de. cel puțin 4 000 tone, 
dar i s-a dat doar 2 000 tone ; in 
plus, s-a dat dispoziția de a fi 
scoase din uz unele mașini mai 
vechi ale cooperativelor agricole. 
Există astfel riscul ca eilnic să 
rămînă in cimp intre 4 000—4 500 
tone de porumb, sfeclă, soia, le
gume, struguri etc. Or, aceasta ar 
duce in final, pe intreaga durată a 
recoltării, la un stoc de aproape 
100 000 tone de produse supuse 
degradării in cimp. Desigur, nu 
este căderea noastră să judecăm 
dacă cererea județului este justi
ficată și dacă cele stabilite de foru
rile ierarhice sînt juste. Semnalăm 
numai factorul obiectiv — și 
anume că actualul parc de mijloace 
de transport nu poate face față la 
volumul de produse agricole exis
tente în cimp. Rămine ca, or
ganele in drept să ia cele mai 
indicate decizii în acest sens.

O altă problemă o constituie pie
sele de schimb pentru combine. Din 
lipsa unor repere s-a trecut la tot 
felul de improvizații. Și nu tre
buie să mire pe nimeni dacă, după 
o săptămînă de recoltare, un sfert 
din combine vor trage pe dreapta. 
Este absolut necesar să se asi
gure în cel mai scurt timp 300—400 
bucăți de curele pentru variator, 
350 curele late de combină, 100 cu
rele de elevator, 250 lanțuri la cu
legătorul de știuleți, cite 300—400 
valțuri metalice și de cauciuc pen
tru depânușatorul de știuleți. Sînt 
piese absolut necesare pentru ex
ploatarea combinelor și care, după 
cum se știe, din cauza efortului 
la care sînt supuse se defectează 
cel mai repede. Ele trebuie asi
gurate cît mai repede.

în grădinile unităților agricole din 
județul Teleorman mai sînt de recol
tat circa 95 000 tone, din care 62 000 
tone le reprezintă legumele perisabile 
și foarte sensibile la intemperii. Cu
lesul acestora din urmă ar trebui să 
se încheie cel tirziu la 10-15 octom
brie, pentru a nu risca să fie prinse 
pe cimp de brume. Or, aceasta în
seamnă să se recolteze zilnic cel 
puțin 1 500—1 800 tone. Dar acum se

(tone) (tone)
Data Grafic Realizat

27 august 1745 1 26028 1 745 1430
29 2 147 1 102
30 2 252 1 360
31 2 300 1 400

Total 10 189 6 552 k----------

Dincolo de faptul că chiar graficele 
sint stabilite sub limitele minime 
admise, rezultă că nu se respectă nici 
măcar acestea, nerealizările pe cinci 
zile însumînd circa 3 600 tone. De ce ?

Dacă ar fi să punem față în față 
realizările din multe cooperative a- 
gricole cu graficele stabilite la recol
tare, atunci vina principală revine 
conducerilor acestora pentru că nu 
s-au preocupat de mobilizarea oame
nilor la strinsul legumelor.

întrebarea este, insă ce s-ar fi tn- 
tîmplat dacă aici și in alte încă 
30 de cooperative agricole se re
colta în ritmul stabilit in grafic? Fără 
a căuta o scuză celor în cauză, tre
buie să spunem că, în ritmul in care 
s-a preluat producția de legume, 
cîmpul trebuia să fie acum plin cu 
grămezi de tomate, ardei sau vinete. 

..Regina viilor"... în dizgrația ilefiștilor

O parte din strugurii sănătoși, dulci șl parfumați de la C.A.P. Moșteni- 
Furoulsști, căzuți în dizgrația I.L.F. pentru că nu sînt... „Cardinali", ci „Re

gina viilor" șl alte soiuri. De patru zile așteaptă să fie preluați

găsesc coapte în cimp circa 10 000 
tone tomate, 4 000—5 000 tone ardei, 
cantități mari de vinete, castraveți 
etc., ceea ce înseamnă că in această 
perioadă este obligatoriu să se culea
gă cel puțin 2 500 de tone de legume. 
Iată însă ce arată graficul realizări
lor din ultima săptămînă, săptămină 
socotită record la recoltatul legume
lor în județul Teleorman : 

ceea ce în mod sigur constituia o 
mare pierdere. Cazul cu ceapa de la 
cooperativa agricolă Viișoara, unde 
producția recoltată de pe 36 hectare 
stă in grămezi de aproape două luni 
pentru că nu o vrea nimeni, este nu
mai unul din exemplele risipei de 
legume. Am văzut insă și multe 
grămezi de tomate, dar mai ales ne- 
culese și ajunse la supracoacere. Care 
va fi soarta lor, ce explicații dă in 
legătură cu aceasta conducerea 
I.P.L.F. Teleorman ?

I.P.L.F.-uI promite și iși justifică 
lipsurile arătînd cu degetul spre Ca
pitală. spre I.T.A. Teleorman, care 
nu asigură mijloace de transport 
corespunzătoare, spre fabrica de 
conserve din Turnu Măgurele, spre 
încă alți 14 beneficiari, care vin cind 
pot după legume și aleg ce le con

vine. Celor două întreprinderi de le
gume și fructe din Capitală li s-au 
oferit pină acum 11200 tone de le
gume, dar au ridicat doar 4 000 tone. 
Din această ofertă, 3 500 tone erau 
numai tomate de cea mai bună 
calitate. Se pare insă că cei 
care se ocupă eu comerțul de legu
me în Capitală au cu totul altă pă
rere decit cea adevărată cu privire 
la satisfacerea cerințelor populației 
eu tomate, de vreme ce au ridicat 
numai 1 000 tone de tomate din cele 
3 500 oferite. Și pentru a nu fi acu
zați de incorectitudine în preluarea 
produselor, impun producătorilor gra
fice atit de mici incit te întrebi cum 
este posibil ca organele de speciali
tate ale Capitalei să fie de acord cu 
o asemenea lipsă de respect fată de 
consumatori.

Situația strugurilor. Trebuie să 
spunem de la inceput că in Teleor
man se găsesc struguri din abunden
Județul Plan 

(tone)
Realizat 

(tone)
Hunedoara 1 500 60
Sibiu 1 000 150
Arad 900 30
Covasna 500 120Cluj 500 80Timiș 1 000 30
Municipiul București 4 000 500

Trebuie să spunem insă că o bună 
parte din nerealizarea graficului de 
livrări se datorește și modului neco
respunzător in care au fost folosite 
mijloacele de transport. Ca urmare 
a proastei organizări a muncii și 
indisciplinei șoferilor. cele mai 
multe mașini fac doar cite un drum 
pe zi, dar și în. acesta încărcate doar 
pe trei sferturi din capacitate. Șofe
rii sosesc tirziu la încărcat pentru că 
pierd mult timp cu alimentarea ma
șinilor. Mai stau și in unitățile agri
cole, fie că nu au marfă, fie că lip
sesc oamenii la încărcat. Dar risipa 
cea mai mare se face la fabț-ica de 
conserve, unde staționează pentru că 
vin tirziu și se aglomerează, dar 
stau și pentru că nu s-a rezolvat 
încă problema preluării torriatelor.

Organele de transport au datoria să 
treacă la organizarea activității 
conducătorilor auto și să rezolve ur

tă. frumoși și foarte gustoși. Dar! in 
același timp se află culese și depo
zitate în condiții improvizate canti
tăți importante pentru că cei de la 
I.L.F. nu vor să-i preia. Multi din
tre șoferii sosiți in Teleorman după 
strilguri vin cu cite o notiță din 
partea șefului prin care arată că nu 
voi* decit Cardinal și refuză Re
gina Viilor sau Chasselas care 
sint struguri buni și foarte căutați 
de populație. Asta în vreme ce pe 
multe piețe se simte lipsa de stru
guri. Cum este de admis o aseme
nea atitudine batjocoritoare față 
de munca oamenilor ? Cine dă drep
tul acestor ilefiști să strimbe din nas, 
in vreme ce in podgorii strugurii în
cep să se deprecieze pentru că pro
ducătorii sint obligati să încetineas
că sau chiar să sisteze recoltarea ?

Iată graficul cu privire la modul în 
care au fost preluați strugurii de 
citeva județe și de Capitală : 

gent aprovizionarea cu carburanți a 
mașinilor la fața locului sau la cen
trele de legume, pentru a se evita 
stagnările de Ia începutul programu
lui. De asemenea, trebuie folosită 
mai mult calea transportului de le
gume pe C.F.R., mai ales in cazul 
legumelor mai puțin perisabile. în 
acest scop este nevoie ca județele 
beneficiare de legume să-și trimită 
delegați pentru a recepționa marfa Ia 
fața locului, evitindu-se m acest fel 
practica incorectă a declasării produ
selor. Desigur, există și alte posibi
lități pentru soluționarea, problemei 
preluării legumelor din județul Te
leorman. Important este ca intreaga 
cantitate de legume ajunsă la matu
ritate să ajungă grabnic la consu
matori.

Iosif POP 
Gheorghe ANGHEL

Roșii pentru masă, trimise la fabrică

Roșii mari, sănătoase, din grădina cooperativei agricole Moșteni-Furculeștl sînt trimise la fabrică să fie prelucrate, 
pentru că... nu există beneficiari (111). Zilnic pot fl recoltate 40—50 tone de asemenea roșii

Nu e ceapă degerată, dar are 
aceeași „valoare"

Ceapa de pe 36 hectare ale cooperatorilor din Viișoara de degerat nu a 
degerat încă, dar de aproape două luni de zile de cind este scoasă și 

neridicată de I.L.F. a început să încolțească
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r MESAJUL ENTUZIAST AL ARTIȘTILOR PLASTICI DIN TOATĂ TARA

Un cald omagiu patriei, 
construcției socialiste

Deschisă In trei din 
marile săli de expoziții 
ale Capitalei — sălile 
Dalles, sălile de Ia parter 
ale Muzeului colecțiilor 
și sala Tudor Arghezi — 
EXPOZIȚIA ANUALA 
DE PICTURA, SCULP
TURA ȘI GRAFICA este 
destinată, conform unei 
bine stabilite tradiții, să 
proiecteze o lumină reve
latoare asupra unora din
tre cele mai recente sta
dii de dezvoltare artisti
că. Profilul și funcționa
litatea acestei expoziții, 
organizarea ei in raport 
cu centrele de interes 
spre care se îndreaptă 
gindlrea plastică româ
nească șl ta raport cu ne
cesitățile societății îi con
feră calități revelatorii nu 
numai sub aspectul ilus
trării potențialului nostru 
plastic, cît și în privința 
exprimării credinței ge
neroase ta menirea inte
gratoare a liniei, formei 
si culorii ca purtătoare de 
mesaj artistic. Șl aceasta 
cu atît mai mult cu cît 
manifestarea a fost orga
nizată In apropierea celor 
două mari evenimente 
politice ale anului : ani
versarea a 35 de ani de 
la eliberare și cel de-al 
XII-lea Congres al parti
dului. Receptivitatea ar
tiștilor fată de cele mal 
variate evenimente eco
nomice. sociale, politice, 
culturale- constituie o 
realitate pregnantă, des
cifrabilă de-a lungul si- 
mezelor expoziției- Entu
ziasmul ta fața unor eroi 
naționali, aspirația spre 
cele mal Înalte idealuri

unor

umanitare descifrate în 
însuși procesul de dezvol
tare contemporană sau în 
întîmplările trecutului, 
conștiința unei declarate 
apartenențe etnice, care 
își descoperă temeliile în 
legende și obiceiuri româ
nești. sint, sumar enume
rate. doar cîteva din pro
blemele care au oferit 
gîndulul artistic nu nu
mai prilejuri de medita
ție. ci și de realizare con
cretă.

Manifestarea din acest 
an demonstrează convin
gător viabilitatea
căutări care s-au impus 
cu autoritate de-a lungul 
anilor, dar relevă. în a- 
celașl timp, eforturile tot 
mal pronunțate de preci
zare a unor noi indivi
dualități artistice. Alătu
rarea lor pe simezele ce
lor trei expoziții atrage a- 
tenția o dată mal mult a- 
supra valențelor multiple 
șl chiar a forței de con
trast a unor trăsături ale 
picturii, sculpturii și gra
ficii noastre. Este vorba 
— dincolo de inevitabile 
scăderi într-o expoziție de 
o asemenea amploare — 
de descifrarea unor 
lori ale sensibilității 
ale expresivității, de 
riate atitudini în 
realului a unor moduri de 
receptare afectivă și in
telectuală a realității în
conjurătoare. Simboluri și 
reprezentări ale istoriei 
sau tematici industriale, 
preocupări moderne lega
te de abordarea unui gen 
tradițional cum este pei
sajul sau stabilirea unor 
raporturi inedite cu unl-

va- 
sau 
va- 
fața

versul spiritual al imagi
nației și fanteziei indică, 
implicit, o acțiune cu un 
program de creație vast, 
depășind cu mult, prin 
implicațiile lui sociale, fi
nalitatea exclusiv expozi- 
tiqnală a operei de artă. 
Ele indică o dată mai 
mult o tendință de afir
mare mai directă, mai ac
tivă a rolului formativ-e- 
ducativ al imaginii artis
tice în societate. In acest 
sens, cele mai realizate 
lucrări de pictură expri
mă cu claritate conștiin
ța acută a faptului că 
realizarea artistului nu 
poate avea loc decît ca a 
unui om adînc integrat

despre ingeniozitatea 
creatoare a oamenilor, 
despre frumusețea plas
tică a formelor indus
triale. Ca un pandant fi
resc ne apare în ansam
blul expoziției evocarea 
unor momente din trecu
tul istoric al țării, lucrări 
de amplă respirație in 
care cel mai ades ima- 
ginea-simbol se substituie 
imaginii mimetice — Vir
gil Almășanu, Traian 
Brădean, Lazăr Iacob, 
Francisc Bartok — ca șl 
compozițiile care și-au 
propus să rememoreze e- 
venimentele care acum 35 
de ani au dus la elibera
rea țării — Constantin Pi-

„August 44 — Evocare"Spiridon Gheorghe

unei fe<te contemporane 
(Mihai Rusu), portretul 
lui Șt. Ludwig Roth 
(Eugen Tăutu) sau întru
chiparea unui „Cîntec de 
August" (Petru Popovici).

Regăsim în actuala ex
poziție peisajul, gen cu 
atît de îndelungată tradi
ție în pictura românească.

personalitatea deja afir
mată a autorului. Recu
noaștem astfel ritmurile 
unduioase, armonice ale 
lucrărilor lui Ion Irimescu 
intr-o „Maternitate" in
vestită parcă de autor cu 
sensuri muzicale : ima
ginile devenite antologice 
ale lui Horia, Cloșca și

însemnări pe marginea expoziției anuale
printre semenii săi. A- 
ceastă conștiință a deter
minat parcă o 
mai accentuată 
tori, aparținînd 
nerațli diferite, 
ce rîndurîle de 
propun să releve in 
mul rînd trăsături ce țin 
de comunitatea unei pro
blematici care străbate 
compoziții ca acelea sem
nate de Ion Pacea, Eugen 
Popa, Ion Sălișteanu, Va
sile Celmare, Corneliu Io- 
nescu, Gabriela Pătulea 
Drăguț, Makar Alajos, 
Corneliu Vasilescu etc. 
Ele vorbesc implicit des
pre eroismul și vigoarea 
cu care este desfășura
tă munca contemporană.

apropiere 
intre
unor
Iată 
tată

pic- 
ge- 
da 
iși 

pri-

lluță, Gheorghe Spiridon, 
Constantin Blendea, A- 
drian Podoleanu.

Capacitatea de a desco
peri valoarea sentimentu
lui omenesc, forța lui de 
a comunica au conferit, 
de multă vreme, portre
tului un loc bine definit 
în cadrul picturii noastre. 
Venit în succesiunea unei 
prestigioase tradiții, por
tretul contemporan se 
manifestă ca o mărturie a 
timpului, a unui timp is
toric social și moral. 
Portretele actualei expo
ziții conturează destinul 
istoric și social al perso
najelor reprezentate, fie 
imaginea
(Elena Greculesi) sau

Anei Ipătescu
a

„Trei generații Mermeze Geta „Construcții

’j»

lncluzînd o gamă extrem 
de variată de preocupări, 
de la categoria calmă a 
micilor notații la vaste 
panorame ale peisajului 
industrial actual. Caracte
rizat printr-un lirism con
ținut la Mihai Bandac, in
vestit cu valori simbolice 
la Marin Gherasim, im- 
plicînd valori ale fante
ziei la Ștefan Cîlția, cu 
aceleași binecunoscute va
lori picturale la Florin 
Niculiu, Lazăr Iacob, P. 
Codiță, V. Brătulescu, V. 
Varga, I. Dumitriu, G. Ca- 
trinescu, E. Ciocoiu, Ște- 
fania Grimalschi. Doru 
Rotaru ș.a„ modul de a- 
bordare al peisajului ex
primă, de fiecare dată, 
mutații substanțiale inter
venite în abordarea aces
tui gen. Ca un reper im
portant în această privin
ță; se înscriu lucrările u- 
nora dintre personalită
țile bine conturate ale 
picturii noastre (cu lu
crări prezentate în semn 
de recunoaștere a calită
ților artei lor pe citeva 
din panourile centrale ale 
expoziției). Șînt lucrări 
semnate de Aurel Ciupe, 
Ion Musceleanu, I. Po
pescu Negreni, Mihaela 
Eleutheriade, Ion Sima, 
Ligia Macovei — tot ati- 
tea direcții omologate de 
cursul firesc al 
tre plastice.

în domeniul 
(prezentate în
Ies și la Muzeul 
(iilor) pot fi, de asemenea, 
observate demersuri artis
tice variate, fiecare din 
ele in deplin consens cu

artei noas-

sculpturii 
sălile Dal- 

colec-

Crișan create de Ion Vla- 
siu ; capacitatea lui Va- 
sile Gorduz de a transmi-' 
te imaginii („Moartea lui 
Gelu“) o maximă încăr
cătură poetică, evocatoa
re ; aspirația spre rigoa
rea monumentalului la 
George Apostu, Cristian 
Breazu, Mihai Buculei, 
Adrian Popovici, Ion Ian- 
cuț ; știința de a descifra 
și modela cu finețe trăsă
turile celui portretizat la 
Corneliu Camarovski, sub
tilitatea modelajului Iuliei 
Oniță. Ioanei Kassargian 
sau Lianei Axinte ; pu
terea constructivă a lui 
Eftimie Bîrleanu și Boris 
Caragea, chiar în lucrări 
de mai mici dimensiuni, 
priceperea de a asculta 
pulsațiile ascunse ale lem
nului la Gh. Iliescu Căli- 
nești și Ovidiu Maitec ; li
rismul compozițiilor lui A. 
Bolea și Pavel Bucur etc, 

în sălile Muzeului co
lecțiilor — o amplă selec
ție de grafică ilustrează 
generoasa dezvoltare pe 
care a cunoscut-o in ul
timul timp și acest dome
niu artistic. De la dese
nul' in tuș sau creion 
(abordat cu autoritate atit 
de artiști cu o îndelungată 
experiență ca Vasile Ka- 
zar și Paul Erdos, cît și de 
mai tinerii, dar deosebit 
de inzestrații Vanda Mi- 
huleaC, Damian Petrescu, 
Ion Donca, Vasile Soco- 
iiuc. Elena Boariu Chin- 
schi. Ethel Lucaci Băiaș) 
la fiuiditățile și transpa
rentele acuarelei sau gua
șei (pline da freamăt ae-

(Urmare din pag. I)

Niciodată nu-s prea 
multe aplauze pentru 

talentele artistice
Nu cred că cineva 

•poate să se declare să
tul de muzică, să se 
mulțumească numai cu 
ceea ce află în progra
mele de radio și tele
viziune sau in pro- 
pria-i discotecă... Să nu 
dorească măcar o dată, 
în stagiune, să meargă 
la concert, la operă... 
In ultimul timp — ca 
membru în juriul Festi
valului național „Cîn- 
tarea României" — am 
asistat la un sir de 
concerte ale unor for
mații de prestigiu, cu 
repertorii din cele mai 
alese, mai proaspete și 
mai interesante; as a- 
minti in domeniul mu
zicii corale concertele 
susținute de Filarmo
nica din Tg. Mureș. 
Filarmonica din Cluj- 
Napoca, corul Radiote- 
leviziunii române și al 
Filarmonicii din Timi
șoara, corul Filarmo
nicii „George Enescu", 
cu un concert omagial 
„loan D. Chirescu". 
Am fost si mirat, si 
mîhnit insă, văzînd 
sala Ateneului aproape 
goală și cum elevi, 
profesori, dirijori, com
pozitori (ca să mă re
fer la muzicieni) pu
teau fi numărați pe 
degete. Excelentul cor 
clujean a fost mai no
rocos, datorită faptului 
că celor vreo 40 per
soane aflate in sală — 
inclusiv juriul — li 
s-au adăugat si cei 40

cîntăreți ai corului din 
Tg. Mures! Lucrări va
loroase. unele de mari 
dificultăți tehnice, ar fi 
constituit o substan
țială hrană pentru 
orice iubitor al muzicii 
Si in același timp pen
tru omul de speciali
tate. Spre lauda lor, 
cițiva dirijori au venit

însemnări de
D. D. BOTEZ

de departe spre a asis
ta la aceste concerte.

Acesta a fost un caz 
recent. As aminti însă 
un caz ceva mai vechi. 
In luna aprilie, tot la 
Ateneul Republicii So
cialiste România a avut 
loc concertul corului 
Liceului pedagogic din 
Botoșani, concert de
venit acum tradițional. 
Dirijor, , profesorul 
Gheorghe Cojocaru. Au 
fost prezentate 16 pri
me audiții. Să recu
noaștem că pentru un 
cor de scoală este o 
performanță ! Profeso
rul acesta trebuia încu
rajat, dar prezenți în 
sală au fost doar cîți- 
va din colegii săi bucu- 
resteni si, culmea, lip
seau chiar si unii din
tre compozitorii cîn- 
tați !

Corul botosănean 
este una dintre puți

nele formații ce pot fi 
date drept model. Ac
tivitatea lui este imen
să : concerte cu Filar
monica din Botoșani, 
intre altele Simfonia a 
9-a de Beethoven; în
registrări la Radio și 
Televiziune, muzică de 
scenă la unele piese de 
teatru, turnee anuale. 
Cu doi ani in urmă, di
rijam Fantezia de 
Beethoven pentru pian, 
cor si orchestră. Piesa 
a fost reluată recent 
sub conducerea maes
trului Mircea Basarab. 
Invitat la Bucutesti, 
corul susține o cantată 
de Bach, împreună eu 
orchestra Radiotelevi- 
ziunii, dirijor fiind Lu
dovic Baci. In con
cursul „Cintarea Româ
niei" deține locul întii, 
iar de curind a fost in
vitat la Festivalul co
ral de la Barcelona. 
Muncă uriașă, rezulta
te din cele mai fru
moase, toate datorită 
profesorului de muzi
că, Pentru că nu este 

’nici o noutate, profe
sorii de muzică s-au 
dovedit printre cei mai 
entuziaști si bineînțe
les autorizați anima
tori ai mișcării artis
tice de masă. Să facem 
astfel ca rodul muncii 
lor pentru afirmarea 
talentelor autentice din 
rîndul maselor să fie 
primit cu meritatele 
aplauze ale unor săli 
pline !

tară — înseamnă a afirma și a sus
ține un nou umanism, de tip socialist, 
revoluționar în esența sa. mult mai 
complex decît cel „clasic", întrucît 
el se raportează la întreaga socie
tate, pe o bază materială reală și 
cuprinzătoare care îl face realmente 
posibil, întrucît el subînțelege de
terminări mult mai complexe, acu
mulate istoric, ale ființei umane. 
Umanismul revoluționar — sublinia 
secretarul general al partidului la 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste — concepe afirma
rea și dezvoltarea plenară a perso
nalității umane nu izolat, ci în cadrul 
ansamblului societății. promovînd 
principiul rațional și generos potrivit 
căruia fericirea personală nu se poa
te realiza încâlcind dreptul la feri
cire al altora, ci numai în cadrul fe
ricirii generale a colectivității, a 
poporului, a umanității. Desigur, u- 
manismu] revoluționar, ca și omul 
nou — ca nou model etic — nu sînt 
in fapt nici .pure idealuri abstracte, 
nici realizări practice definitive. o 
dată pentru totdeauna : ele. aceste 
concepte, reprezintă o stare de spirit 
în desfășurare, contînd ne o evoluție 
umană complexă, un fel de a înțe
lege dezvoltarea din aproape în 
aproape și organic, pentru întreaga 
comunitate, a acelor condiții mate
riale exterioare și a acelor impera
tive morale interioare ale unui mod 
de a trăi și de a crea o umanitate 
de gradul superlativ. Literatura este 
unul dintre factorii cei mai impor
tanți în susținerea acestui program 
ideologic și a acestei stări spirituale. 
Spațiul ei este cîmpul desfășurării 
dialecticii subtile dintre datul prezent 
și noutatea viitoare, dintre imperati
vul individual, personal și cel colec

tiv, social, dintre lupta pentru edifi
carea unei personalități umane noi 
și cea a edificării unei lumi sociale 
și politice noi. dialectica dintre prac
tică și aspirație, dintre realitate și 
transcendență — aceasta înțeleasă ca 
proiect uman care depășește existen
tul pentru o stare viitoare superioară. 
Conflictele și tatonările, căutările și 
durerile nașterii unei umanități noi, 
forța -și puritatea acesteia, importanța 
ei pentru societatea umană în gene
ral își găsesc ecoul în literatură ca

tv
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PROGRAMUL 1
8,45 Gimnastica la domiciliu
9,00 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei
9,35 Film serial pentru copii

10,00 Viața satului
11,40 Avanpremieră
11,45 Bucuriile muzicii
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical

■ _____________________ 1

cinema
• Lumea Atlantidei : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII - 
11; 18.
• Moartea unui ghid : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20.
© Iphigenia : PATRIA — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20.
• Nu pot trăi fără lăutari : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20,15.
• La cinci zile de casă î SCALA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15, 
FESTIVAL — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FAVORIT — 9: 11,15:

13,30; 15.45; 18: 20,15, GRADINA 
CAPITOL — 20,45.
© Ultimul Fleksness : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17.45;
20, la grădină — 20.45.
• Frate și soră : GRĂDINA FES
TIVAL — 20,15.
© Ultima frontieră a morții : CA
PITOL — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 
20,15, GLORIA — 9; 11.15; 13.30; 
15,45: 18; 20.15. FLAMURA — 9:
11,15; 13.30: 15,45: 18; 20,15.
© Aleargă după mine ca să te 
prind : CENTRAL — 9; 11.15; 13.30; 
15.45: 18; 20,15.
© Serial „Bălănel" — 9,15; 10,30; 
11,45; 13; 14,15. O dramă la vină- 
toare - 16; 18; 20 ; DOINA.
© Aventurile lui Mark Twain : 
EXCELSIOR — 9; 12; 16: 19, ME

LODIA — 9; 11,30; 14; 17: 19.30,
MODERN — 9; 11,30; 14; 17; 19,30, 
la grădină — 20,30.
© D-ale carnavalului î TIMPURI 
NOI — 12; 14; 16; 18; 20.
© Șatra : FEROVIAR — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20,15.
© Africa Express : BUCUREȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Olga și poetul ; BUZEȘTI — 16: 
18; 20.
© Elefantul alb : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13.30: 15.45: 18: 20,15.
© înarmat și foarte periculos : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20,15
© Cazul Gorgonova : BUCEGI — 
16; 19.
© Apașii ; GIULEȘTI — 9: 11;
13,15; 15,30; 17.45; 20.

Ion Pacea „Femei citind"

rian și luminozitate la 
Ion Musceleanu, cu o notă 
de gravitate la Margareta 
Sterian și Constantin Ba
ciu, cu efecte de poezie 
discretă la Balogh Lajos, 
Maria Constantin.- Csehi 
Peter, Constantin Găve- 
nea, Eva Cerbu), de la 
moderna tehnică offset 
(Napoleon Zamfir) la va
riatele tehnici ale gravu
rii (sondind posibilitățile 
de sugestie ale culorii la 
Corina Beiu Angheluță, 
Szalai Iosif. Natalia Ma
tei Teodorescu, Hortensia 
Masichievici, Clarette 
Wechtel, Ana Iliuț, Ilea
na Dăscălescu sau expre
sivitatea alb-negrului la 
Tiberiu Nicorescu. Matyas 
Iosif, Nicolae Săftoiu).

Varietatea căutărilor, a 
soluțiilor plastice — con
diționate firesc de prezen
ța unui mare număr de 
artiști din toate genera
țiile — contribuie, impli
cit. la conturarea unei ima

gini de ansamblu la fel de 
variate, aducînd în atenția 
generală pe lingă lucrări 
de indiscutabilă calitate 
artistică și lucrări lipsite 
de profunzime si subtili
tatea ideii, de limpezimea 
exprimării, lucrări care 
nu au reușit în totalitate 
să structureze în mod ori
ginal datele, mai tradițio
nale sau mai noi ale pic
turii, sculpturii și grafi
cii. Sînt însă scăderi va
lorice care-și pierd din 
importantă, raportate fiind 
la numărul mare al reu
șitelor. al lucrărilor care 
ilustrează cu adevărat 
momente . spirituale ale 
unui proces de transfor
mare a conștiințelor, des- 
chizind drum unei evoluții 
organice care să ducă mai 
departe asimilarea cît mai 
autentică_ a unor viziuni 
artistioe cu adevărat con
temporane.

Marina PREUTU

Mihai Rusu „Aniversare"

o cultură națională nu poate exista 
ruptă de celelalte culturi naționale 
cu care, împreună, formează marea 
cultură a lumii. Literatura română 
nu a fost niciodată desprinsă de 
marea, adevărata literatură a întregii 
umanități, ci într-un continuu dialog 
cu aceasta, ceea ce explică filiația și 
influențele reciproce, sincronizările 
temporale și stilistice care au avut 
și au loc în interiorul ei. Din acest 
punct de vedere există în România 
un permanent interes pentru litera-

Umanismul revoluționar
și in celelalte arte sau manifestări 
ale spiritului poporului nostru. De 
aceea putem afirma cu îndreptățită 
satisfacție că avem azi o literatură 
nouă, scrisă în lumina acestor idei 
revoluționare, așa cum avem înfăp
tuiri contemporane, dind laolaltă pu
terea spiritualității noastre pusă in 
slujba omului, noțiune centrală pe 
care se axează toate în demersul 
complex spre o existență superioară 
a noii societăți.

Evident că acest mod complex de 
a înțelege rolul literaturii și artei 
pentru circumscrierea și lărgirea con
ceptului nou de umanitate a secolu
lui douăzeci nu există și nu se dez
voltă rupt de restul lumii, pe cont 
propriu, ci, plecînd chiar din premi
sele sale, el presupune cu necesitate 
căi de comunicare, legături multiple, 
raportări și schimburi cu celelalte 
culturi ale lumii, cu care se acor
dează în ceea ce acestea au mai 
profund uman, mai valoros. Fiindcă

15,00 Fotbal : F.C.M. Galați — Steaua în 
Campionatul național divizia A. 
Transmisiune directă de la Galați. 
Comentează Radu Urziceanu

17,10 Cupa mondială la atletism
17.55 Film serial ; Calvarul. Episodul 11
18,45 Cei patru M. „Viorile*1
19,00 Telejurnal
19,15 Permanenta redescoperire a Româ

niei (XI)
19.55 Avanpremieră
20,00 Film artistic : La capătul firului. 

Premieră pe țară
21,20 Publicitate
21,25 Muzică ușoară
21,40 Telejurnal © Sport

PROGRAMUL 2
16,00 Emisiune în limba maghiară

© între oglinzi paralele : LIRA — 
16; 18; 20.
© Tînăr și liber J AURORA - 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, la grădi
nă — 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 20,30.
© Misiunea Capricorn unu : CI
NEMA STUDIO — 10; 13: 16: 19.
GRĂDINA ARTA — 20.30.
© Leii saloanelor : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18: 20.
© Pe urmele documentului 99 : 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
© Police Python 357 : PACEA — 
14: 16,30; 19.
© Porțile albastre ale orașului : 
COTROCENI — 15.30; 17,45; 20.
© Alibi pentru un prieten : MIO
RIȚA — 9; 11.30: 14,15: 16.45; 19,30, 
GRĂDINA TITAN — 20.30.

l

turile străine, căruia îi corespunde o 
generoasă politică de traduceri din 
literaturile lumii. Totodată trebuie 
consemnată preocuparea de a face 
cunoscută literatura română pe alte 
meridiane, ceea ce înseamnă a in
forma străinătatea despre modul de 
a trăi și înțelege viața in țara noas
tră, îmbogățind, in felul acesta, cul
tura universală cu o serie de conota- 
ții specifice românești privind con
ceptul de umanitate. Aceasta se im
pune cu și mai multă necesitate in 
viitor, deoarece numai afirmînd fețe 
diverse ale omului din fiecare loc 
și numai cunoscind toate aceste fețe 
putem avea șansa de a intrevedea 
fața generală a omului, uriașa sa fată 
care nu există undeva precis, dar se 
află pretutindeni ca mare obsesie și 
implicare a ființei umane.

Fără îndoială, literatura română 
contemporană s-a îmbogățit, in spe
cial in ultimul deceniu, cu opere care 
reflectă in esență acest spirit su
perior, puterea ei fiind, din punct

de vedere al educației etice și este
tice, remarcabilă, bucurîndu-se de 
aprecierea maselor, de atente consi
derații ale specialiștilor. Totodată, 
ceea ce mi se pare deosebit în aceas
tă problemă este faptul că azi lite
ratura, celelalte arte se constituie ca 
o permanentă necesitate a ziditorilor 
lumii socialiste, făcînd parte inte
grantă din viața acestora, în care 
află noi și variate tipologii umane. 
Creatorul este astăzi într-un dialog 
permanent, analitic, patetic și lucid 
totodată cu marile probleme ale 
timpului și eroicului nostru popor. 
Prin aceasta, artistul este acum un 
factor decisiv în dezvoltarea uma
nistă, armonioasă a omului și noii 
societăți românești. în acest sens, 
sublinierea din Directivele Con
gresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român este edificatoare : 
„Se va intensifica munca .politico- 
educativă de ridicare a conștiinței 
socialiste și formarea omului nou, 
constructor al socialismului și comu
nismului. făuritor conștient al pro
priului său destin, al viitorului fericit 
al patriei". Aceasta este o necesitate 
imperioasă, deoarece edificarea noii 
lumi presupune împlinirea unei ope
re unice : a bazei materiale, dar și a 
acelei conștiințe generale, conștiință 
care să guverneze gindirea și creația, 
ca și comportamentul etic și relațiile 
interumane. Literatura are, în acest 
context, un rol de prim ordin : la 
marea poezie de’ azi — comparabilă 
cu cele mai bune împliniri ale ge
nului pe plan mondial —, la noua 
proză și dramaturgie de viguroasă 
analiză social-politică, la substanțiale 
cărți de estetică, de critică și istorie 
literară, scriitorii vor adăuga, cu si
guranță, noi opere în care umanis
mul să lumineze generos devenirea 
societății românești.

8,43 Muzică populară și folk
9,10 Efigii lirice — muzică și poezie
9,30 Orizont tehnico-științific

10,OG Concert educativ
19,00 Telejurnal
19,15 Telerama
19,45 Bijuterii muzicale
20.40 Sunetul marmurei — reportaj
20,55 Clubul tineretului
21.40 Telejurnal © Sport
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PROGRAMUL 1

18,50 1 001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Priorități în economie
19,35 Reporterul și amintirile. Reportaj 

de scriitorul Mlrcea Radu Iacoban,

19.55 Cadran mondial
20.15 Roman foileton : Poldark. Episo

dul 28
21,05 Muzică ușoară
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.00 Cenacluri ale tineretului
16.30 Matineu de vacanță
16.55 Planeta inocenței
17.15 Varietăți muzicale și distractive
18,00 Secvențe TV
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Un fapt văzut de aproape
19,40 Seară de operă și balet
20.35 Caseta cu imagini
21.35 Telejurnal

© Umbra lui Casey : FLOREASCA 
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20.
© Pline cu nuci : VIITORUL — 
15,30; 17.45; 20.
o Ultimul vals : VOLGA — 9}
11.30: 14; 16,30: 19.30.
© Cantemir : POPULAR — 16; 18; 
20.
© Nick Carter superdetectiv : 
MUNCA - 16; 18; 20.
© Nea Mălin miliardar : COS
MOS — 14; 16; 18; 20.
© Severino : FLACĂRA •— 15;
17,45; 20.
© Un om în loden : ARTA — 9; 
11,15; 13.30: 15,45: 18: 20.
© Certificat de paupertate : PRO
GRESUL — 16: 18; 20.
© Hercule cucerește Atlantida : 
GRĂDINA BUCEGI — 20.30.

© Școala curajului : 
BUZEȘTI — 20,30.
© Dansul tobelor : 
FLACĂRA — 20,30.
© Viața merge înainte : 
PARC HOTEL — 20.30.
© Un trecător în ploaie 
NA LIRA — 20,30.

GRĂDINA 

GRADINA 

GRĂDINA 

: GRĂDI-

teatre
© Filarmonica George Enescu" 
(rotonda Ateneului Român) ; „Co
loana infinită". Micro-spectacol în 
imagini, sunet și lumini, urmat de

un recital vocal-instrumental, sus
ținut de Martha Kessler, mezzoso- 
prană, Constantin Iliescu-pian și 
Andrei Csaba-violoncel — 20.
© Teatru] Ciulești (sala Majestic) *. 
Serenadă tîrzie — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Omul 
care aduce rîsul — 20.
© Teatrul evreiesc de stat : Tevîe 
lăptarul — 19,30.
© Teatrul ,.Ion Creangă" : Cine se 
teme de crocodil ? — 10,30.
© Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 20, cartier Titan) : 
Pescarul și norocul — 19,30.
© Teatrul ..Ion Vasilescu" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Disco, 
eu, tu și dragostea — 20.

Planurile 
de învățămînt 

in dezbatere publică
în suplimentul său de sîmbătă, 1 

septembrie a.c„ revista. „Tribuna șco
lii" publică proiectele noilor planuri 
de invățămint. pentru învățămintul 
preșcolar, primar, gimnazial și toate 
profilurile invățămintului liceal. A- 
cestea au la bază hotărîrile partidu
lui și statului, indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, privind perfecțio
narea întregului proces instructiv-e- 
ducativ, integrarea învățămîntuluî cu 
producția și cercetarea științifică, 
pregătirea temeinică a tineretului 
pentru muncă și viață, educarea sa 
în spirit comunist, revoluționar.

Potrivit prevederilor Legii educa
ției și invățămintului. proiectele pla
nurilor de învățămînt Urmează a fl 
aprobate de Congresul educației și 
invățămintului, convocat pentru luna 
septembrie a.c. în prealabil, ele sînt 
supuse dezbaterii publice. Cadrele 
didactice, specialiștii, oamenii mun
cii din celelalte domenii de activi
tate, părinții elevilor și studenților 
pot trimite propunerile și sugestiile 
lor inspectoratelor școlare județene 
și al municipiului București, Minis
terului Educației ți Invățămintului, 
precum și redacției revistei „Tribuna 
școlii".

Proiectele planurilor de învățămînt 
pentru învățămintul superior se 
transmit instituțiilor de învățămînt 
superior in vederea dezbaterii lor cu 
toate cadrele didactice, cu celelalte 
cadre de specialitate care au sarcini 
în domeniul invățămintului superior. 
Propunerile și sugestiile pot fi înain
tate instituțiilor de învățămînt su
perior si Ministerului Educației și 
Invățămintului.

Noile capacități
(Urmare din pag. I)
re in funcțiune Ia majoritatea noi
lor investiții. Volumul destul de 
mare al utilajelor aflate în stoc pe 
șantiere sau care trebuie să soseas
că, mai ales pe șantierele investiți
ilor din industria chimică, industria 
construcțiilor de mașini și metalur
gie, impun organizarea riguroasă a 
acestor lucrări în două și trei schim
buri, completarea efectivelor de mun
citori, folosirea Ia maximum a utila
jelor de construcții, adoptarea unor 
metode de muncă avansate, menite 
să ducă la scurtarea substanțială a 
ciclurilor de montaj, aprovizionarea 
ritmică a punctelor de lucru cu toate 
materialele, sculele și dispozitivele 
de execuție necesare.

Sarcini mari revin și beneficiarilor 
dc investiții, chemați să participe ac
tiv, cu formații de lucru proprii, la 
montarea rapidă a utilajelor.

ASIGURAREA FRONTURILOR 
DE LUCRU CORESPUNZĂTOARE 
se detașează, cu aceeași pregnanță, 
ca o condiție hotărîtoare pentru 
realizarea rapidă a lucrărilor de 
montaj. Sînt numeroase șantierele 
unde montorii sînt bine pregătiți, 
pot să execute zilnic volume mari 
de lucrări, dar eforturile lor sînt 
grevate de insuficiența fronturilor 
de montaj pregătite de constructori, 
în toate aceste situații trebuie sta
bilite, în strînsă colaborare cu mon
torii, programe precise, realiste și ju
dicios eșalonate, pe zile și pe ore. 
urmărindn-se permanent modul în 
care sint realizate și predate frontu
rile de montaj prevăzute. Pe șantie
rele aflate în această situație, prin
tre care, bunăoară, cele ale noilor 
capacități de pe platforma Bistrița,» 
sînt necesare acum, mai mult ca ori- 
cind. organizarea exemplară a în
tregii activități a constructorilor și 
întronarea unei discipline ferme la 
fiecare loc de muncă etc.

LIVRAREA URGENTA SI INTE
GRALA A UTILAJELOR TEHNO
LOGICE reprezintă o altă importan
tă problemă de care depinde, intr-o 
măsură hotărîtoare, punerea in func
țiune la termen a investițiilor dir 
plănui pe acest an. în pofida îmbu
nătățirilor consemnate in ultimul 
timp în domeniul livrărilor, volumul 
restanțelor continuă să fie mare, a- 
fectind o serie de șantiere impor
tante, printre care cele ale Combi
natului de fire sintetice din Vaslui, 
întreprinderilor de țevi și anvelope 
din Zalău, noilor capacități aflate 
in construcție la Combinatul petro
chimic și rafinăria din Borzești sau 
Ia întreprinderea de anvelope din 
Florești. județul Prahova. Nimic nu 
este mai important pentru întreprin
derile de utilaj chimic din Ploiești 
și Făgăraș, întreprinderile bucu- 
reștene „23 August", „Grivița roșie" 
mecanică de utilaj chimic și altele, 
decît recuperarea grabnică a restan
țelor înregistrate, livrarea ritmică, 
și de calitate, în succesiunea firească 
a montajului, a celorlalte utilaje con
tractate.

întreaga activitate pentru accele
rarea execuției lucrărilor pe șantiere 
trebuie să se desfășoare sub condu
cerea și îndrumarea nemijlocită a 
organelor și organizațiilor de partid, 
chemate să-și pună în valoare în
treaga capacitate organizatorică pen
tru mobilizarea tuturor factorilor cu 
răspunderi in acest domeniu în ve
derea îndeplinirii acestei sarcini 
majore trasate de partid. Comi
tetele județene de partid, primii-se- 
cretari ai acestora vor trebui să ac
ționeze energic, cu fermitate pentru 
soluționarea operativă a problemelor 
cu care se confruntă un șantier sau 
altul, pentru introducerea în fabrica
ție și livrarea rapidă a utilajelor 
solicitate de constructori și montori, 
să impulsioneze nemijlocit montajul 
rapid al acestora. Acționind ferm, 
pe planuri multiple, prin măsuri po
litico-educative, comitetele județe
ne de" partid. organizațiile de partid 
de pe șantiere, din întreprinde
rile beneficiare și cele producătoa
re de utilaje trebuie să devină, mal 
mult ca oricînd, comandamente de 
conducere operativă a activității pe 
frontul investițiilor. Munca politlco- 
educativă este chemată să sprijine 
generalizarea aplicării inițiativelor 
valoroase, să determine ca po
tențialul constructorilor, mon teri
lor. al colectivelor din unitățile furni
zoare de utilaje să fie puternic mobi
lizat și pus in slujba înfăptuirii ri
guroase a sarcinii majore puse de 
partid în domeniul investițiilor — 
punerea în funcțiune la termen a 
tuturor noilor capacități productive 
planificate — sarcină-cheie care con
diționează înfăptuirea obiectivelor 
mobilizatoare ale actualului cincinal, 
accelerarea progresului economic și 
social al țării.
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SOIEMNITATEA DECORĂRII TOVARĂȘULUI MIHAI GERE»

CU PRILEJUI ÎMPLINIRII VlRSTEI DE 60 DE ANI
Cuvintul tovarășului

Mihai Gere

i

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu! 
Stimați tovarăși !
Mulțumesc conducerii partidului, 

dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru inalta distincție ce 
mi s-a acordat. Cei din contingentul 
meu politic știu că meritul nu este 
al nostru. Biografia noastră a fost 
scrisă de partid. Partidul ne-a oferit 
șansa unică de a participa la opera 
istorică a creării unei alte lumi.

îmi este greu să exprim sentimen
tele mele în acest moment-bilanț. 60 
de ani sînt mulți — și sînt putini. 
Dar. oricum, însumează o cale destul 
de lungă.

Au fost momente în viața mea. a 
generației din care fac parte, cînd se 
părea că avem puține șanse să apu
căm această vîrstă. Și mulți dintre 
noi nici nu au apueat-o. Și nu se 
poate să nu mă gîndesc azi la ei. Dar 
și atunci cu toții rîvneam cu ardoare 
ea Țara să a.iungă la virsta matură, 
de aur. a socialismului.

Meritele nu sînt ale mele, ci ale
1 mediului muncitoresc din care vin, 

de români, maghiari, germani, sîrbi, 
evrei, de prieteni și tovarăși, de la 
care am învățat spirit de clasă, dem
nitate de om, corectitudine si mo
destie. frăție de luptă și patriotism.

Familia și mediul muncitoresc, să
răcia. dubla asuprire — socială și 
naWonală — m-au îndrumat din ti
ne .Te spre mișcarea muncitorească. 
Adevărata frăție dintre cei cu ade
vărat egali am cunoscut-o profund 
în anii grei ai ilegalității, în anii de 
închisoare, intre tovarăși de diferite 
graiuri, comuniști.

Meritul este al partidului, care m-a 
crescut, m-a format și m-a educat, 
care mi-a pus la încercare puterile și 
mi-a acordat încredere.

După ce a evocat perioada ilegali
tății. cînd l-a cunoscut pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în închisoarea de 
la Caransebeș, vorbitorul a subliniat 
calitățile de revoluționar și condu
cător politic ale celui care astăzi se 
află în fruntea partidului și statului 
nostru, adresîndu-i cele mai calde 
mulțumiri pentru înalta distincție ce 
i-a fost înmînată.

Accentuăm adesea — a spus in

Plenara Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție

Sîmbâtă a avut loc plenara Consi
liului Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție. în lu
mina indicațiilor secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, date la recenta consfătuire 
pe țară a cadrelor de conducere din 
unitățile agricole socialiste, partici- 
panții au analizat in spirit critic și 
autocritic stilul și metodele de mun
că ale consiliilor uniunilor agricole 
județene pentru mobilizarea țărăni
mii la creșterea producției agricole, 
la accelerarea procesului de moder
nizare șl dezvoltare intensivă a agri
culturii, precum și pentru înfăptuirea 
programelor privind dezvoltarea acti
vităților industriale și a prestărilor 
de servicii.

Raportul prezentat de tovarășul 
Vasile Marin, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului U- 
niunli Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, și dez
baterile au socxs în evidentă rea
lizările obținute de agricultura 
țării noastre în anii socialismului, 
potențialul uriaș de care dispune a- 
ceastă ramură de bază a economiei 
naționale ca urmare a înfăptuirii nea
bătute a politicii agrare a partidului. 
"1 todată, au fost arătate deficiențele 
care mai persistă în stilul de muncă 
al uniunilor cooperatiste și condu
cerilor unităților în organizarea pro
ducției și a muncii pentru folosirea 
eficientă a pămmtuluî. aplicarea teh
nologiilor specifice fiecărei culturi și 
specii de animale, utilizarea deplină 
a bazei tehnico-materiale a agricul
turii. în centrul dezbaterilor au stat, 
de asemenea, sarcinile ce revin uniu
nilor cooperatiste și conducerilor uni
tăților agricole pentru integrarea di- 
. ectă a acestora în întreaga activitate 
economică și organizatorică, pentru 
mobilizarea țărănimii, a tuturor lu
crătorilor de pe ogoare la strîngerea 
si depozitarea fără pierderi a recol
tei, la executarea în condiții agroteh
nice superioare a însămînțărilor de

Conferință consacrată folosirii raționale a solului

Simbătă s-au încheiat lucrările 
celei de-a X-a conferințe a Societă
ții naționale pentru știința solului, 
desfășurată la Brașov intre 27 și 31 
august. Participanții — specialiști, 
cadre didactice, oameni de știință 
din tară și de peste hotare — au dez
bătut probleme actuale ale cunoaște
rii. ameliorării și folosirii rationale 
a resurselor de pămint ale agricul
turii si silviculturii din județele Bra
șov, Sibiu. Covasna, Harghita si au 
elaborat o serie de soluții pentru 
sporirea capacității de producție a

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

pi 5 septembrie. în țară : Vremea va fi 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin în primele zile. Vor cădea ploi 

• UN SUCCES PE 
CALEA OBȚINERII ENER
GIEI SOLARE IEFTINE. 
Institutul de cercetare de la 
Stanford (S.U.A.) a elaborat o 
metodă prin care siliciul în stare 
pură, component esențial al ce
lulelor solare — cu ajutorul că
rora energia soarelui este con
vertită direct în electricitate — 
poate fi elaborat într-un ritm 
considerabil mai rapid și la un 
preț mult mai scăzut decît pînă 
acum. Prin noua metodă, siliciul 
se obține ca produs auxiliar în 
procesul de fabricare a alumi
niului. Durata procesului tehno

continuare vorbitorul — că orînduirea 
noastră asigură afirmarea plenară a 
personalității umane pentru toti fiii 
țării, fără deosebire de naționalitate. 
Cred că cei 60 de ani ai mei, desti
nul meu — fără să reprezinte o ex
cepție, dimpotrivă — demonstrează 
acest adevăr. Ilustrează condițiile 
create de partid muncitorului — în 
cazul de fată muncitorului apartinînd 
naționalității maghiare — de a se 
afirma, de a-și manifesta personali
tatea, servind partidul, țara, cauza 
întregului popor, inclusiv a naționa
lității de care aparține.

Toți fiii patriei, fără deosebire de 
naționalitate, iau parte la elaborarea 
și dezbaterea deciziilor cu privire la 
destinele țării. Așa .«te întîmplă și în 
aceste zile, cînd țara discută proiec-, 
tele mobilizatoare ale Congresului al 
XII-lea, care stimulează energia 
creatoare a întregului popor, a celor 
ce muncesc în această tară : creatorii 
tuturor valorilor.

Angajat pentru totdeauna, voi face 
și de acum înainte totul cu răspun
dere și cinste. în spiritul politicii 
partidului. în opera de construire a 
socialismului multilateral dezvoltat, 
a unei vieți în care demnitatea, li
bertatea. egalitatea, frăția deplină și 
bunăstarea sînt un bun al tuturor.

Voi sluji, cauza frăției poporului 
român cu naționalitatea maghiară și 
celelalte naționalități — așa cum m-a 
învățat și mă învață partidul. Voi 
sluji cauza păcii și colaborării în 
lume, cauza bunei înțelegeri dintre 
ponoa re.

în cei 60 de ani de viață am fost 
fiu credincios al acestui pămînt. al 
patriei mele. România socialistă — 
am fost ostaș disciplinat al partidu
lui comuniștilor. Dacă ar fi să iau 
viata de la început, aș proceda la 
fel. Poate mai bine. Poate cu mai 
mult spor.

încredințez partidul, conducerea sa, 
pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că voi fi și pe mai depar
te același ostaș disciplinat al parti
dului, al clasei muncitoare, al po
porului muncitor, al naționalității de 
care aparțin — și îmi voi face dato
ria pînă la capăt, oriunde, în orice 
împrejurare. (Aplauze).

toamnă, la realizarea programelor 
naționale de dezvoltare a agriculturii.

Participanții la plenară au adoptat 
o telegramă adresată Comitetului 
Centrai al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune : ..Folosim acest pri
lej pentru a reafirma totala adeziune 
a milioanelor de țărani cooperatori 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — la politica inter
nă și externă a partidului și statului, 
care corespunde pe deplin năzuințe
lor fundamentale ale poporului nostru 
de pace, înțelegere între națiuni, pro
gres și bunăstare, hotărîrea noastră 
nestrămutată de a nu precupeți efor
turile în vederea înfăptuirii ei“.

„Consiliul Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție se 
angajează ferm în fața conducerii 
partidului. a dumneavoastră, mult 
stimate și iubite secretar general, 
să-și îmbunătățească radical stilul și 
metodele de muncă, să acționeze cu 
responsabilitate sporită pentru a asi
gura realizarea exemplară a sarcini
lor ce revin agriculturii cooperatiste 
din planul național unic pe acest an 
și pe întregul cincinal.

Mobilizați puternic de sarcinile 
și orientările stabilite prin docu
mentele de excepțională însemnătate 
ce vor fi supuse aprobării Congre
sului al XII-lea al partidului, care 
situează agricultura țării printre ra
murile de bază, prioritare, de care 
depinde însăși dezvoltarea industriei, 
a întregii economii naționale, vă asi
gurăm, mult stimate tovarășe secretar 
general, că uniunile cooperatiste, sub 
conducerea directă a organelor și or
ganizațiilor de partid și în strînsă 
colaborare cu organele agricole de 
stat. , vor munci fără preget pentru, a 
încheia cu bine anul agricol, pentru 
a-1 pregăti temeinic pe cel viitor, ca 
un important pas spre înfăptuirea 
mărețelor obiective ale cincinalului 
următor".

(Agerpres)

solurilor din zona de sud-est a Tran- 
silvaniei.

în încheierea lucrărilor conferinței, 
participanții au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în care se angajează să 
activeze în continuare, cu toate for
țele. în lumina concepției partidului 
cu privire la locul agriculturii și sil

viculturii în economia națională, la 
rolul științei și tehnicii în actuala 
etapă de construire a socialismului, 
pentru a cunoaște și folosi mai bine 
pămîntul. (Agerpres)

cu totul izolate. Vîntul va sufla slab. 
Temperatura în creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între 7 și 17 grade, local mai 
coborîte la începutul intervalului, iar 
maximele între 20 și 28 de grade, izo
lat mai ridicate. Dimineața, ceață loca
lă. în București : Vremea va fi fru
moasă si se va încălzi. Cerul va fi va
riabil. mai mult senin. Vîntul va sufla 
slab. Temperatura în creștere.

logic se reduce de o sută de ori, 
iar prețul de cost scade cu peste 
zece ori. Omul de știință Leonard 
Nanis, șeful proiectului respec
tiv de la Institutul din Stan
ford, a anunțat că noua metodă 
apropie mult ziua cînd energia 
solară va putea concura, sub 
.Aspect economic, sursele clasice 
de energie.

• COMBUSTIBIL DIN 
PLANTE MARINE. Specia
liștii opinează că încă în anul 
1980 producția de petrol a

A apărut în limbile maghiară și germană

NICOLAE CEAUȘESCU 
„România pe drumul construirii societății 

socialiste multilateral dezvoltate44 
(rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole.
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I Marșa sărbătoare a poporului

Cronica
Primiri

Simbătă dimineața, tovarășul Du
mitru Popescu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit delegația 
agenției „China Nouă", condusă de 
Tzen Tao, directorul general al 
agenției.

La primire a participat Ion Cum- 
pănașu, director general al Agenției 
române de presă —' Agerpres. A 
avut loc o convorbire referitoare la 
problemele dezvoltării colaborării pe 
linie de presă între cele două țări.★

Delegația agenției „China Nouă" 
a făcut o vizită. în tara noastră I4 
invitația Agenției române de presă — 
Agerpres. Cu acest prilej a fost 
semnat acordul de colaborare dintre 
cele două agenții.

în cadrul vizitei, delegația a avut 
convorbiri la Ministerul Afacerilor 
Externe, la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale. Comitetul de Stat al 
Planificării, Consiliul popular al mu
nicipiului București, redacția zia
rului „Scînteia" și a vizitat obiec
tive economice și social-culturale 
din Capitală Șî din județele Brașov, 
Constanța și Prahova.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația agenției „China Nouă" a 
participat la manifestările consacra
te celei de-a XXXV-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă. ★

Simbătă dimineața, tovarășul Ion 
Ioniță, viceprim-ministru al guvernu
lui. președintele Consiliului Sanitar 
Superior, a primit delegația Ministe
rului Sănătății Publice din R.P. Chi
neză, condusă de Wang Wei, adjunct 
al ministrului, care face o vizită in 
țara noastră.

în cursul întrevederii au fost re
liefate cu satisfacție relațiile de prie
tenie și colaborare statornicite între 
România și China, dorința reciprocă 
de a le dezvolta în continuare, în fo
losul ambelor țări și popoare. Au 
fost abordate, de asemenea, aspecte
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Campionatele mondiale feminine 
de canotaj academic

BELGRAD 1 (Agerpres). — Cam
pionatele mondiale feminine de ca
notaj academic au continuat simbătă 
după-amiază la Bled (Iugoslavia) cu 
disputarea semifinalelor celor șase 
probe incluse în programul competi
ției.

Reprezentantele țării noastre au 
avut o evoluție remarcabilă, toate cele 
șase echipaje românești obținînd cali
ficarea pentru finalele ce se vor des
fășura astăzi.

în proba de schif simplu, Sanda 
Toma a terminat învingătoare în cea 
de-a doua semifinală, realizînd cel 
mai bun timp al zilei : 3’35”72/100.

Jocurile mondiale universitare
Astăzi începe, pe stadionul „Azteca" 

din Ciudad de Mexico, cea de-a 10-a 
ediție jubiliară a Jocurilor mondiale 
universitare, competiție de amploare 
la care participă peste 5 000 de spor
tivi și sportive, reprezentînd peste 100 
de țări ale lumii. în cadrul festivită
ții de deschidere, după parada spor
tivilor. miile de spectatori vor urmări 
un bogat program, in care figurează 
și o demonstrație de gimnastică la 
care vor participa 15 000 de studenți 
sportivi.

întrecerile vor începe. efectiv luni, 
în programul competiției figurînd ur
mătoarele discipline sportive : atle
tism. natație. fotbal, baschet, scrimă, 
gimnastică, tenis și volei. La actuala 
ediție, reprezentanții sportului uni
versitar din România vor lua parte la

AZI, LA FOTBAL
Campionatul diviziei A la fotbal 

programează astăzi jocurile celei de-a 
4-a etape. în Capitală se va disputa 
un singur meci: Dinamo — Olimpia 
Satu Mare, care va avea loc pe sta
dionul din șos. Stefan cel Mare. Iată 
celelalte întîlniri ale etapei : Univer
sitatea Craiova — Universitatea Cluj- 
Napoca, C.S. Tîrgoviște •— F.C. Ar
geș, Jiul Petroșani — Chimia Rm.

În cîteva rînduri
® în turneul internațional feminin 

de volei de la Varna, echipa Româ
niei a învins cu 3—1 (15—7. 15—11, 
13—15. 15—9) echipa Cubei. Alte re
zultate : Polonia — Selecționata ora
șului Riga (U.R.S.S.) 3—0 : R.D. Ger
mană — R.P.D. Coreeană 3—2 ; Ceho
slovacia — Iugoslavia 3—0.

O La Szeged au continuat meciu
rile turneului international de hand
bal al armatelor prietene. Rezultate 
tehnice : U.R.S.S. — Steaua Bucu
rești 22—21 (11—11) ; Polonia — Cuba 
37—32 (17—10) ; Ungaria — Cehoslo
vacia 25—21 (11—11).

Australiei va scădea într-o ase
menea proporție îneît va fi ne
voie să se importe două treimi 
din necesarul de combustibil, 
în prezent,, se caută noi surse 
de petrol. Un chimist din Can
berra a propus, în acest sens, 
un proiect pentru producerea de 
combustibil din plantele marine. 
După opinia sa, în curind 
Australia va putea obține din 
„grădinile" sale marine 15 mi
lioane tone de combustibil pe 
an, suficient pentru a acoperi în 
proporție de 60 la sută consu
mul actual.

zilei
aje extinderii conlucrării în dome
niul asistenței medicale, dintre spe- 

' cialiștii și institutele de cercetări me
dicale din cele două țări.

La primire a participat Mihail Al- 
dea, adjunct al ministrului sănătății.

A fost prezent Chen Shuliang, am
basadorul R. P. Chineze la București.

PleCCtre Simbătă a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
Emile Krieps, membru al conducerii 
Partidului Democratic (liberal), mi
nistru al sănătății, al forțelor publice 
(apărării) și al educației fizice și 
sporturilor din Luxemburg, care a 
făcut o vizită în tara noastră, la In
vitația Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

în timpul vizitei, ministrul luxem
burghez ’ a participat la festivitățile 
consacrate celei de-a 35-a aniversări 
a eliberării României, a fost primit 
la Consiliul de Miniștri și a avut con
vorbiri la Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste. Marea Adu
nare Națională, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, Ban
ca Română de Comerț Exterior, Mi
nisterul Apărării Naționale ; oaspe
tele a vizitat obiective economice, 
unități sanitare și instituții de cultu
ră din Capitală și de pe litoral.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Socialiste Vietnam, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste Vietnam.

Au mai trimis telegrame organiza
țiilor și instituțiilor similare din R.S. 
Vietnam Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliul 
Național al Femeilor și Consiliul 
Centra] al Societății de Cruce Roșie.

+
Cu prilejul celei de-a X-a aniver

sări a Zilei revoluției — sărbătoarea 
națională a Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialist^. ambasadorul a- 
cestei țări la București. Aziz Omar 
Shennib. a vorbit, simbătă. Ia postu
rile noastre de radio și televiziune. 

(Agerpres)

Alături de campioana noastră vor mai 
concura în finală Joan Lind (S.U.A.), 
Iskra Velinova (Bulgaria), Hette Bor- 
rias (Olanda), Martina Schroter (R. D. 
Germană) și Andrea Schriener (Ca
nada).

De asemenea, s-au clasat pe primul 
loc în seriile respective echipajele 
românești în probele de 2 visle (Olga 
Homeghi — Valeria Roșea Racilă), 2 
rame fără cîrmaci (Elena Oprea — 
Flori ca Dospinescu), 4 plus 1 rame șl 
8 plus 1. în proba de 4 plus 1 vîsle, 
echipajul nostru a ocupat locul se
cund.

întrecerile de atletism, gimnastică, 
polo pe apă, înot, scrimă, tenis și fot
bal. Din delegația sportivă a Româ
niei fac parte, printre alții, atletele 
Natalia Mărășescu, Florentina Țacu, 
atleții Paul Copu, Ilie Floroiu, Horia 
Toboc. gimnastele Teodora Ungurea- 
nu, Anca Grigoraș. înotătoarea Car
men Bunaciu, jucătoarea de tenis Lu
cia Romanov etc.

Cu prilejul lucrărilor adunării ge
nerale a Federației Internaționale a 
Sportului Universitar (F.I.S.U.) s-a 
stabilit ca Universiada de iarnă din 
anul 1981 să fie organizată în Spania. 
Pentru organizarea Universiadei de 
vară din 1981 candidează Brazilia. Ca 
președinte al F.I.S.U. a fost reales 
Primo Nebiolo (Italia).

Vîlcea, F.C.M. Galați — Steaua, F.C. 
Baia Mare — Politehnica Timișoara, 
Politehnica Iași — Sportul studen
țesc, Viitorul Scornicești — S.C. Ba
cău, A.S.A. ■ Tg. Mureș — Gloria 
Buzău.

Toate meciurile încep la ora 17,00, 
cu excepția jocului de la Galați 
(F.C.M. Galați — Steaua) care este 
programat de la ora 15,00 (meciul va 
fi televizat).

• La Alexandria s-a desfășurat 
ieri meciul international amical din
tre selecționatele masculine de volei 
ale României și R.P. Chineze. Vo
leibaliștii români au obținut victoria 
cu scorul de 3—0 (15—5. 15—9, 15—9).

* Au continuat la Flushing Mea
dows (New York) campionatele in
ternaționale de tenis ale S.U.A. In 
proba de simplu femei. Wendy 
White (S.U.A.) a învins-o cu 4—6, 
3—1 (abandon) pe Florența Mihai 
(România) care s-a accidentat.

• COPIII INDIEI. Po
trivit unei anchete demografice 
întreprinse în India cu prilejul 
Anului internațional al copilu
lui. in această țară la fiecare 2,5 
secunde se naște un nou cetă
țean. Copiii pină la virsta de 14 
ani reprezintă circa 42 la sută 
din totalul populației actuale, 
de 634 milioane de oameni. Din 
nefericire, ca urmare a condi
țiilor de subdezvoltare, lunar 
circa 100 000 de copii mor de 
inaniție — consecință tragică 
a inechităților profunde ale lu
mii în care trăim. Un îndemn în 
plus pentru conștiința umanității 
de a face totul pentru edificarea 
unei-noi ordini economice mon
diale. în care toți copiii să se 
poată dezvolta normal.

vietnamez^ prieten
Tovarășului TON DUC THANG

Președintele Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam

Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a Republicii So
cialiste Vietnam. în numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului de Stat, Marii Adu
nări Naționale și Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia. al poporului român și al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comu
nist din Vietnam. Adunării Naționale, Guvernului Repu
blicii Socialiste Vietnam și poporului vietnamez cele măi 
calde felicitări.

De-a lungul celor 34 de ani, poporul vietnamez a înfrînt 
forțele imperialiste și reacțiunii interne, a înfăptuit reu- 
nificarea patriei, sub steagul socialismului. dobîndește 
realizări importante în dezvoltarea economico-socială. în

îndeplinirea hotărîrilor Congresului al IV-lea al partidu
lui privind edificarea bazei materiale și tehnice a socia
lismului în Vietnam. Poporul român se bucură sincer de 
toate aceste succese ale poporului vietnamez.

Ne exprimăm convingerea că, actionînd în spiritul con
vorbirilor la nivel înalt și al Declarației comune semnate 
la Hanoi în luna mai 1978. relațiile dintre țările noastre 
vor cunoaște o dezvoltare continuă, în folosul poporului 
român și poporului vietnamez, al cauzei generale a socia
lismului. progresului și păcii în lume.

Adresăm poporului vietnamez prieten urări de succese 
tot mai mari în construirea societății socialiste în Vietnam.

NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România

Colaborare trainică, multilaterală
Clasa muncitoare vietnameză, țără

nimea, intelectualitatea, bărbați și 
femei, tineri și vîrstnici trăiesc astăzi 
momente înălțătoare : din bazinul 
carbonifer Hongai. în nord, pînă în 
delta fluviului Mekong, în 1 sud, 
întreaga națiune marchează. într-o at
mosferă însuflețită. împlinirea a 34 
de ani de .Ia memorabila zi cînd, la 
2 septembrie 1945. președintele Ho 
Și Min a proclamat, la marea adu
nare populară de la Hanoi, consti
tuirea Republicii Democrate Viet
nam. primul stat al muncitorilor și 
țăranilor din sud-estul Asiei. Tn spi
ritul sentimentelor de prietenie și 
solidaritate pe care le nutrește față 
de toate popoarele ce făuresc noua 
orînduire. poporul român participă 
din inimă la marea sărbătoare a 
poporului vietnamez prieten, impăr- 
tăsindu-i pe deplin bucuria cu pri
lejul aniversării acestui eveniment 
crucial din multimilenara sa istorie.

Proclamarea noului stat vietna
mez a constituit o strălucită încunu
nare a luptelor îndelungate și pline 
de sacrificii duse de masele munci
toare, de întregul popor, sub con
ducerea comuniștilor. in frunte cu 
neuitatul Ho Si Min, pentru înlătura
rea dominației coloniale si a regimu
lui feudal, pentru împlinirea idealu
rilor tuturor vietnamezilor de liber
tate și independență' națională, de 
dreptate și progres.

Moștenind o situație deosebit de 
grea, poporul vietnamez a trecut cu 
însuflețire, cu inalta capacitate de 
muncă și de creație ce îl caracteri
zează. Ia construirea noului său stat, 
la dezvoltarea forțelor de produc
ție. imprimînd , un conținut nou 
întregii vieți sociale. Aspirațiile fun
damentale ale vietnamezilor și-au 
găsit. în anii ce au urmat, o semni
ficativă expresie în marile transfor
mări revoluționare înfăptuite în 
R. D. Vietnam, în realizările remar
cabile obținute în făurirea bazei 
tehnico-materiale a orînduirii noi. so
cialiste, în crearea condițiilor pentru 
accesul larg al maselor la cuceririle 
culturii, științei. în ridicarea nive
lului de viată al poporului.

Așa cum este bine cunoscut, peri
oada construcției pașnice în R. D. 
Vietnam a fost însă, nu după mult 
timp, tulburată de intervențiile mili
tare ale colonialismului și imperialis
mului — in timp ce în partea de sud 
a țării a fost instaurat un regim 
aservit intereselor străine. Poporul 
vietnamez nu și-a pierdut însă nici 
un moment credința fermă, de ne
zdruncinat, în victorie, în cauza reu- 
nificării naționale, a eliberării între
gului teritoriu al patriei. Inima fie
cărui patriot, a fiecărui vietnamez 
dornic de libertate era îmbărbătată 
de cuvintele înflăcărate ale președin
telui Ho Și Min: „Vietnamul este 
unul, națiunea vietnameză este una", 
care întruchipau năzuințele fierbinți 
ale întregului popor. Ridicîndu-se ca 
un singur om împotriva agresiunii 
americane, pentru apărarea liber
tății și independentei, a cuceririlor

La Phu
Situat la sud de vechea 

linie de demarcație care 
timp de decenii a scindat 
Nordul de Sudul Vietna
mului, districtul Phu Loc 
era în momentul eliberării 
atît de devastat de război, 
îneît statul a fost nevoit 
să furnizeze locuitorilor 
din localitățile sale aproa
pe toată hrana necesară 
supraviețuirii. Refăcînd o- 
rezăriile părăsite, extin- 
zînd pe noi suprafețe cul
turile de plante secundare, 
populația districtului a du
blat recolta după numai 
doi ani. Apoi s-a trecut de 
la agricultura de subzis
tență la valorificarea po
tențialului silvic, piscicol, 
la crearea de noi zone 
economice pentru popu
lația de pe coasta mării. 
Peste 20 000 de locuitori au 
întemeiat noi așezări, ob- 
ținind primele roade ale 
muncii lor de pionierat.

Phu Loc este districtul 
meridional al provinciei 
Binh Tri Thien. creată in 
1976, anul reunificării, prin 
comasarea fostelor pro
vincii Quang Binh, Quang 
Tri și Thua Thien. Așeza-

/

La cooperativa agricolă de pro
ducție „Ho Și Min" din comuna Dor 
Mărunt, județul Ialomița, a avut 
loc, simbătă, o adunare festivă con
sacrată celei de-a XXXIV-a aniver
sări a Zilei naționale a Republicii 
Socialiste Vietnam.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
uniunii județene a cooperativelor 
agricole de producție, numeroși coo
peratori din localitate.

Despre însemnătatea zilei de 2

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

revoluționare, a dreptului de a-și 
făuri de sine, stătător destinele, po
porul vietnamez a înscris în analele 
istoriei sale pagini de eroism legen
dar, dobîndind. în primăvara anului 
1975, marea Victorie : eliberarea de
plină a patriei. Intervenționiștii au 
fost nevoit! să se retragă, regimul 
marionetă impus și susținut din afară 
a fost spulberat, steagul Indepen
denței și suveranității a fost ridicat 
deasupra întregii țări.

Corolar strălucit al acestor îzbînzi, 
proclamarea în iulie 1976 a reunifi
cării țării și a Republicii Socia
liste Vietnam, a constituit un eveni
ment istoric în viata poporului viet
namez de 50 de milioane, materiali- 
zînd mărețul său ideal național de 
a trăi liber, stăpîn pe destinele sale, 
într-o patrie unită.

Reunificarea tării a deschis în fața 
poporului vietnamez perspectiva con
centrării întregii sale capacități și 
energii creatoare în direcția dezvol
tării economico-sociale a țării, pen
tru progresul și propășirea întregii 
națiuni. Pornind la înfăptuirea aces
tui măreț obiectiv național sub de
viza însuflețitoare : „Totul pentru 
producție, totul pentru construirea 
socialismului, totul pentru prosperi
tatea patriei și fericirea poporului", 
clasa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea au obținut, sub conduce
rea Partidului Comunist din Viet
nam. remarcabile succese în lecuirea 
rănilor războiului, în opera de făurire 
a noii orînduiri pe întreg teritoriul 
tării. în prezent, poporul vietnamez 
acționează cu tenacitate pentru ma
terializarea hotărîrilor celui de-al 
IV-lea Congres al Partidului Comu
nist din Vietnam, care a trasat ca 
obiective prioritare intensificarea 
producției agricole și industriale, 
dezvoltarea generală a forțelor de 
producție. în vederea construirii, in 
continuare, a bazelor materiale și 
tehnice ale socialismului, înfăptui
rea unui nou avint în domeniul în- 
vățămîntului și culturii, îmbună
tățirea vieții poporului.

Marea sărbătoare națională a 
Vietnamului socialist constituie un 
fericit prilej de a evoca raporturile 
de strînsă și trainică prietenie și cola
borare pe multiple planuri dintre 
poporul român și poporul vietnamez. 
Așa cum este bine știut, Partidul Co
munist Român, România socialistă 
și-au manifestat din primul moment 
solidaritatea militantă fierbinte cu 
lupta poporului vietnamez, acor- 
dîndu-i întregul său sprijin sub toate 
formele și pe toate planurile — ma
terial, moral, politico-diplomatic. 
Cu nesecată energie a acționat se
cretarul general al partidului nostru, 
președintele republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru o rezol
vare justă, conformă aspirațiilor le
gitime și intereselor vitale ale po
porului vietnamez, a situației din 
această parte a lumii, pentru recu
noașterea dreptului sacru al poporu
lui vietnamez, ca și al tuturor po
poarelor din Indochina, de a se dez Al. CAMPEANU

Loc — simbolurile fertilitâfH
țiile de interes civil și so
cial — puncte medico- 
sanitare, școli, grădinițe.

O imagine cu totul nouă 
oferă azi satele din între
gul Vietnam. Toate supra
fețele agricole au fost cu
rățate de proiectile și 
mine. Pretutindeni se des
fășoară lucrări hidroteh
nice, desțeleniri, se execu
tă construcții de tot felul. 
Pină la începutul acestui 
an au fost introduse in 
circuitul agricol, peste pre
vederi, circa un milion de 
hectare. Sute de mii de 
locuitori ai orașelor au în
temeiat noi zone econo
mice în partea de sud. în 
această parte a tării func
ționează astăzi peste 12 000 
de cooperative (grupe de 
întrajutorare în muncă, de 
utilizare in comun a in
ventarului agricol etc), circa 
800 de cooperative de tip 
superior, precum și 150 
gospodării agricole de stat 
de mari proporții, profila
te pe zootehnie și cultura 
unor fructe tropicale. Trep
tat sînt refăcute și planta
țiile de cauciuc, care aco-

FESTIVĂ

tă în inima Vietnamului, 
această provincie este ase
muită cu axul unei balan
țe încărcate cu roadele 
pămîntului, avînd la o ex
tremitate delta Fluviului 
Roșu, cu afluenții săi, iar 
Ia cealaltă — delta Me
kong, fertilul Platou cen
tral și zona litorală a Mării 
de Est. Nu întîmplător, 
tocmai în această regiu
ne, adevărată „cumpănă a 
fertilității", fusese fixată, 
de-a lungul paralelei 17, 
linia care marca divizarea 
tării. Constituirea provin
ciei Binh Tri Thien repre
zintă de aceea un simbol 
al reîntregirii Vietnamului, 
expresia voinței întregii 
națiuni vietnameze de a 
lichida cit mai rapid dis
crepanțele economice și 
sociale dintre Nordul an
gajat, încă din 1945, pe ca
lea socialismului, și Sudul, 
silit să se abată de la 
această evoluție. în pre
zent, 95 la sută din gos
podăriile țărănești ale pro
vinciei s-au angajat pe 
calea diferitelor forme de 
cooperativizare. Cunosc o 
mare amploare construc-

ADUNARE
Septembrie, moment cu semnificație 
istorică în viața poporului viet
namez, au vorbit Constantin Popa, 
Erou al Muncii Socialiste, președin
tele cooperativei agricole din locali
tate, și Tran Thuan. ambasadorul 
Republicii Socialiste Vietnam în țara 
noastră.

După ce au evocat pe larg prin
cipalele momente ale luptei înde
lungate și pline de sacrificii duse 
de poporul vietnamez pentru liber
tate națională și socială, pentru ob
ținerea independenței și suverani

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

volta în libertate și independentă, po
trivit propriei voințe. în repetate 
rinduri liderii vietnamezi și-au ma
nifestat gratitudinea pentru solida
ritatea în fapte a României socia
liste, și-au exprimat inalta prețuire 
pentru acest sprijin internaționalist 
primit din partea poporului nostru. 
„Atit în lupta împotriva agresiunii 
americane, pentru salvare națională, 
cit și în opera <le construire a so
cialismului, poporul vietnamez s-a 
bucurat întotdeauna de sprijin și aju
tor prețios din partea partidului, sta
tului și poporului frate român — 
arăta, în acest sens, tovarășul Le 
Duan. Exprim sincerele noastre 
mulțumiri partidului comunist, gu
vernului și poporului frate român 
pentru sprijinul și ajutorul prețios 
acordate cauzei revoluționare a 
poporului vietnamez".

Salutind cu profundă satisfacție si 
bucurie actul istoric al realizării uni
tății naționale a Vietnamului. Româ
nia și-a manifestat hotărîrea de a 
dezvolta șl mai amplu, in noile con
diții. colaborarea prietenească cu 
Republica Socialistă Vietnam.

Caracterul fructuos al relațiilor 
dintre țările și popoarele noastre îsi 
găsește semnificativă expresie în 
dezvoltarea continuă â colaborării pe 
tărîm politic, economic, tehnico-sti- 
ințific, cultural — factorul esențial al 
acestei evoluții constituindu-1 rapor
turile dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Vietnam.

în acest cadru, de o deosebită în
semnătate s-au dovedit întîlnirile și 
convorbirile de la Hanoi și București, 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Le Duan. Înțelegerile 
convenite cu aceste prilejuri. Voința 
reciprocă de a conferi dimensiuni tot 
mai largi conlucrării noastre și-a 
găsit consacrarea în Declarația co
mună de la București din 1975, pre
cum și în Declarația privind întă
rirea continuă a prieteniei si soli
darității. dezvoltarea colaborării din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Vietnam, din
tre Republica Socialistă România si 
Republica Socialistă Vietnam, sem
nată de conducătorii celor două 
partide cu prilejul vizitei la Hanoi, 
în 1978. a delegației române de partid 
și de stat, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Nu încape îndoială că dezvoltarea 
relațiilor multilaterale de prietenie 
și colaborare româno-vietnameză co
respunde pe deplin intereselor con
strucției socialiste în țările noastre, 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Sărbătoarea națională a Vietna
mului socialist este un prilej fericit 
pentru ponorul român de a-și rea
firma sentimentele de caldă priete
nie față de poporul vietnamez, adre
sîndu-i urarea de a obține noi si 
mari succese în construcția socialistă, 
în propășirea și înflorirea continuă 
a patriei sale.

peră in prezent peste 
200 000 hectare.

în același timp s-au în
registrat progrese în dez
voltarea industriei. Au 
fost naționalizate 1 500 uzi
ne, fabrici și ateliere, pe 
baza cărora s-au creat 650 
întreprinderi de stat și 
mixte. Orașul Ho Și Min, 
fostul Saigon, al cărui 
„nomenclator de produse" 
cuprindea în trecut doar 
cîteva zeci de bunuri de 
larg consum, își acoperă 
din producție proprie ne
voile cele mai urgente. 
Noile obiective apărute in 
preajma sa. ferme de ani
male. piscicole, de culturi 
agricole oferă bunurile de 
care a dus multă vreme 
lipsă, asigurind totodată 
un mare număr de locuri 
de muncă. Industria con
structoare de mașini, în 
care lucrează zeci de mii 
de muncitori, reprezintă 
un sector de mare impor
tanță pentru economia ora
șului Ho Și Min și pen
tru restul țării.

G. BONDOC

tății, pentru realizarea unității na
ționale, vorbitorii au trecut in re
vistă însemnatele succese dobindite 
în opera de construire a societății 
socialiste în Vietnam. Arătind că 
relațiile dintre țările noastre au cu
noscut o evoluție continuu ascen
dentă, vorbitorii au subliniat impor
tanța hotăritoare a întîlnirilor șl 
convorbirilor la cel mai înalt nivel, 
pentru dezvoltarea în continuare a 
legăturilor reciproc avantajoase din
tre România și Vietnam.

(Agerpres)
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MANIFESTĂRI PESTE HOTARE I

CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST

Trimisul special al președintelui României 
primit de primul ministru al Israelului

Consfătuire a reprezentanților ministerelor afacerilor

in diverse capitale ale lumii continuă seria de manifestări consacrate 
aniversării a 35 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiîmperialistă din România.

BUDAPESTA. în capitala R.P. Un
gare au fost organizata „Zilele 
filmului românesc". La specta
colul de gală cu filmul „Doctorul 
Poenaru" au fost prezenți Toth 
Deszo, adjunct al ministrului cul
turii, Istvan Szabo, directorul gene
ral al cinematografiei ungare, re
prezentanți ai M.A.E., Institutului 
pentru relații culturale, oameni 
cultură, artă, ziariști, precum și 
numeros public.

VARȘOVIA. La întreprinderea 
mașini agricole din Lublin a avut 
loc o adunare festivă, în cursul că
reia ambasadorul român în R. P. Po-

de 
un

de

lonă, Ion Cosma, a Înfățișat semni
ficația evenimentului de la 23 Au
gust 1944, contribuția României la 
războiul antihitlerist, precum și suc
cesele obținute de poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră. A fost subliniată im
portanța covirșitoare a contactelor 
și întîlnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele României, și Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., pentru dezvoltarea, pe mul
tiple planuri, a raporturilor tradițio-

nale de prietenie și colaborare din-' - 
tre țările și popoarele noastre.

BRASILIA. La Rio de Janeiro a 
avut Ioc o manifestare consacrată 
sărbătoririi Zilei naționale a po
porului român. Subliniind impor
tanța actului de la 23 August 1944, 
deputatul Trotta a menționat că 
acest eveniment a avut o puternică 
influență atît pe plan intern, cît și 
pe planul relațiilor externe. Vorbi
torul a prezentat pe larg bunele re
lații dintre România și Brazilia.

MOSCOVA. La Kiev, în cadrul 
manifestărilor culturale dedicate săr
bătoririi Zilei naționale a poporului 
român, în editura ,.Dnipro“ a apă
rut, în limba ucraineană, romanul 
Iui Alexandru Ivasiuc „Apa".

TEL AVIV 1 (Agerpres). — La 
31 august a.c.. primul ministru al 
Israelului, Menahem Begin, a primit 
pe Vasile Pungan. trimis special al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Cu acest prilej au fost transmise 
din partea președintelui României 
cele mai bune urări primului minis
tru israelian și urări de prosperitate 
poporului israelian.

Mulțumind, Menahem Begin a ru-

gat să se transmită președintelui 
României urări de sănătate si un 
salut respectuos, mulțumirile sale 
pentru contribuția pe care o aduce 
permanent la realizarea năcii in 
Orientul Mijlociu.

A avut loc un schimb de păreri 
asupra problemelor dezvoltării rela
țiilor bilaterale si au fost abordate 
aspecte ale situației politice interna
ționale actuale, inclusiv evoluția din 
Orientul Mijlociu.

Se dezvoltă cooperarea economică
româno-daneză

„România înregistrează progrese rapide
în toate sferele de activitate"

Revista presei internaționale
Presa din diferite țări — ziare, reviste, posturi de radio și televiziune — 

a marcat sărbătorirea Zilei naționale a României, a 35-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.

Publicația cehoslovacă „SVET HOS- 
PODVRSTVI" publică pe prima pa
gină un articol intitulat „însemnata 
zi a României", evidențiind că „Pen
tru poporul român și pentru forțele 
progresiste din întreaga lume această 
sărbătoare este un prilej de trecere 
in revistă a transformărilor revolu
ționare, istorice, înfăptuite în Româ
nia de la această dată". „In cei 35 
de ani de construcție socialistă — 
scrie publicația — România s-a trans
format dintr-o țară agrară înapoiată 
intr-un stat industrial-agrar cu o 
cultură socialistă avansată și cu un 
nivel de trai în continuă creștere. 
Noua Românie, poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, și-a lichidat greaua moștenire 
a trecutului și și-a asigurat dezvolta
rea rapidă a economiei. Pe această 
bază s-a înfăptuit amplul program 
de creștere a nivelului de trai al po
porului român". Revista „ZIVOT 
STRANE" relevă într-un articol, in 
care se fac ample referiri la actul is
toric de la 23 August 1944 că „acțiu
nea plină de succes a poporului român 
a înlesnit... într-o măsură considerabi
lă Armatei sovietice înaintarea spre 
sud-vestul Europei". „Cind Armata 
Roșie a pătruns pe teritoriul Româ
niei nu a găsit acolo un adversar în- 
frînt, ci un aliat și un prieten", scrie 
revista cehoslovacă.

Săptăminalul bulgar „ANTENI", 
într-un articol redacțional intitulat 
„Noua înfățișare a României socia
liste", subliniază că „în cei 35 de ani, 
care au trecut de la 23 August 1944, 
România socialistă și-a schimbat ra
dical înfățișarea. A crescut forța sa 
economică — uzinele noi, lanurile 
cooperativizate și sistemele de irigații 
au schimbat harta economică a țării". 
Acest jubilai este întimpinat de po
porul român cu noi succese in toate 
domeniile. „Transformările socialiste 
ale României sint o garanție pentru 
viitorul luminos al poporului român, 
pentru pace și securitate în Balcani" 
— scrie „Anteni". subliniind că 
„colaborarea multilaterală cu vecina 
noastră din nord, de care ne leagă 
relații prietenești seculare, călite în 
lupta pentru eliberare națională și so
cială, capătă contururi concrete prin 
construcțiile unor obiective comune 
româno-bulgare".

Intr-un amplu articol intitulat 
„România își aniversează sărbătoarea 
națională", săptăminalul „HORI- 
ZONT“. din R.D. Germană, relevă că 
din 1944 „România s-a transformat 
dintr-o țară agrară înapoiată într-un 
stat socialist industrial-agrar. Rezul
tatele obținute dovedesc o dinamică 
înaltă în dezvoltarea economiei națio
nale. Structura producției industriale 
a fost modernizată și importante mo
dificări pot fi constatate și tn struc
tura unor ramuri industriale. Nivelul

tehnic al acestora este comparabil, în 
multe privințe, cu rezultatele la nivel 
internațional". Articolul evidențiază} 
de asemenea, dezvoltarea dinamică a 
relațiilor economice dintre România 
și R.D. Germană.

Ziarul indian „PEOPLE’S DEMO
CRACY" se referă pe larg la semni
ficația zilei de 23 August 1944 în is
toria poporului român, la lupta arma
tei române împotriva trupelor naziste 
pînă la înfrîngerea lor totală, subli
niind, in continuare, marile succese 
obținute de România în anii dezvol
tării sale independente. „Sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, po
porul Republicii Socialiste România 
înregistrează progrese rapide în toa
te domeniile, în toate sferele de acti
vitate" — scrie ziarul.

Cotidianul „CORREIO BRASI- 
LIENSE", ziarul cu cel mai mare ti
raj care apare in capitala Braziliei, 
subliniază, intr-un articol, că actul de 
la 23 August 1944 a avut o mare im
portanță în evoluția celui de-al doi
lea război mondial, grăbind înfrînge
rea sistemului militar și politic al 
Germaniei hitleriste și obținerea vic
toriei finale împotriva fascismului. 
După ce menționează contribuția efec
tivă a României la obținerea victoriei 
în cel de-al doilea război mondial, 
sînt trecute &i revistă rezultatele ob
ținute de țara noastră în domeniile 
economic și social. Articolul face o 
prezentare a relațiilor dintre România 
și Brazilia, subliniind că la dezvolta
rea acestor raporturi o contribuție 
deosebită a avut-o vizita în Brazilia a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, care 
a stimulat dezvoltarea relațiilor bila
terale in toate domeniile.

Cotidianul algerian „EL MOUDJA- 
HID" a publicat două articole dedi
cate României. în articolul intitulat 
„A 35-a aniversare a eliberării Româ
niei", ziarul scrie : „Astăzi, Româ
nia oferă imaginea unui stat socia
list cu o industrie dezvoltată și o 
agricultură in plină modernizare, cu 
o știință și o cultură în plin avînt, 

■care asigură condiții mereu mai bune 
de viață oamenilor muncii de la orașe 
și sate". în continuare, se mențio
nează : „România acționează pe plan 
internațional pentru înlocuirea poli
ticii imperialiste și neocolonialiste, 
de dominație și dictat, cu o politică 
bazată pe relații de perfectă egalitate 
și respect reciproc între toate națiu
nile".

Cotidianul senegalez „LE SOLEIL” 
publică un articol pe patru coloane 
cu titlul „România — . a 35-a ani
versare a sărbătorii naționale — O 
tară cu fața spre lumea a treia". Ar
ticolul evidențiază dezvoltarea rapor
turilor româno-africane și româno- 
senegaleze.......care au fost stimulate
de vizita oficială efectuată de pre
ședintele Leopold Sedar Senghor în

România și de cea a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Senegal".

POSTUL NAȚIONAL DE RADIO a 
transmis o emisiune specială dedica
tă marii sărbători a poporului român, 
în care s-a făcut o amplă prezentare 
a activității internaționale a Româ
niei. „Preocupîndu-se de realiza
rea în cele mai bune condiții a 
programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, de 
progresul economic și social al tării, 
Partidul Comunist Român, Republica 
Socialistă România desfășoară o in
tensă activitate internațională, pusă 
în serviciul cauzei păcii și colaborării 
între toate popoarele lumii" — s-a 
relevat in emisiune.

TELEVIZIUNEA NAȚIONALA DIN 
COSTA RICA a dedicat un program 
special intitulat „1944—1979 — 35 de 
ani de la eliberarea României de sub 
dominația fascistă". Comentatorul a 
trecut in revistă realizările deosebite 
obținute de țara noastră în cei 35 de 
ani, subliniind în mod deosebit con
dițiile de viață și realizările indus
triei din România, precum și politica 
externă constructivă și pașnică dusă 
de președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu.

Presa portugheză a consemnat la 
loc de frunte sărbătoarea națională 
a poporului român. Cotidianele „DIA- 
RIO DE NOTICIAS", „O DIARIO", 
„O COMERCIO DO PORTO" au pu
blicat ample articole, în care relevă 
realizările poporului român ne calea 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate, politica externă in
dependentă, de pace și cooperare cu 
toate popoarele lumii, contribuția 
esențială a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la Instaurarea, in viața in
ternațională, a unor principii și nor
me noi de relații între state.

Ziarul italian „IL POPOLO", orga
nul Partidului Democrat Creștin, 
scrie : „Aniversarea zilei de 23 Au
gust în România și peste hotare re
înnoiește fiuxul de entuziasm. în cel 
mai inalt sens patriotic, al fiecărui 
român, este o fericită ocazie de a se 
înfățișa străinătății ca un popor min- 
dru și curajos". Evidențiind persona
litatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
ziarul subliniază : ..De la lupta pentru 
a garanta independența poporului la 
excluderea forței în raporturile intre 
națiuni, șeful statului român duce 
o politică în pas cu realitățile. El ofe
ră. astăzi, solidaritatea concretă sta
telor care acționează pentru o justă 
ordine economică mondială în cadrul 
O.N.U., cadrul cel mai just, dacă se 
are in vedere sesiune;! specială din 
1980. care are menirea de a studia 
modalitățile pentru a se pune capăt 
enormului dezechilibru existent în
tre țările bogate și cele în curs de 
dezvoltare. România este gata să con
tribuie. cu politica și rolul său pre
cis, la această operă, care găsește un 
larg ecou in conștiința tuturor oame
nilor" — scrie ..II Popolo".

COPENHAGA 1 (Agerpres). — Ia 
Copenhaga s-au încheiat lucrările ce
lei de-a opta sesiuni a Comisiei mixte 
româno-daneze de cooperare eco
nomică, industrială, tehnologică și 
științifică.

Părțile au făcut un amplu schimb 
de informații cu privire la situația 
economică din cele două țări și Ja 
perspectivele de dezvoltare. în con
tinuare, a cooperării economice si 
științifice bilaterale. S-a constatat cu 
satisfacție că in perioada care a tre
cut de la precedenta sesiune a Co
misiei mixte s-au încheiat contracte 
de cooperare în domeniul construc
țiilor navale, utilajelor si instalațiilor 
pentru industria alimentară, s-a in
tensificat colaborarea tehnico-știln- 
țifică în domeniul economisirii sur
selor de energie, agriculturii si indus
triei alimentare și s-au extins schim
burile de mărfuri.

Cele două părți au convenit asu
pra unor măsuri pentru dezvoltarea 
pe maî departe a cooperării indus
triale, au hotărît să sprijine contac
tele între întreprinderile si organiza
țiile din cele două țări în vederea 
extinderii și diversificării. într-o mă
sură tot mal mare, a 
comerciale bilaterale.

La sfîrșitul lucrărilor 
încheiat un protocol 
partea română de 
adjunct al ministrului oomertului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. iar din partea daneză de 
Age Lorman, președintele Comitetu
lui de cooperare tehnică și industrială 
din cadrul Ministerului danez al 
Afacerilor Externe. La semnare a 
participat Stana Drăgoi, ambasadorul 
României la Copenhaga.

schimburilor

sesiunll e-a 
semnat din 

Ion Stanciu,

Politica de destindere trebuie continuată 
și amplificată

se subliniază în preambulul la raportul guvernului vest-german
BONN 1 (Agerpres). — în pre

ambulul la raportul guvernului fede
ral vest-german pe anul 1978 dat 
publicității la Bonn. cancelarul 
Helmut Schmidt subliniază că 
R.F.G. acționează în direcția dezvol
tării pozitive a relațiilor Est-Vest, a 
relațiilor cu vecinii occidentali si 
răsăriteni. Politica de destindere tre
buie să fie continuată și amplificată, 
a relevat Schmidt, adăugind că. în 
interesul unei păci durabile, contro
lul asupra înarmărilor este absolut 
necesar.

Potrivit opiniei cancelarului vest- 
german, menținerea păcii și asigu
rarea resurselor de energie vor figura 
și în viitor printre obiectivele prin
cipale ale politicii R.F.G. Cancelarul

R.F.G. a subliniat, totodată, impor
tanta eforturilor orientate spre redu
cerea decalajelor dintre țările bogate 
Si cele sărace.

(Agerpres)

Întîlnire I. B. Tito
Fidel Castro

HAVANA 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Iosip Broz Tito și pre
ședintele Fidel Castro Ruz au avut o 
întilnire la reședința rezervată oas
petelui iugoslav pe 
sale la Havana. Cu 
informează agenția 
doi șefi de stat au 
de opinii privind promovarea relați
ilor de cooperare bilaterală, precum 
și în legătură cu unele probleme ale 
evoluției relațiilor internaționale, 
care s-a desfășurat ,.într-o atmos
feră de cordialitate, prietenie și sin
ceritate". O atenție specială a fost 
acordată politicii de nealiniere, pro
blemelor înscrise pe agenda Con
ferinței la nivel înalt a statelor ne
aliniate, care se deschide la 3 sep
tembrie la Havana. Părțile au sub
liniat necesitatea depunerii de efor
turi maxime de către toate statele, 
pentru încheierea cu succes a con
ferinței, astfel îneît aceasta să con
tribuie laTntărirea politicii de neali
niere în cadrul raporturilor interna
ționale.

timpul șederii 
acest prilej — 
Taniug — cei 
avut un schimb

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
In preajma Conferinței la nivel

înalt a statelor nealiniate
Lucrările reuniunii la nivel ministerial

externe din unele țări socialiste«
România, R.S.S. Ucraineană. R. P. 
Ungară. U.R.S.S. și R. S. Vietnam.

La lucrările consfătuirii au luat 
parte, de asemenea, reprezentanți ai 
Secretariatului C.A.E.R.

Participanții la consfătuire au 
procedat la un schimb de păreri in 
probleme actuale ale activității 
O.N.U. șl în legătură cu cea de-a 
34-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și prietenie.

ULAN BATOR 1 (Agerpres). La 
invitația Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Mongole, între 27—31 
august a avut loc la Ulan Bator o 
consfătuire a reprezentanților mi
nisterelor afacerilor externe din 
unele țări socialiste. Au luat parte 
adjuncți de miniștri și alte cadre 
de conducere din ministerele de ex
terne ale următoarelor țări : R.S.S. 
Bielorusă, R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, Republica Cuba, R. D. Ger
mană, R.P.D. Laos, R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă, Republica Socialistă

MOSCOVA 1. — Corespondentul 
Agerpres, Mihai Coruț, transmite : 
Cunoscutele galerii de artă „Tre- 
tiakov" din Moscova găzduiesc în 
cinci săli expoziția „Portretul în 
pictura românească contemporană", 
manifestare reprezentativă a artei 
noastre plastice, organizată in ca
drul „Zilelor culturii românești in 
Uniunea Sovietică". La vernisai au 
participat N. I. Mohov, adjunct al 
ministrului culturii al U.R.S.S., 
A. G. Țukanova, prim-vicepre
ședinte al conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovieto- 
română, funcționari superiori din 

' M.A.E. al U.R.S.S., oameni de artă 
ți cultură sovietici, un numeros 
public iubitor de artă. A luat parte 
delegația culturală română, condu
să de Tamara Dobrin, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, precum si 
Gheorghe Badrus, ambasadorul 
României in Uniunea Sovietică.

In alocuțiunile rostite la vernisaj, 
G. P. Popov, directorul direcției 
arte plastice din Ministerul Cultu
rii al U.R.S.S., și pictorul Ion Si- 
llșteanu, comisarul expoziției, au 
relevat că noua prezentă a artei 
plastice românești în capitala so
vietică întregește suita de manifes
tări prilejuite de actuala ediție a

„Zilelor culturii românești", In- 
scriindu-se ca un eveniment cultu
ral remarcabil, apreciat ca atare de 
publicul sovietic iubitor de artă, In 
sălile expoziției sînt reunite peste 
70 de lucrări 
tic, selectate 
lor din țara 
unui număr _ _ .
toate generațiile. încă din prima zi, 
expoziția cunoaște o mare afluență 
de public.

ale genului portretis- 
din colecțiile muzee- 

noastră, aparțintnd 
de 3S de pictori din

★
artistic al primei scene 
românești — Teatrul

CoZectiouZ 
dramatice 
Național din București — condus de 
artistul poporului Radu Beligan, a 
prezentat la Moscova un spectacol 
de gală cu piesa „O scrisoare pier
dută" de Ion Luca Caragiale. îna
inte de începerea reprezentației, 
artistul poporului al U.R.S.S.. M. I. 
Țariov, președintele Asociației tea
trale unionale, și directorul Teatru
lui Național din București au rost, 
alocuțiuni, 
pe scena 
s-a bucurat de un succes deosebit. 
Aceasta a fost prima din suita de 
reprezentații pe care colectivul Na
ționalului bucureștean le susține în 
Uniunea Sovietică, în cadrul „Zile
lor culturii românești".

Spectacolul, prezentai 
de la „Malii Teatr",

agențiile de presă transmit:

HAVANA (Corespondentă de la 
A. Dumitrescu). Reuniunea minis
terială a țărilor nealiniate, ale 
cărei lucrări au loc la Havana, a 
aprobat proiectul agendei de lucru 
a Conferinței la nivel înalt, care 
va începe la 3 septembrie. Pe da 
altă parte, 
economică, 
respectiv, Mozambic, și-au 
activitatea.

în comisia politică sint
tute punctele înscrise pe 
de lucru a reuniunii. O 
deosebită se acordă întăririi- rolu
lui mișcării de nealiniere, evolu
ției situației politice internaționale, 
promovării tendințelor pozitive în 
relațiile interstatale, necesității 
asigurării cursului spre destindere 
și spre aplicarea în relațiile inter
naționale a principiului coexisten
tei pașnice, dezarmării și implica
țiilor acesteia asupra securității in
ternaționale și dezvoltării econo- 
mico-sociale a statelor.

Dezbaterile au evidențiat necesi
tatea rezolvării marilor probleme 
cu care se confruntă omenirea, a 
prevalării intereselor comune, por- 
nindu-se de la imperativul trans
punerii In practică a principiilor 
de bază ale mișcării de nealiniere : 
conlucrarea tuturor pentru insti
tuirea unei lumi a justiției și li
bertății, pentru stabilirea unei noi 
ordini economice, pentru pace, ega
litate și cooperare.

Comisia economică are ca prin
cipală sarcină pregătirea proiectu
lui declarației economice și a pro
gramului de acțiune pentru Confe
rința la nivel înalt a țărilor neali
niate, pe baza proiectelor existente 
în acest domeniu și a dezbateri
lor din ședințele plenare. La baza 
activității 6ale se află documente 
elaborate de delegația Cubei și ra

comisiile politică și 
prezidate de Irak și, 

început

dezbă- 
agenda 
atenție

poartele grupurilor de lucru con
stituite fie anul trecut, ia reuniu
nea ministerială de la Belgrad, fie 
la ședința din iunie, de la Co
lombo, a Biroului de coordonare.

Declarația economică va cuprinde 
aprecieri complete cu privire Ia si
tuația existentă în toate domeniile 
relațiilor economice internaționale 
și pozițiile nealiniaților fată de edi
ficarea unei noi ordini economioe 
mondiale.

Comisia economică examinează 
rapoartele grupurilor de lucru cu 
privire la o serie de probleme spe
cifice — cele mai importante fiind 
propunerile legate de colaborarea 
internațională în domeniul dezvol
tării. Aceste propuneri evidențiază 
politica țărilor în curs de dezvol
tare de a se bizui pe forțele proprii 
— după cum reiese din Declarația 
de la Arusha — și stabilesc cadrul 
pentru desfășurarea tratativelor 
multilaterale cu privire la proble
mele economice ale lumii contem
porane.

Un interes prioritar prezintă si 
raportul grupului de lucru de la 
Georgetown, care se referă la cola
borarea dintre țările în curs de 
dezvoltare producătoare și consu
matoare de materii prime, o impor
tanță specială acordîndu-se în acest 
context energiei.

Totodată, comisia economică va 
elabora liniile generale ale poziției 
comune a țărilor nealiniate si a ce
lor în curs de dezvoltare la sesiu
nea specială a Adunării Generale a 
O.N.U. din 1980 consacrată proble
melor subdezvoltării și realizării 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Miniștrii de externe au procedat, 
totodată, la analiza pe capitole a 
proiectului Declarației finale a 
Conferinței la nivel înalt a țărilor 
nealiniate.

„începutul unui proces nou 
in folosirea științei și tehnicii 
pentru accelerarea dezvoltării" 

Conferința O.N.U. de la Viena 
și-a încheiat lucrările

VIENA. (De la trimisul nostru 
V. Popescu). Sîmbătă în zori, după 
o ședință maraton, la Viena au 
luat sfirșit dezbaterile Conferinței 
Națiunilor Unite pentru știință și 
tehnologie în-folosul dezvoltării. La 
lucrări, care au durat aproape două 
săptămîni, au participat aproxima
tiv 4 000 de delegați din majoritatea 
țărilor lumii, reprezentanți ai di
verselor organizații internaționale. 
Din țara noastră a fost prezen
tă o delegație condusă de Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

La încheierea lucrărilor forumu
lui mondial a fost adoptat prin 
consens documentul intitulat „Pro
gramul de acțiune de la Viena pri
vind știința și tehnica în folosul 
dezvoltării" care înscrie recoman
dări și măsuri în direcția întăririi 
capacității tehnico-științifice a țări
lor în curs de dezvoltare, restruc
turării relațiilor tehnico-științifice 
internaționale, creșterii rolului 
O.N.U. în domeniu] cooperării ști
ințifice și tehnologice.

Intre rezultatele concrete ale ac
tualei conferințe trebuie relevată în 
primul rînd instituirea unui comi
tet interguvernamental în cadrul 
O.N.U, a cărui activitate va fi con
sacrată exclusiv coordonării coope
rării internaționale în domeniul ști
inței și tehnologiei și, în acest con
text, examinării modului în care se 
Înfăptuiesc măsurile și recomandă
rile 
miletul 
tuturor 
o dată 
hotărît 
rimar 
surselor de finanțare necesare rea
lizării planurilor privind folosi-

Programului de acțiune. Co- 
va fi deschis participării 
statelor și se va reuni 

pe an. De asemenea, s-a 
crearea unui fond inte- 

în vederea suplimentării

și tehnicii pentru 
țările rămase in ur- 
urmează a atinge in 
ani suma de 250 mi- 
din contribuțiile vo-

rea științei 
dezvoltare în 
mă, fond ce 
următorii doi 

i lisane dolari 
luntare ale țărilor avansate. Parti- 
cipanții la conferință nu au reușit 
să ajungă la consens asupra trans
ferului și achiziționării de tehno
logie, ca și asupra circulației infor
mației științifice și tehnice — pro
bleme care au fost reportate spre 
soluționare pe agenda sesiunii din 
acest an a Adunării Generale a 
O.N.U. In cuvîntul său de închide
re, secretarul general al conferinței, 
Joao da Costa, a ținut să sublinie
ze, dincolo de unele neimpiiniri, 
importanta politică deosebită a 
reuniunii de la Viena, caracteri- 
zînd-o drept „începutul unui proces 
nou in folosirea științei • și tehnicii 
pentru accelerarea progresului ță
rilor in curs de dezvoltare".

Delegația țării noastre a desfă
șurat o activitate laborioasă în pro
cesul de elaborare și definitivare a 
documentelor finale ale conferin
ței. Poziția României, ideile si pro
punerile formulate în Mesajul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — 
care s-a bucurat de un amplu ecou, 
întrunind aprecierea unanimă a 
participanților la conferință — se 
regăsesc, dealtfel, în multe din 
măsurile și recomandările conținu
te în ..Programul de acțiune" adop
tat. Fără îndoială, aceasta repre
zintă încă ' o dovadă elocventă a 
justeței și viabilității orientărilor 
promovate consecvent de P.omânia 
socialistă în vederea asigurări! ac
cesului larg al tuturor statelor la 
cuceririle de vîrf ale științei și teh
nicii moderne, a utilizării lor ca 
pîrghii eficiente ale propășirii și 
bunăstării întregii umanități.

Convorbiri egipteano— 
vest-gennane. președintele e- 
giptului, Anwar El Sadat, l-a primit, 
simbătă, pe vicecancelarul și minis
trul vest-german al atacărilor exter
ne, Hans Dietrich Genscher, care 
efectuează o vizită tn Egipt. Ante
rior au avut loc convorbiri între 
Mustafa Khalil, primul ministru și 
ministrul egiptean al afacerilor ex
terne, și oaspetele vest-german. Au 
fost abordate posibilitățile extinderii 
relațiiloi- dintre cele două țări, pre
cum și aspecte legate de evoluția si
tuației din Orientul Mijlociu.

Vicepreședintele S.U.A. 
și-a încheiat vizita în R. P. 
Chineză. ASent-ia China Nouă in
formează că vicepreședintele Statelor 
Unite, W’alter Mondale, și-a Încheiat 
sîmbătă vizita oficială întreprinsă în 
Republica Populară Chineză.

La Phenian s a desfă?urat ss- 
siunea plenară a Comitetului Central 
al Frontului Democratic pentru Reu- 
nificarea Patriei, informează A.C.T.C. 
In cadrul sesiunii au fost discutate 
probleme organizatorice, pe baza unui 
raport prezentat de Heu Djeung 
Souk, director al Secretariatului C.C. 
al F.D.R.P.

Atacuri ale rasiștilor sud- 
africani împotriva Angolei 
și Zambiei. Avioan* a'-e regimu
lui rasist sud-african violează zilnic 
spațiul aerian al Angolei, iar trupele 
sale de uscat efectuează frecvent in
cursiuni în teritoriul angolez, a anun
țat ministrul apărării al Angolei. Nu
mai în ultimele 15 zile rasiștii sud- 
africani au lansat 10 atacuri aeriene 
în interiorul Angolei. In același timp, 
continuă atacurile împotriva Zambiei. 
Avioane militare sud-africane au e- 
fectuat un raid de bombardament în 
regiunea vestică a Zambiei, lanslnd 
bombe asupra unei mine de diaman
te. — a anunțat la Lusaka un purtător 
de cuvînt al Ministerului zambian de 
Interne. In urma raidului s-au înre
gistrat daune materiale.

Sesiunea extraordinară 
a Adunării Republicii a Portugaliei 
a aprobat o serie de importante îm
prumuturi interne și externe, ca ur
mare a cererii urgente formulate de 
guvernul premierului Maria de Lur- 
des Pintasilgo. Pe plan intern, guver
nul a fost autorizat să emită două 
împrumuturi însumînd 112 miliarde 
escudos, în scopul finanțării parțiale 
a deficitului bugetar pe anul curent. 
Din străinătate, Portugalia urmează 
să primească . mai multe împrumu
turi.

în Ghanas_a anuntat că „con- 
«iliul Revoluționar al Forțelor Ar
mate" (C.R.F.A.) va remite puterea 
autorităților civile Ia 24 septem
brie a.c. Puterea urmează să fie re
misă președintelui ales al țării, Hilla 
Limann.

Zăcămînt petrolifer des
coperit în S.U.A. Pe C0Mta es- 
tică a S.U.A. a fost descoperit un ză- 
cămînt petrolifer care ar putea con
ține o cantitate de țiței similară celei 
existente în Alaska — a anunțat 
William Menard, directorul Institu
tului american pentru cercetări geo
logice. El a menționat că sînt nece
sare noi prospecțiuni pentru a se 
determina cu exactitate volumul 
noului zăcămint, precum șl posibili
tățile de exploatare. Terenurile pe
trolifere din Alaska conțin aproxi
mativ 10 miliarde, barili de țiței.

Un adevărat „război" al 
thonuluî declanșat între Sta
tele Unite și Canada. Disputa a iz
bucnit duminică, cind unități de pază 
a coastelor canadiene au sechestrat 
opt pescadoare americane care ope
rau în zona economică maritimă a 
Canadei, extinsă in 1977 Ia 200 mile 
marine. Ca măsură de retaliere, Sta

. tele Unite au hotărît să suspende 
importurile lor de thon din Canada. 
Observatorii de la Washington amin
tesc că diferendele de acest gen din
tre cele două țări au fost reglemen
tate în ultima perioadă prin nego
cieri, menținîndu-se însă în litig u 
problema dreptului navelor america
ne de a captura bancurile de thon — 
care este un pește migrator — în ( 
zona economică canadiană de 200 
de mile.

Un tribunal din Dublin 3 
inculpat oficial doi tineri suspectați de 
a fi membri ai organizației extremiste 
catolice Armata Republicană Irlan
deză (I.R.A.) din Ulster sub acuzația 
de a fi participat la organizarea aten
tatului în care și-a pierdut viața, la 
27 august, lordul Louis Mountbatten

Ploile torențiale căzute 111 
provinciile Corun. Amasya, Tokat și 
Samsun, din nordul Turciei, au inun
dat zeci de localități, provocînd moar
tea a 50 de persoane. Citea 100 de 
case s-au dărimat, culturi agricole 
se află sub ape, iar mai multe, mii 
de vite au fost luate de torenți. Si- 
nistraților li s-au trimis alimente și 
corturi, iar echipe de specialiști lu
crează la repararea liniilor electrice 
și a rețelei de distribuție a apei, care 
au suferit grave avarii.

S.W.A.P.O. hotărît
să continue lupta 

pină la eliberarea deplină 
a Namibiei

DAKAR 1 (Agerpres). — Organi
zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) a dat publicității 
la Dakar o • declarație în care con
damnă manevrele regimului rasist de 
la Pretoria în vederea menținerii 
rînduielilor colonialiste în Namibia. 
Documentul precizează că guvernul 
rasist sud-african și-a mărit conside
rabil corpul expediționar militar în 
Namibia, a extins măsurile represive 
împotriva patrioților, 
stăvilească lupta 
să de S.W.A.P.O. 
toria încearcă să 
dența" Namibiei .. .
mului de la Salisbury, se spune în 
declarație.

Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest — în pofida represiuni
lor regimului minoritar rasist care a 
instituit opresiunea și teroarea in te
ritoriu — este hotărît să-și continue 
lupta pentru lichidarea definitivă a 
regimului colonialist, pentru elibe
rarea deplină a Namibiei, încheie de
clarația.
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Acolo unde se aprind focuri..
Nu, nu este vorba de vreo ficțiune. Așa se petrec lucrurile tn 

realitate. într-o țară europeană. Degajind însă unele concluzii general- 
valabile.

Nori groși de fum șl flăcări se amestecă într-o vîlvătale uriașă — 
In unele locuri limbile de foc se înalță la peste 50 de metri.

...Tunuri, desanturi parașutate, comandouri helipurtate acționează 
din plin.

în urma flăcărilor, rămîn cimitire carbonizate, locuințe transformate 
în ziduri ruinate, bunuri distruse, pîrjolite, pămînt calcinat.

Oamenii, cu sufletul șl Inimile cernite, luptă din greu.
— Ah, dacă ar veni bombardierele, spun oamenii cu ochii înroșiți 

de fum și flăcări, îndreptîndu-și privirile spre cer.
Cu încredere, cu speranță, nădăjduind să audă deasupra capului 

uruitul greu al avioanelor.
Cind acestea sosesc și îl bombardează, oamenii le aplaudă, fac 

semne cu batistele albe piloților și le strigă: „revenez I revenez plus 
vițe I" — reveniți! reveniți mai repede I — deși, bineînțeles, vocile 
nu răzbat prin distanțe și prin uruitul greu al motoarelor.

Dar piloțli nu se întorc atît de repede, după vrerea oamenilor, cl 
potrivit planurilor de zbor. Stabilite la posturile de comandament, 
unde pe hărțile de stat major care înfățișează zona de atac 
decid operațiunile. Iar focarele conflagrației sînt multe, șl multe 
și solicitările oamenilor: de a fi bombardați.

De aci regretul: — ah, dacă ar fi mai multe bombardiere I
E drept, planificatorii zborurilor nu poartă uniforme și nu 

grade militare.

se 
sînt

au

Anul acesta, întinderile „zonei de atac" au fost bîntuite de secetă. 
Uscăciunea șl arșița au fost sporite de suflul fierbinte al vintului, al 
Mistralului. O scinteie — și pădurile au devenit întinderi de flăcări.

Anul acesta, la poalele Alpilor maritimi, în zonele Bouche-du-Rhone, 
Var, Vaucluze, Gard, Herault mii șl mii de hectare de păduri s-au 
transformat în mări de foc.

Tunurile de apă s-au dovedit prea slabe, comandourile helipurtate 
sau desanturile de pompieri parașutați 
din greu.

Mult mai eficace par a fi avioanele 
colos, de un tip special, supranumite 
uriașe cisterne zburătoare, un fel de 
pompieri, care lansează din înălțimi averse de mii și mii de litri 
de apă.

De obicei, raidurile celelalte distrug vieți, aplicînd tactica pămîn- 
tului pîrjolit. Raidurile acestor bombardiere, dimpotrivă — apără de 
pîrjolire viețile și pămîntul. De aceea, jos, oamenii le așteaptă 
bucuroși.

Sînt singurele bombardiere pe care oamenii le salută fluturînd 
piloților batistele albe...

Cu singurul regret — ah, dacă ar fi mal multe...

fac tot ce pot, oamenii luptă

„Candalr" șl „DC 6". Avioane 
„bombardierele de apă" — 
gigantice mașini aeriene de
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încercînd să 
de eliberare condu- 
Regimul de la Pre- 
proclame „indepen- 
după modelul regi-

N. CORBU

Dar poate că știința, tehnica șl Industria modernă, cu forțe 
reunite, vor reuși, cîndva, marea performanță de a transforma 
pînteceie celorlalte In cisterne. De fapt, ar ajunge și niște simpli 
Instalatori-tinichigii.

Deoarece, în lume există încă multe Incendii șl focare de Incendiu, 
Iar omenirea duce mare lipsă de tunuri șl, mai ales, de bombardiere.

Cu apă.
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