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ÎN ÂNTlMR NAREA
în aceste zile
ZILEI
TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE
DE VARĂ SlNT URGENTE
DE 23 AUCUST
marea noastră

sărbătoare națională
BACĂU : O nouă
capacitate
de producție
La Combinatul de celuloză și
hîrtie Letea a intrat în funcțiu
ne o nouă capacitate de produc
ție : instalația pentru fabricarea
hirtiilor fine — hîrtie suport
carbon, utilizată la calculatoare
le electronice, hîrtie de țigarete
etc. Prin intrarea ei in funcțiu
ne se renunță la importul sor
timentelor respective de hîrtie,
combinatul aducîndu-și astfel
o însemnată contribuție la dimi-K
nuarea efortului valutar al țării.
(G'v. Baltă).

CĂLAN : A intrat
în producție a doua
baterie de cocsificare
Ieri, odată cu începerea încăr
cării cu cărbune a celor 62 de
celule de cocsificare, a intrat în
producție cel de-al VI-lea obiec
tiv de pe noua platformă si
derurgică a Călanului — bateria
a doua de cocsificare. Prin in
trarea in funcțiune a acestui im
portant obiectiv. Combinatul si
derurgic din Călan va produce
anual 660 000 tone cocs, valorificînd astfel o importantă canti
tate de cărbune din bazinul mi
nier al Văii Jiului. Totodată, se
va . asigura întreaga cantitate de
cocs necesară producerii fontei
de turnătorie Ia furnalele nr. 3
și 4. (Sabin1 Cerbu).

BUZĂU : însemnate
depășiri la producția
netă
Oamenii muncii din industria
județului Buzău au reușit, in
perioada care a trecut din acest
an, să obțină o depășire a pla
nului la producția netă de circa
65 milioane lei. O contribuție
deosebită Ia obținerea ■ acestor
succese, dedicate apropiatei săr
bători de Ia .23 August, ' și-au
adus- oamenii muncii de la în
treprinderea de utilaj tehnologic,
întreprinderea de sirmă și pro
duse din sirmă, întreprinderea
de producere a maselor plastice,,
întreprinderea „Textila",. între
prinderea de materiale de con
strucții, întreprinderea de gar
nituri de frînă și etanșare Rimnicu Sărat și I.F.E.T. Nehoiu.
(Stelian Chiper).

Județul Hunedoara a încheiat recoltatul griului
Unitățile agricole de stat și coope
ratiste din județul Hunedoara au în
cheiat recoltatul griului pe întreaga
suprafață cultivată.
în telegrama adresată cu acest pri
lej tovarășului Nicolae Ceaușcscu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, . președintele Republicii
Socialiste România, de către Comite
tul județean de partid Hunedoara sa
spune :
Acționînd în spiritul Indicațiilor și
sarcinilor subliniate de dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, la consfătuirea de lucru
cu cadre de conducere din agricultu
ra județului Constanța, lucrătorii ogoarelor, toți locuitorii satelor lu
crează din zori și pînă seara la strîngerea paielor de pe ultimele supra
fețe, fertilizarea terenurilor, execu
tarea arăturilor de vară, asigurarea

și condiționarea semințelor, Întreți
nerea culturilor prășitoare, stringerea
și depozitarea furajelor, recoltarea
fără pierderi a legumelor și fructe
lor.
Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral, că, odată cu încheierea se
cerișului, lucrătorii ogoarelor jude
țului nostru se preocupă cu întreaga
răspundere patriotică și cetățenească
de onorarea sarcinilor ce Ie revin
privind livrarea produselor agricole
la fondul de stat.
Folosim acest prilej pentru a vă
Încredința, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că nu vom
precupeți nici un efort, că vom face
totul pentru a pune încă de pe acum
baze temeinice viitoarelor recolte și
a asigura Înfăptuirea noii revoluții
în agricultură.-

® Pe primul plan — terminarea fără întîrziere a re
coltării griului în județele din Banat, Transilvania
și Moldova

@ în toate județele care au încheiat secerișul și în
cele în care această lucrare continuă, să fie in
tensificate livrările la fondul de stat
• Importante forțe mecanice și umane trebuie con
centrate la eliberarea de paie a terenurilor și ia
efectuarea grabnică și de calitate a arăturilor de
vară

® La recoltarea furajelor și a legumelor să se lu
creze fără întrerupere, cu deosebită grijă gospo
dărească
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CLUJ : Importante economii de materiale
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Colectivele de oameni nî muncii
din unitățile industriale ale județu
lui Cluj raportează realizări impor
tante în cinstea zilei de 23 Au
gust. Preocupindu-se în mod stărui
tor de reducerea consumurilor de
materii prime și materiale, de ener
gie și combustibili, ele au obți
nut economii la cheltuielile ma

teriale In valoare de peste, 84 mi
lioane lei. Cele mai bune rezultate
au fost dobindite de oamenii muncii
de la întreprinderile „Armătura",
„Tehnofrlg", de electronică industri
ală și „Terapia" din Cluj'-Napoca,
salina Ocna Dej, „Electroceramica"Turda. (Alexandru Mureșan, cores
pondentul „Scinteii").
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CONSTANȚA: 500 de apartamente peste plan
Lucrătorii Trustului
de' construcții locale
Constanța au dat în
folosință, de la începu
tul anului și pină in
prezent, 2 200 de apar
tamente noi, cu aproa
pe 500 mai multe decit
prevedea planul. în
această perioadă, în

Constanța s-au. defini
tivat noile ansambluri
de locuințe de pe bu
levardul Tomis și de
pe bulevardul Lăpușneanu,
precum
și
cvartalul „Inel II“,
s-au extins ansamblu
rile „Faleză-sud" și

„Faleză-nord". De ase
menea, au fost predate
în avans numeroase
apartamente la Năvo
dari, Mangalia, Med-,
gidia, Hirșova și Basarabi. (George Mihăcscu,
corespondentul
„Scinteii").

TELEORMAN

Pînă in seara zilei de 30 iulie, griul a fost recoltat de pe 85 Ia sută
din suprafața cultivată. Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, in procente,
proporția în care a fost executată această lucrare in fiecare județ. Men
ționăm că în județele Covasna și Harghita nu a început secerișul griului pină
data amintită.__________ ____________________________________ .

CURTEA DE ARGEȘ :
Succese
ale energeticîenilor
argeșeni
Muncitorii, inginerii șî tehni
cienii Întreprinderii „Electrocentrale" din Curtea de Argeș au
sporit Ia 11 500 000 kWh produc
ția de energie electrică furniza
tă suplimentar sistemului ener
getic național in cele 7 luni ale
anului in curs. Acestui remar
cabil succes, dedicat zilei de 23
August, energeticienîi argeșeni
i-au maî adăugat punerea la dis
poziția dispeceratului energetic
național a unei puteri efectiv
utilizabile superioară celei pla
nificate cu 30 MW și economi
sirea unei cantități de aproape
1,5 milioane kWh, prin reduce
rea consumului tehnologic pro
priu.

cu prilejul împlinirii a 50 de ani de Ia apariție
îmi este deosebit de plăcut ca, la aniversarea semicentenarului ga
zetei „Lupta C.F.R.", să adresez întregului colectiv redacțional, activu
lui său de corespondenți și colaboratori, tuturor celor care o scriu și
tipăresc, precum și cititorilor săi un cordial salut tovărășesc, revolu
ționar, precum și cele mai bune urări. Doresc, totodată, să felicit
călduros colectivul gazetei pentru înalta distincție ce i-a fost conferită
— „Ordinul Muncii" clasa I.
Apărută în anul 1932, ca organ al Comitetului Central de acțiune a
ceferiștilor — în condițiile creșterii valului luptelor revoluționare, or
ganizate și conduse de partid, împotriva politicii antipopulare și
antinaționale a cercurilor guvernante burghezo-moșierești — gazeta
„Lupta C.F.R." și-a consacrat, încă de la primul număr, întreaga acti
vitate slujirii cu devotament a intereselor fundamentale ale clasei
noastre muncitoare, ale muncitorimii ceferiste. „Lupta C.F.R." a avut
un rol important in pregătirea politică și organizarea marilor bătălii de
clasă din 1933. împreună cu celelalte publicații editate de partidul nos
tru comunist în anii grei ai ilegalității, gazeta a militat cu înflăcărare
pentru răspîndirea cuvîntului partidului in rindurile oamenilor muncii
de la căile ferate, pentru mobilizarea lor în. marile bătălii sociale îm
potriva exploatării, a reacțiunii și fascismului, împotriva războiului,
pentru libertate națională și dreptate socială.
După eliberare, in anii construcției socialiste, gazeta a desfășurat o
activitate susținută pentru antrenarea largă a oamenilor muncii din
transporturi și telecomunicații in marile acțiuni desfășurate de partid
pentru refacerea și reconstrucția țării, pentru instaurarea puterii popu
lare și transformarea revoluționară a societății românești, pentru fău
rirea orînduirii noi, socialiste pe pămîntul patriei.
Aniversarea gazetei „Lupta C.F.R." are loc in condițiile în care în
tregul nostru popor — mai hotărit și mai unit ca oricind în jurul parti
dului — desfășoară o intensă activitate pentru infâotuirea neabătută a
actualului cincinal, a hotăririlor Congresului al XII-lea, care au deschis
o etapă nouă, superioară în dezvoltarea economică și socială a Româ
niei. Importantele obiective pe care le avem de realizat în aceasta pe
rioadă pun sarcini de mare răspundere in fața întregului nostru popor,
chemat să asigure dezvoltarea puternică a forțelor de producție și a
bazei energetice și de materii prime, buna gospodărire și valorificarea
cu eficiență maximă a tuturor resurselor materiale și umane ale țării,
sporirea necontenită a avuției socialiste — temelia sănătoasă și sigură
a creșterii nivelului general de viață și civilizație, al întregii națiuni.
In acest cadru, sarcini și răspunderi deosebite revin și muncitorimii
ceferiste, tuturor oamenilor muncii din domeniul transporturi
lor și telecomunicațiilor. Pornind de la rolul și însemnătatea deosebită
a transporturilor și telecomunicațiilor in infăptuirea Programului parti
dului și in desfășurarea cu succes a întregii activități economice și so
ciale din țara noastră, partidul și statul nostru socialist au acordat și
acordă o , atenție de prim ordin acestui important sector al economiei
naționale, se preocupă permanent de dotarea lui cu mijloace moderne,
cu o temeinică bază tehnică și materială. Este o îndatorire și o obliga
ție de cea mai mare răspundere a oamenilor muncii din transporturi
și telecomunicații ca — in calitatea lor de proprietari, producători și
beneficiari — să asigure folosirea cu înalt randament și eficiență ma
ximă a acestei baze tehnico-materiale, a tuturor mijloacelor tehnice și
instalațiilor încredințate de societate, să acorde o atenție deosebită
bunei întrețineri și bunei funcționări a acestora, fiind conștienți că
orice dereglare sau neajuns in acest domeniu poate influența negativ
bunul mers al activității în alte sectoare, în întreaga economie națio
nală. Lupta pentru o calitate nouă, superioară în toate domeniile con
strucției socialiste din patria noastră cere muncitorimii ceferiste, tu
turor celor ce muncesc în acest sector să acționeze cu toate forțele
pentru organizarea cit mai rațională și eficientă a transporturilor, prin
utilizarea intensivă a mijloacelor din dotare, reducerea susținută a con
sumurilor de orice fel — in primul rind de combustibil și energie, de
piese de schimb — prin creșterea operativității și calității întregii acti
vități de transporturi și telecomunicații.
Este de înțeles că toate aceste probleme trebuie să se afle perma
nent și in centrul: preocupărilor gazetei „Lupta C.F.R.". Folosind mij
loacele specifice presei, gazeta trebuie să militeze susținut pentru înfăp
tuirea în cele mai bune condiții a politicii partidului și statului nostru
în transporturi și telecomunicații, pentru perfecționarea activității și
realizarea neabătută a tuturor sarcinilor ce revin acestui sector in ca
drul planului cincinal, afirmindu-se tot mai puternic ca o tribună ac
tivă de răspindire a experienței înaintate, de promovare a noului, de
combatere fermă a lipsurilor și neajunsurilor ce se mai manifestă in
acest domeniu. Prin întreaga sa activitate, gazeta trebuie să contribuie
activ la optimizarea transporturilor, Ia creșterea siguranței și regulari
tății circulației, la întronarea hotărîtâ a unui înalt spirit de ordine și
disciplină în toate domeniile și la toate nivelurile.
In același timp, este necesar ca gazeta să-și sporească și mai muit
aportul la promovarea susținută în munca și viața oamenilor muncii
din transporturi a principiilor eticii și echității socialiste, la dezvoltarea
răspunderii și a conștiinței lor politice, la educarea revoluționară, in
spiritul patriotismului socialist, al dragostei și devotamentului față de
țară, partid și popor, al muncii fără preget pentru progresul și înflo
rirea patriei socialiste.
, Gazeta trebuie să stimuleze și să cultive permanent în rindurile
acestui puternic detașament al clasei noastre muncitoare — cu vechi și
frumoase tradiții revoluționare — dorința și hotărirea de a se situa per
manent. prin întreaga sa activitate, în primele rinduri ale luptei pentru
Înfăptuirea politicii interne și externe a partidului șl statului, pentru
afirmarea nobilelor idealuri ale poporului nostru, de colaborare și în
țelegere între națiuni, de dezarmare, securitate și pace in întreaga
lume.
îmi exprim convingerea că această aniversare va constitui pentru
întregul colectiv redacțional un imbold de a acționa cu și mai multă
hotărire in vederea perfecționării continue a întregii sale activități, a
realizării in condiții tot mai bune a marilor cerințe și sarcini ce ii revin
in lumina istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea, a Programu
lui partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate
șl înaintare a României spre comunism.
Cu această convingere, urez redactorilor, corespondenților, colabora
torilor șl cititorilor gazetei „Lupta C.F.R.", precum și întregii munci
torimi ceferiste și tuturor oamenilor muncii din transporturi și tele
comunicații noi succese în activitatea viitoare, multă sănătate
și fericire.

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea „Ordinului Muncii"
clasa I gazetei „Lupta C.F.R."

dectivul întreprinderii mei urgice din Iași a obținut
în cinstea zilei de 23 Au
gust noi succese în producție.
Astfel, de la începutul anului și
pînă în prezent prevederile de
plan au fost depășite cu peste 9
milioane lei la producția-marfă
și cu 5 milioane lei la producția
netă. în bilanțul rodnic al me
talurgiștilor ieșeni se înscrie și
depășirea planului la export pe
această perioadă cu 17 milioane
lei. (Manole Corcaci).

Au fost realizate primele an
velope radiale pentru echiparea
autoturismelor ,,Dacia-l 300“ cu
emblema de fabricație „Danubiana-Caracal“. Evenimentul a
avut loc la tinăra unitate de
profil construită in acest oraș,
unitate intrată în probe tehno
logice, care inaugurează astfel o
nouă ramură industrială in ju
dețul Olt : chimia. Tinarul co
lectiv de aici și-a propus să
realizeze pină la 23 August cel
puțin 500 de anvelope.

adresat gazetei „Lupta C.F.R.“

NICOLAE CEAUȘESCU

IAȘI : Bilanț rodnic
al metalurgiștilor

CARACAL : în probe
tehnologice — o nouă
întreprindere
de anvelope

MESAJUL TOVARĂȘULUI]
NICOLAE CEAUȘESCU

in fotografie: Aspect din intersecția bulevardelor Tomis și Lâpușneanu, unde se intîlneșc două noi ansambluri de locuința, definitivata în acest an. Cu doi ani în urmă,
ele existau doar pe planșetele proiectanților, acum au devenit realitate.
Foto: M. Șerbănescu

Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului de
construire a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră, la
educarea lucrătorilor din transporturi și telecomunicații în spiritul contepției
revoluționare a Partidului Comunist Român,
Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la apariția primului număr al
gazetei „Lupta C.F.R.",
Președintele Republicii Socialiste România
decretează :
Articol nnic. —- Se conferă „Ordinul Muncii" clasa I gazetei „Lupta
C.F.R.".

NICOLAE CEAUȘESCU
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Educarea cetățenilor în privința unui consum
alimentar rațional — în atenția cadrelor medicale
Derivînd din Directivele Congresu
lui al XTI-lea al P.C.R. și elaborat
din inițiativa și sub îndrumarea ne
mijlocită a tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al par
tidului și președintele țării noastre,
proiectul Programului de alimentație
științifică a populației reprezintă
încă o expresie a politicii de ridicare
continuă a bunăstărij oamenilor
muncii.
Programul are meritul eă abordea
ză problema în mod complex, evi
dențiind căile, modalitățile și orga
nismele ce trebuie antrenate în rea
lizarea unei alimentații corespunză
toare. Alimentație care, cum bine se
știe, reprezintă unul din cei mai im
portanți factori pentru ca viața oa
menilor sa se desfășoare în condiții
normale, pentru a se asigura starea
de sănătate a populației și formarea
unor generații de copii și tineri ar
monios dezvoltați fizic și psihic. în
acest fel, obiectivul major al progra
mului, scopul spre care tinde îl con
stituie realizarea unei alimentații co
recte, bazate pe eriierii științifice,
care să contribuie la asigurarea să
nătății fizice și psihice a tuturor ca
tegoriilor de cetățeni, Ia creșterea
capacității de muncă și la prevenirea
unor îmbolnăviri. El stabilește, în
mod orientativ, norme ale unui con
sum alimentar normal — cantitativ și

calitativ — in funcție de vîrstă și.
sex, de specificul activității și de in
tensitatea efortului fizic, în așa fel
îneît să se încetățenească un mod
cumpătat, rațional, firesc de hrană,
să se evite risipa și să se prevină
bolile generate de un consum ali
mentar necorespunzător.

noțiunilor de alimentație științifică
de către fiecare dintre noi, ci, mai cu
seamă, formarea unor deprinderi
practice în acest sens — înainte de
toate în ceea ce privește structura
unui consum alimentar corect. De aceea, programul acordă o deosebită
Importanță educației tuturor catego

Dr. Lidia ORĂDEAN.
secretar de stat în Ministerul Sănătății,
președinta Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie
Ținînd seama de faptul că modifi
carea acelor obiceiuri șj tradiții ali
mentare defectuoase, care vin in con
tradicție cu preceptele științei mo
derne, necesită timp, programul în
suși stabilește coordonate de lungă
durată. Menirea sa este de a-1 orien
ta pe omul sănătos spre cunoașterea
valorilor medii ale cerințelor nutriti
ve, fiziologice de consum, de a-1 aju
ta să-și asigure autocontrolul alimen
tației. eliminind ceea cș este dăună
tor, a-1 determina să fie, chiar din
anii copilăriei, un participant conști
ent și activ la menținerea propriei
sănătăți.
Desigur, acest program presupune
nu numai cunoașterea și însușirea

președintele

ALIMENTAȚIE ȘTIINȚIFICĂ

riilor de populație, la care trebuie să
concure, prin mijloace specifice, toți
cei ce au atribuții în domeniul creș
terii gradului de cultură în general,
al culturii sanitare în special.
în pas cu cerințele programului și
în funcție de îndatoririle de răspun
dere ce-i revin, Ministerul Sănătății
își actualizează și iși diversifică me
todele și căile de acținne pe acest tărîm. Este vorba, in primul rînd. de
organizarea unor acțiuni sistematice
pentru , pregătirea și perfecționarea
cadrelor medico-sanitare. In acest
serțs, un rol de primă însemnătate
revine centrului și clinicilor de nu
triție ?i boli metabolice, care au sar
cini metodologice importante; els

sînt chemate să perfecționeze medici
nutriționiști, dai- și medici din alte
specialități, să transmită larg. pro
pria experiență ciștigată. Totoda
tă, cercetările aplicative ale aces
tor foruri metodologice cu privire
la nivelul și structura alimentației
populației pe zone geografice, cate
gorii de vîrstă și profesii sînt menite
să contribuie la influențarea compor
tamentului alimentar, la depistarea
precoce a tițlburărilor de nutriție și
evitarea abaterilor, la adaptarea per
manentă a cerințelor de alimentație
științific determinate, Ia evoluția și
mutațiile demografice și socio-profesionale dintr-un loc sau altul.
La rindul lor, Ceutrul de pregătire
a medicilor și Centru! de pregătire
a cadrelor medii iși vor adapta pro
gramele șl cursurile In sensul difu
zării largi, sistematice a cunoștințe
lor din domeniul nutriției. în același
timp, direcțiile sanitare județene au
fost orientate spre organizarea și
pregătirea practică a medicilor de
medicină generală și a cadrelor me
dii sanitare, asigurîndu-se reciclarea
periodică a acestora și urmărindu-se
permanent o calitate superioară a asistenței medicale, tn concordantă cu
nevoile promovării unei alimentații
(Continuare in pag. a V-a)
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Poezia armoniilor patriei
Impresionant pentru
omul de cultură, de azi
mi se pare a fi rolul
său in crearea unei
tradiții, beneficul său
demers in continua
devenire a unui nou
început de drum, Acest gest al său capă
tă o semnificație aparte, un relief stator
nic, mai ales in acele
spații in care impresia
că aproape totul se
rezidește acum, în. acești ani, are acoperi
re totală în realitate.
Si Suceava. timpului
nostru socialist este
unul dintre acestea.
Cit din cele spuse
mai sus poate dovedi
un concurs de poezie,
un concurs care poartă
numele poetului „lup
tei cu inerția", al
„evului
aprins"?
Mult, credem noi. Sub
semnul lui Nicolae
Labi-ș, de paisprezece
ani, Suceava devine
pentru citeva zile „ca
pitala poeziei tinere".
Din toate județele ță
rii, la fiecare ediție,
am primit mesajele de
suflet, de dăruire, de
matur și lucid sniuzi-

asm din partea a zeci
Și sute de tineri. Dacă
ar fi să numim sim
țirea care străbate
mereu poezia acesto
ra, ea s-ar chema te
meritate. Dacă ar fi
să numim cea mai
statornică iubire a a-

ÎNSEMNĂRI
de Marcel
MUREȘANU
cestel poezii-, ea s-ar
chema o patrie liberă,
la armoniile căreia ve
ghea poetului este la
fel de necesară ca a
tuturor celor care se
simt locuiți de EA.
Este, credem, un feri
cit prilej și pentru
mulți dintre scriitorii
și criticii de prestigiu
din țară, care au al
cătuit juriile Con
cursului național de
poezie pentru tineret
„Nicolae Labis" de a
contribui la înălțarea
staturii poeziei tinere

românești. Așa se șl
explică faptul că tn
prezent, pe lingă Uni
unea scriitorilor, or
ganizator alături de
Comitetul județean de
cultură și educație so
cialistă Suceava, re
viste și edituri din
întreaga țară țin si ni
Se alăture. oferind
premii,
publicindu-i
pe cei mai înzestrați
autori. Ar mai fi de
spus că după fiecare
ediție
tipărim
un
„Caiet al concursului",
antologind astfel poa
te Chiar pe acei poeți
care mîine vor trece
în paginile istoriei li
terare. Ar mai fi de
spus cile ceva și des
pre intilnirile cu pu
blicul, prilejuite de
manifestările din fi
nalul competiției, in
satul tui Labiș, in orașe, in școli, acasă la
mineri sau la tinăra
metalurgie suceveana.
Putem numi toate acestea un omagiu adus
poeziei, un omagiu
adus prin poet seme
nilor săi intru dărui
re ?
Cu
siguranță
că da.
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Cum predăm tineretului
înalta lecție
a patriotismului revoluționar?
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„în centrul activității noastre politice, educative trebuie să stea dezvoltarea
dragostei față de țară, față de popor, față de cauza socialismului, dezvoltarea
patriotismului revoluționar. Copiii, tinerii trebuie crescuți și educați în spiritul
dragostei de patrie, al devotamentului față de socialism, față de partid, în spiritul
muncii, înarmîndu-i cu cele mai noi cuceriri ale științei și cunoașterii umane".
NICOLAE CEAUȘESCU
evident, ceea ce voi spune nu
este o. judecată de valoare —
dacă este vorba să comparăm
cu cea mai mare parte a ge
nerațiilor adulte, la un feno
men interesant : la tineri, as
pectul voîitiv-emoțional este
mai puțin prezent. Acest lucru
mi se pare demn de remar
cat — pentru că la generația
tînără transmiterea valorilor
patriotismului, educația patrio
tică se face prin apelul la con
știință, prin evidențierea as
pectelor raționale și mai puțin
prin accentuarea aspectelor
emoționale;
Mihai Coman : Nu sînt de
acord ; dacă putem vorbi des
pre un caracter rațional al
patriotismului, o putem face
numai de la o anumită virstă.
Altfel — mai cu seamă la
vîrsta formării convingerilor
Și atitudinii patriotice — rolul
factorului emoțional ini se
pare deosebit de important.
Noi sîntem chemați să for
măm O anume concepție des
pre lume, aș spune — o vi
ziune patriotică asupra lumii.
Educația tinerei generații se
face la o virstă la care nu se
poate vorbi despre o definiti
vare a personalității raționale
a omului. Ceea ce ne intere
sează pe noi în primul rind
este tocmai deschiderea sufle
telor către valorile emoțio
nale, valorile afective. Noi
trebuie să găsim căile cele
mai sigure care să ne permită
intrarea in sufletul copilului,
al tihărului pentru a le înră
dăcina acolo.
Claudia Stoicescu: Pot să vă
confirm, din propria expe
riență, că valorile patriotismu
lui revoluționar se formează,
mâi cu seamă la copii, pe calea
emoțională, afectivă;; fără a
exclude, indiscutabil, calea în
tism ocupă primul loc. Senti
Redacția : Sinteți, cu toții,
cărcării de convihgeri. La
mentul patriotic este unul din
direct implicați in procesul de
Muzeul național copiii vin cu
tre cele mai mobilizatoare seneducare patriotică și revolu
pasiune; ei receptează istoria
timente. Identificarea 6U locu
ționară a tineretului. Prin pro
în primul rind cu inima; penrile
în
care
te-ai
născut
și
ai*
fesia, prin preocupările dum
' tru ei istoria este o Earte vie
crescut, dragostea pentru țară
neavoastră, vă confruntați zil
în care filele au o puternică,
și neam, atașamentul față de
nic cu universul de conștiință
O limpede culoare afectivă. Ei
orînduirea socialistă, activitatea
al celor mai tineri cetățeni ai
se bucură atunci cind 11 se
depusă in slujba dezvoltării
țării, le cunoașteți îndeaproape
vorbește despre bătălia de Ia
patriei, munca neobosită pen
gindurile și sentimentele. Și
Călugăreni și se întristează
tru înfăptuirea aspirațiilor po
nu le cunoașteți doar — ci
aflind sfîrșitul lui Decebal...
porului
—
sint
doar
cîteva
din

acționați pentru modelarea ce
Redacția: Reținem că patrio
lor căre miine vor lua in tre componentele noțiunii de
tismul revoluționar nu este re
patriotism, așa cum le-am
mîinile lor destinul României,
ductibil la convingeri raționale,
identificat in cercetarea noas
destinul socialismului și comu
după cum nu este- reductibil
tră.
nismului in România.
nici la trăiri emoționale, sen
Vă propunem o discuție pe
Redaoția : Care au fost, din
timentale. El se instalează in
tema educării copiilor, adoles
tre toate acestea, cele care,
conștiințe ca un sistem de idei
cenților și tinerilor in spiritul
și sentimente care, întrepă
analizate, v-au îngăduit să tra
respectului, al cultivării și pro
trunse, se convertesc in valori
geți concluzii cu valoare ge
movării supremelor valori ale
morale traduse în atitudini și
nerală ?
orînduirii noastre.
in comportamente. Patriotis
C. Schifirneț : Remarcăm
mul, însoțitorul de o viață al
Constantin Schifirneț : Cred
două elemente fundamentale :
omului, se formează pe cale
dragostea față de țară și ata
Că este foarte interesant pen
rațională și pe cale afectivă —
șamentul față de orînduirea
tru discuția noastră să debu
fiecare dintre ele avind im
socialistă. Aceste două vatăm cu... concluzii. Este vorba
portanța ei specifică.
de concluziile unei cercetări
lori dețin, în ierarhia vaM. Avram: Nu cred că putem
efectuate pe un lot de 3 890 de
lorilor patriotismului, locul
tineri (muncitori, elevi, stu
vorbi de patrie fără a vorbi
cel mai important. Nici nu e
de munca cu care oricare ce
denții din diferite sfere ale ac
cazul să analizăm prea mult
aceste valori, nici nu este de
tățean este dator pentru inăltivității sociale utile dintr-o se
conceput ca dragostea față de , țarea ei. în ultimă analiză, ne
rie de unități de învățămint și
iubim țara dacă depunem o
țară să nu constituie, pentru
întreprinderi aparținind mai
activitate eficientă pentru re
generația tînără, o valoare
multor ramuri industriale din
zolvarea problemelor ei. Așa a
fundamentală ; iar atașamentul
13 județe ale țării. Studiul a
fost întotdeauna. Imediat după
față de Orinduirfea socialistă
pornit de la valorile cuprinse
este atașamentul firesc al tină*
23 August 1944, cel mai înalt
în codul principiilor și norme
rului pentru cadrul social, care
act de patriotism era să înțe
lor eticii și echității socialiste,
legem starea in care se găsea
înseamnă chezășia creșterii și
colectivul de cercetători sețara
și să acționăm la chema
afirmării
lui.
lecționindu-le pe acelea pe
rea partidului comunist: „To
care le-a considerat că — prin
loan Jinga ! Aceste două
tul pentru front, totul pentru
însușire și interiorizare — de
valori nu pot fi, cu nici un
victoriei". Poporul român a
termină comportamente esen
chip, despărțite. Patria este
înțeles, a făcut chiar totul, și-a
țiale din care decurg, în mod
patria milenară, dar este și
rupt de la gură, a depus efor
firesc, și celelalte conduite
patria de astăzi, patria conturi extraordinare pentru a
înaintate. Am investigat deci
temporană; iar socialismul este
avea
o țară liberă, indepen
atitudinile față de patrie, față
timpul rodniciei patriei mile
dentă și prosperă. Și așa a
de muncă și față de normele
nare, este alcătuirea socială
procedat pe tot parcursul amorale și juridice.
care a Îngăduit și îngăduie
cestei istorii. Urmașii noștri
poporului român să dea întrea
Cercetarea a scos in evidență
trebuie să gindească la semni
faptul că — în ansamblul va
ga măsură a hărniciei și talen
ficația acestui fapt și să pro
tului său. Copiii și tinerii sint
lorilor moral-politice însușite
cedeze și ei la fel. Copilul, în
născuți, crescuți și educați in
de tineri și adoptate, utilizate
școală,
lăcrimează in fața des
România socialistă ; patria' so
ca norme de conduită, de
tinului tragic al neînvinsului
comportament cotidian — valo
cialistă este pentru ei realita
Decebal, se bucură pentru re
tea supremă.
rile care țin direct de patriozultatul victorios al bătăliei de
la Călugăreni, trăiește mo
mente de exaltare la lecția
luptelor poporului român pen
tru independența sa națională,
înțelege înălțimea și frumuse
țea Idealului care i-a îmbărbă
tat în luptă pe făuritorii actu
lui de la 23 August... Dar im
portant este dacă toate acestea
îl duc la înțelegerea necesi
tății de a fi, și el, prin mun
>
■>
ca sa, un continuator al stră
daniilor atitor generații de pa
triot:.
noi totul ce vor mai face ge
Marian Avram : Da, însă
nerațiile viitoare ? Se înșală.
C. Schifirneț: Afirmarea și
acest fapt nu e de ajuns să-l
Noi n-am putut și nu putem
cunoaștem doar noi, cei care
interiorizarea valorilor patrio
face totul. Șl nu cred să fi
tismului se face într-un grad
am trăit și am făurit această
existat vreodată in istorie ge
alcătuire socială nouă. Genera
mult mai intens mal ales la
nerații fără probleme, fără
țiile tinere trebuie să cunoască
cei care au o atitudine înain
idealuri, deci fără un program
și ele, in profunzime, realită
tată față de muncă și care
de acțiune. Generația tinătă de
țile acestei istorii pentru că
conștientizează
importanța
azi trebuie și ea, cu atit mai
altfel nu vor înțelege necesi
muncii ca factor fundamental
mult, să devină conștientă de
tatea continuării acestor efor
al existenței socialiste. Edu
misiunea ei...
turi. A pregăti aceste generații
cația patriotică — ca întregul
în așa fel incit ele să preia și
proces educativ din țara noas
C. Schifirneț : Mai departe,
să rezolve sarcinile mari ale
tră — stă sub același Semn
aș vrea să subliniez — tot des
viitorului — iată actul de mare
mare al educației prin muncă
pre un rezultat aL cercetărilor
patriotism cu care sîntem da
și
pentru muncă. Este normal
noastre este vorba — că actua
tori noi. cei care am luptat
să fie așa pentru că patrio
la generație tînără se rapor
pentru făurirea acestei orîntismul revoluționar este un
tează la un sistem de Valori,
duiri. Și nu există lecție mai
patriotism activ, militant, ba
în mai mare măsură, în mod
bună, mai temeinică pentru ti • rațional, însușirea valorilor
zat pe participarea conștientă
neri decît exemplul atitudinii,
a maselor la făurirea societății
patriotismului se face în mod
al muncii, al seriozității noas
conștient, la fel și încercarea
socialiste multilateral dezvol
tate.
de a le interioriza ; asistăm —
tre. Spunea unul că dacă facem

Primim, fiecare generație, o moștenire inestimabili :
este conștiința prezenței, a continuității poporului român
pe aceste meleaguri, in spațiu! carpato-danubiano-pontic,
a muncii și luptei sale necurmate pentru pâstrarea și afir
marea ființei naționale. Sub soarele istoriei pe care eo o
creează, fiecare generație sporește legatul primit și îl predă,
mai departe, celor care o urmează, intr-o trecere nesfîrșită,
purtind astfel, din secol în secol și din mileniu in mileniu,
voința, cugetul și frumusețea unui popor pașnic și talentat,
viteaz și drept.
Anii revoluției socialiste. In cartea de aur a istoriei
sale, națiunea română scrie pagini de nepieritoare glorie.
Este, în fiecare faptă de muncă, în fiecare act de creație
materială sau spirituală, și o laudă adusă trecutului șl
•prezentului patriei - după cum este și o scrutare o viito
rului comunist al României. Iubirea de patrie, devotamen
tul față de socialism - iată liantul indestructibil al vieții
noastre de fiecare zi.
Cum învață cele mai tinere generații „lecția" patriotis
mului î Cum știm noi „să le predăm" marile învățăminte
ce se desprind din lupta milenară a poporului român ?
Ce facem pentru a transmite și mai vie forța patriotismului
către generațiile tinere ?
Am organizat o masă rotundă care își propune să
surprindă citeva dintre ipostazele concrete ale acestei
probleme. Au participat : MARIAN AVRAM, muncitor la
întreprinderea „23 August" București ; MIHAI COMAN,
profesor la Școala generală nr. 30 din București, IOAN
JINGA, inspector școlar șef al Capitalei, CONSTANTIN
SCHIFIRNEȚ, cercetător la Centrul pentru cercetarea pro
blemelor tineretului, și CLAUDIA STOICESCU, muzeolog
principal la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste
România.

Patria socialistă
realitatea supremă

0 atitudine
patriotic-revoluționară,
conștientă si activă

Răspundere și vocație in
nobila misiune a educatorului
loan Jinga : Nu âș vrea să
ajungem, încet, încet, la o vi
ziune triumfalistă — care, in
ultimă instanță, este și profund
demobilizatoare, fiindcă ne
face să he culcăm pe lauri. Mai
avem încă destule carențe in
activitatea educativă, altfel ar
fi greu să explicăm numărul
(la urma urmelor redus — dar
și cîțiva dacă ar fi tot ar fi
mult) deci numărul de tineri
cu atitudini sociale înapoiate ;
printre tineri nu au dispărut
cu totul manifestările de cos
mopolitism, de fascinație față
de stilul de viață din alte țâri;
după cum nu au dispărut ele
total —- să vorbim foarte
deschis — nici din rîndul edu
catorilor (profesioniști sau neprofesioniștl).
Avem multe de făcut — și
vom avea Întotdeauna, pentru
că, pe măsură ce societatea
umană va evolua, rolul educa
ției va spori. Din constelația
factorilor educativi se des
prind școala, instituție socială
specializată in educarea copii
lor și tineretului, organizațiile
revoluționare și. mal de curind,
Întreprinderile, unde generația
tînără iși petrece o bună parte
din timp pentru instruire
practică. Cred că școala...
C. Schifirneț: „.școala une
ori nu folosește mijloacele cele
mai adecvate virstei, particu
laritățile de grup, caracteristi
cile individuale ale tinerilor,
mutațiile care intervin, de-a
lungul anilor, In profilul și
comportamentul tinerei gene
rații. Nu vorbesc despre „școa
lă", ci despre unele școli, des
pre unii educatori.
i. Jinga: Ajungem la pro
blema vocației educative a educatorului.
C. Schifirneț: Bineînțeles!
M. Coman : Trebuie găsite
mijloacele ca, trecind dincolo
de acest factor subiectiv, să
avem o eficiență maxțmă in
formarea viziunii patriotice la
țineri. Aceasta este problema
esențială : eficiența educației,
la toate nivelurile. Cadrul ofe
rit de învățămint este generos .
și exact, problema este însă :
care este eficiența ? Dacă
există dificultăți, ml se pare
că de vină este caracterul for
mal al unor activități în care
predomină aspectul exterior,
formula și nu descoperirea
posibilităților de a da viață
ideilor și exemplelor. Concep
ția patriotică Se formează da
torită unor valori exemplare.
Mai exact, ca să mă refer la un
domeniu în care mă simt mai
în largul meu, la folclor, o ba
ladă precum Toma Alimoș
sau ca Baba Novac, în care

este vorba de situații exem
plare de dăruire patriotică, au
o mare eficiență asupra copii
lor, deoarece oferă un model
de viață.
Cu titlu de sugestie : mie
mi se pare că în general în
manualele gimnaziale este
destul de puțin valorificat
folclorul. Adică un spațiu
destul de mic are tocmai do
meniul. în care sînt prezentate
modele. ‘ valori exemplare,
deosebite.
In manualele de limba ro
mână sint citeva texte care
ridică probleme deosebite. Nu ■
este vorbâ de calitatea lor es- ;
tetică — dimpotrivă, sint
foarte bine alese pentru a
ilustra una sau alta dintre
noțiunile pe care elevii le în
vață. Este vorba de punctul,
de vedere etic ; nu numai că
ele nu oferă un model etic, ci,
dimpotrivă, oferă antimodele,
Alegerea textelor trebuie să
se facă atent, mult mai atent.
Nu ajunge ca un text să aibă
o pojghiță, o poleială de pa
triotism, el trebuie să Vibreze,
să fie incandescent patriotic.
I. Jinga : Să revenim. Așa
cum este el organizat în cli
pa de față, învățămîntul oferă
un cadru deosebit de propice
educației patriotic-revoluționare a tineretului. Planul de
învățămint cuprinde activități
care au această destinație des
chis afirmată de a face educa
ție patriotică : limba română,
istoria, geografia, cunoștințele
social-politice și chiar disci
plinele tehnologice ; ca să nu
mai vorbim de activitățile
special destinate educației so
cialiste : informările politice,
cercurile, orele de dlrigențle,
vizitele la muzee, la rhonumente istorice, de artă, la obiective industriale, pe șantier
re de construcții, in agricul
tură.
Problema este însă alta : în
ce măsură școala reușește să
valorifice acest cadru organi
zatoric și. să conducă fiecare
activitate la o eficiență depli
nă î Pontru că,. îh cele din
urmă, eficiența este cea
care depune mărturie pentru
munca noastră ; să creștem
un tineret cu cunoștințe, con
vingeri și deprinderi compor
tamentale în spiritul patriotis
mului revoluționar.
Trebuie să ne debarasăm de
elementele de formalism care
mat dăinuie în munca noas
de noi pentru că avem sarci
tră. Sînt încă activități for
na să le spunem și pentru a
male care în loc să ajute se
bifa îndeplinirea unei sarcini.
pare că — să nu zic că strică...
M. Coman : întocmai. Copi
— nu determină la tineri în
lul este deosebit de sensibil,
țelegerea exactă a sensului
el primește sugestii din toate
acțiunii educative.
părțile ; deci important mi se
pare a fi primul pas. Noi tre
buie să fim cei care construim
postamentul, care punem be
tonul. Pe această temelie, a
conștiinței patriotice, se poate
apoi clădi la nesfîrșit.

De la cultul valorilor
naționale, al tradițiilor
la cultul muncii pentru țară
Redacția : După unele ecouri
care ne-au parvenit, există
nemulțumiri — in primul rind
ale părinților, dar și ale
unor cadre didactice — cu
privire la calitatea manuale
lor de istorie, primele care ar
trebui să facă educație patrio
tică. Li se reproșează, unora,
că sînt aride, că nu vibrează.
I. Jinga : Problema manua
lelor este foarte mult discuta
tă — in general, nu numai
aceea a manualelor de științe
sociale. Eu am mai spus și cu
alte prilejuri că multă lume le
critică, dar nimeni nu se an
gajează să scrie altele, așa cum
le-am dori. Nu de mult, mi
nisterul a organizat o dezba
tere in legătură cu manualele,
la care au fost invitați cei mai
buni profesori care nu sint
autori de manuale. încercăm,
din nou, o îmbunătățire a lor,
M. Coman : în legătură cu
această eternă dispută a ma
nualelor și cu caracterul lor
arid — și sînt de acord că așa
sint multe dintre manuale —
am impresia că autorii lor sînt
obsedați de ideea că vor fi
iarăși și iarăși criticați și nu
au curajul să-și asume „riscul
personalității" ; manualele ies
destul de șterse. Nu poate
exista un manual foarte „ro
tund", pentru că el exprimă o
anumită viziune asupra mate
riei. In dorința de a nu fi cri
ticat, în teama lui, autorul face
manualul tern. Ce eroare I Un
autor trebuie să aibă curajul
Să riște, în sensul nobil al
cuvintului, în sensul cultural

și profund angajat, pentru a
crea o anume emulație, un
anume spirit.
I. Jinga : Așa este — pe de
o parte. Pe de altă parte : un
profesor nu trebuie să fie ro
bul manualului; manualul
este un ghid, un repet, un
auxiliar ; profesorul trebuie
să-și aducă propria contribu
ție de gîndlre, de pasiune, de
experiență, atunci cînd predă
o lecție. Eu nu fetișizez ma
nualul, pentru că niciodată hu
vom găsi manualul care șă
întrunească adeziunea unani
mă — șl a profesorilor, și a
părinților, și a elevilor.
Adevărata educație patrio
tică se poate face și in clasă,
și în activitățile extrașcolâre,
dacă profesorul respectiv —
in calitatea lui de sfătuitor,
de îndrumător, de coordona
tor al elevilor — reușește să
le insufle sentimentele și con
vingerile ce animă societatea.
Asta înseamnă să renunțe la
șabloane, la scheme, să re
nunțe la metoda de tratare
în bloc a elevilor — totul pen
tru a-i face să vibreze.
Redacția î Aceasta înseamnă
că se cuvtne ca in primul
rind să vibreze profesorul...
I. Jinga : ...el să fie incan
descent, pentru a-1 aduce și pe
elev la o temperatură înaltă.
M. Avram : Mă gîndesc că
oricît de frumos le-am vorbi
tinerilor despre dragostea de
patrie, dacă nu le oferim și
exemple convingătoare, fapte,
situații, ei vor considera totul
ca fiind simple vorbe spuse

C. Stoicescu : Copilul este o
entitate deosebită, intr-adevăr.
Acțiunea educativă se exerci
tă pe o mulțime de căi — toa
te conducînd la același țel.
Muzeele, cele de istorie în
mod deosebit, joacă un rol de
primă mărime în educarea
dragostei față de țară. Nu nu
mai in școală, ci și în muzeu
trebuie să existe un personal
specializat, care să cunoască
preocupările tinerilor. Pentru
a face atractivă și eficientă
lecția de patriotism in muzeul
de istorie, acesta are avanta
jul nemaipomenit de a vorbi
prin imagini vii, prin mărtu
rii cu o mare forță evocatoare.
Am organizat, anul acesta,
un club de dezbateri politicoideologice. Organizațiile de
pionieri au propus teme pen
tru dezbateri. Ce anume 1
Teme de istorie și de politică
curentă. Au cerut să discutăm
probleme majore: rolul Româ
niei in Conferința de la Hel
sinki, ca și in aceea de la Ma
drid, dezarmarea, „lumea a
treia". Eram în dificultate.
Cum să le explici copiilor ase
menea lucruri ? Dar pentru
că ei au cerut-o, le-am expli
cat. Și am rămas surprinși
noi : pentru că îi interesa,
pentru că înțelegeau. Și atunci
ne-am spus că noi sîntem cei
care subestimăm posibilitățile
lor de cuprindere, noi sîntem
cei „timizi" în fața curiozită
ții și capacității lor de înțele
gere. Copiii au o mare pasiu
ne pentru istorie, pentru isto
ria veche, ca și pentru cea
nouă, pentru viața politică pe
care o înțeleg ca pe ceva ce-i
privește direct.
I. Jinga: Adevărat! Eu
cred că facem educație patrio
tică și atunci cind le cerem

elevilor să vină cu regularita
te la școală, și atunci cînd le
cerem să învețe bine, pentru
că asta este principala lor în
datorire, și atunci cînd le ce
rem să recolteze plante medi
cinale — pentru că ele se
usucă pe cîmp și în copaci, iar
noi sîntem puși în situația să
importăm materie primă pen
tru industria farmaceutică.
Păcatul nostru este în altă
parte : îi scoatem pe elevi la
astfel de activități fără a le
explica despre ce este vorba,
fără a motiva. Nu le spunem
în suficientă măsură de ce fa
cem un anumit lucru și nu
știm să vedem dimensiunea
majoră (patriotismul) a unei
acțiuni concrete (colectarea
plantelor medicinale). Cîteodată, copiii rămîn cu senti
mentul că au executat o cor
voadă — doar pentru că nu li
s-a. explicat, cum ziceam, de
ce au făcut acel lucru.
C. Schifirneț : Mi se pare
important de subliniat că și
in procesul de educare patrio
tică a copiilor și tineretului
se cuvine ca și ceilalți factori
— familia, întreprinderea unde
se efectuează practica, mijloa
cele de comunicare în masă —
să cunoască ce face școala, să
continue acțiunile ei, să le
amplifice. La rîndul ei, se cu
vine ca școala să cunoască ac
țiunile celorlalți factori și să
valorifice ce- fac ei.
I. Jinga : Cred că problema
numărul 1 este dezbaterea și
clarificarea cu copiii și tine
retul a tuturor problemelor
pe care le ridică viața socialpolitică. Cu alte cuvinte, im
plicarea puternică a școlii în
activitatea întregii societăți,
participarea cetățenească la
toate activitățile Cetății, la
soluționarea problemelor ei.
Este timpul, socotesc, ca școa
la de toate gradele să... intre
in viață și elevii, profesorii,
părinții să participe efectiv la
dezbaterea și rezolvarea pro
blemelor colectivității. Lecția
de democrație socialistă ar fi,
implicit, și o permanentă,
înaltă lecție de patriotism.
Patria este de milenii și de
vine in fiecare zi.
C. Stoicescu : La istoria
noastră trebuie să ne întoar

cem mereu, pentru că ea est.e
dovada existenței, a dăinuir
noastre milenare. în privința
asta am făcut mult și totuși
nu îndeajuns. Un exemplu : ț! ’
cetățile dacice din munții Orăștiei nu sint suficient văzute,
cunoscute, exploatate în proeesul de educare patriotică ;
nu sînt nici restaurate așa
cum ar trebui. Complexul ar
heologic de la Grădiștea e un
certificat național pe care
nu-1 au alte popoare de prin
această parte a lumii ; e o ci
vilizație în piatră care ne cer
tifică evoluția culturală tim
purie, Dealtminteri și civili
zația noastră. în lemn dispare
zi de zi,. nu este, cu.m ar tre
bui, păstrată cu îndîrjire. cu ’
voința pe care au dovedit-o
cei care au înălțat aceste mo
numente.
I, Jinga : Educația patrioti
că implică, neapărat, cultul
valorilor naționale și al tradi
țiilor. Trebuie și, el Construit
cu grijă și se face acest lucru
prin forme multiple. Cred că
— dacă este să vorbim de
mijloacele
folosite
pentru
educarea patriotică a tinerel
generații — trebuie să vorbim
în primul rind de cultul mun
cii pentru patrie. El se cuvine
a fi puternic sădit la genera
ția tînără, angajată în pro- '-*'
cesul foarte complex și dina
mic de realizare a unui obiec
tiv. strategic fundamental :
depășirea stadiului de țară în
curs de dezvoltare pentru a
;
deveni o țâră cu o dezvoltare
medie. Pe ttneri trebuie să-î
deprindem din cea mai frage
dă virstă cu ideea că nu se
poate fără muncă și fără im
plicare socială.
După măsura în care vom
reuși să facem acest lucru ne
vor judeca generațiile viitoare
— eu alte cuvinte, chiar cel
care astăzi sînt materialul
gingaș pe care ni l-a încre
dințat societatea. Patria de
miine sînt ei ; iar noi sintem
responsabili
astăzi
pentru
chipul ei de miine.

Georqe-Radu
CHIROVIC1
Mihai CARANF1L
Fotomontaj :
Eugen mCIIîSEANU
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RECOLTAREA GRIULUI

- încheiată în cel mai
niî ar fi dorit. Ei nu se Iasă co
pleșiți de greutăți, string griul și-1
usucă pe platformei# da ciment
amplasate în fața magaziilor. în
acest scop, în „ferestrele" dintre
ploi, echipele de secerători și co
sași au intrat în lanuri, fâcînd
snopi, amenajînd clăi și trecind
apoi la treieratul staționar. Circa
70 de cooperatori din satul Negrilești au recoltat manual. într-o
singură zi, griul de pe 34 hectare.
Cu toate eforturile făcute, pină în
seara zilei de 30 iulie, din cele peste
16 500 hectare aflate în cultură, pe
ansamblul județului au fost recol
tate doar 4 304 hectare, ceea ce re
prezintă 26 la sută din suprafața
cultivată. Acum, vremea 9-a mai
ameliorat. Din județele Argeș și
Timiș au sosit în ajutor 152 de
combine, din care 100 vor rămîne
în dotarea S.M.A.-urilor din județ,
în momentul de față, toate unită
țile agricole dispun de suficiente
utilaje pentru a realiza un ritm
susținut la recoltare.
Din datele existente la direcție
agricolă rezultă că în consiliile
agroindustriale Lechința, Beclean
și Reteag secerișul griului este
avansat; în schimb, se desfășoară
lent în consiliile agroindustriale
Șieu, Nimigea, Orhei și altele.

Cind organizarea este

temeinică, ploile

nu constituie o piedică
Chiar dacă vremea a fost în ulti
mele zile instabilă, lucrătorii ogoa
relor din județul Iași depun
eforturi susținute, folosind fie
care oră bună de lucru in timp,
pentru a încheia grabnic recoltarea
griului. Drept urmare, unitățile agricole din consiliile agroindustria
le Vlădeni și Belcești au raportat
terminarea secerișului pe cele 4 975
hectare și, respectiv, 4165 hectare
cultivate cu griu. De asemenea, au
mai încheiat recoltarea griului și
cooperativele agricole dfn Golăiești,
Mircești, Balș, Costești, Lungani,
Cîrjoaia, Roșcani, Comarna, Bohotin, Moșna, Prisăcani, Drăgușeni și
Vinători de Iași, Din aceste unități,
combinele au și fost dirijate in cele
unde secerișul a inceput mai tirziu.
Tovarășul Victor Surdu, director
adjunct al direcției agricole jude
țene, ne-a informat că. in cursul zi
lei de vineri, 120 de combine din
unitățile agricole fruntașe și 50 de
combine venite in ajutor din ju
dețele din sudul țării se alăturase
ră celor aflate in lanurile unităților
agricole din consiliul unic agroin
dustrial Pașcani. Pentru a se stringe
operativ și griul culcat de ploi și
vînt, în toate unitățile care mai au
de recoltat s-au organizat echipe de
cosași, care adună manual recolta
respectivă, iar combinele o treieră
staționar. Aceste măsuri au ajutat
ca și in această parte a județului
ritmul de lucru să crească simțitor.
Pe ansamblul județului, recoltarea
griului s-a efectuat piuă in seara
zilei de 30 iulie pe mai bine de,
62 500 hectare, reprezentând 83 Ia
sută din suprafață. Măsurile Inade comandamentul județphn
mțru agricultură vizează termirea secerișului intr-un timp
. mai scurt
■ Concomitent cu intensificarea se
cerișului, în întreg județul se des
fășoară in ritm susținut eliberarea
cît mai grabnică de paie a terenu
rilor și efectuarea arăturilor de
vară. în acest, fel, pe ansamblul ju
dețului s-a creat in avans un front
de lucru de 10 000—15 000 hectare
pentru efectuarea arăturilor.

Gheorqhe CRIȘAN
corespondentul

„Scinteii”

TULCEA
Multe unități au depășit

producția și livrează

cantități suplimentare
la fondul de stat
După încheierea secerișului, me
canizatorii și ceilalți oameni ai
muncii din agricultura județului
Tulcea și-au concentrat eforturile la
executarea celorlalte lucrări agri
cole de sezon : eliberarea de paie a
terenului, insămințarea culturilor
duble și efectuarea arăturilor de
vară. în seara zilei de vineri, 30
iulie, mai erau de strîns paiele de
pe aproape 23 000 de hectare, ceea
ce reprezintă aproximativ 24 la sută
din suprafața de pe care s-au re
coltat păioasele. Acum, formațiile

ARĂTURILE DE VARĂ

ai intens și de bună calitate!

H
de balotat paie și de transport lu
crează fără întrerupere. în acest
scop sa folosesc toate atelajele din
unitățile agricola cooperatiste.
Recolta bună obținută de agricul
torii tulceni a făcut ca un mare nu
măr de unități agricole să livreze
la fondul de stat cantități suplimen
tare de griu. Există, insă și unele
cooperative agricole care nu și-au
onorat integral obligațiile Ia fondul
de Stat. „Pe ansamblul județului,
maJ sînt de livrat la fondul de stat
aproximativ 15 000 tone de griu —
ne spune Nicolae Ghegheșan, di
rectorul întreprinderii pentru valo
rificarea cerealelor și plantelor
tehnice Tulcea. Pentru a grăbi pre
luarea acestor cantități de gTiu, care
se află in unitățile cultivatoare, ac
tivitatea la bazele de recepție a
fost organizată în două schimburi
și, totodată, s-au pregătit spații su
plimentare de depozitare. în ritmul
în care se desfășoară preluările,
există condiții ca in trei-patru zile
întreaga cantitate ds griu prevăzuta
» fi livrată la fondul de stat să se
afle in magaziile întreprinderii de
valorificare a cerealelor”.
în unitățile din consiliul agroin
dustrial Mahmudia, livrarea griului
la bazele de recepție a fost temei
nic organizată. „Pe pe cele 5100
hectare cultivate cu griu s-a obți
nut o producție eu aproape 1 500
tone mai mare decit cea planificată
— ne spune lone! Popa, inginerul
șef al consiliului. Cooperativa agri
colă Agighiol a livrat suplimentar
Ia fondul de stat aproape 1 000 tone
griu, Duminică, cele șapte coope
rative agricole și I.A.S. Sarinasuf
din consiliul nostru vor termina de
transportat la fondul de stat toate
cele 13 270 tone de griu prevăzute".
Merită evidențiat faptul că, pină
vineri, .22 de unități agricole din
județ au trimis in bazele de recep
ție Întreaga cantitate de griu prevă
zută. Mai sint însă în județ unele
unități care nu au livrat la fondul
de stat decit cantități mici de griu.
Cooperativele agricole Frecăței,
dirjelari, Zebil și Mihai Bravu mai
eu de transportat in bazele de re
cepție cantități cuprinse între
700—900 tone. In aceste unități și
in altele, cadrele de conducere, or
ganizațiile de partid trebuie să ac
ționeze mai energic pentru trans
portarea grabnică a griului la ba
zele de recepție.

Neculaî AMIHULESEI
corespondentul „Scinteii”

• Mai multă operativitate ia eliberarea de paie a
terenurilor

® La arat — formațiile de tractoare să lucreze în
două schimburi — de zi și de noapte
♦ Lucrările să se desfășoare sub conducerea
directă a specialiștilor
Recoltarea griului se apropie de
sfirșit, această lucrare executîndu-se în aceste zile pe ultimele
300 000 de hectare situate in unele
județe din Banat, Transilvania și
Moldova, unds ploile din ultima
perioadă au împiedicat desfășura
rea normală a secerișului. Dar,
concomitent cu eforturile ce tre
buie depuse pentru stringerea și
punerea cît mai repede ia adăpost
« recoltei in aceste județe, pretu
tindeni, în toate zonele țării, este
necesar ca oamenii muncii din agricultură să acționeze energic, eu
toată hotărîrea pentru pregătirea
temeinică a viitoarei recolte de
griu,
în cuvintarea la recenta consfă
tuire de lucru de la Constanta, evi
dențiind necesitatea obținerii de re
colte mult mai mari în anul viitor,
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia : „Trebuie să ne propunem să
trecem dc-acnm la pregătirea te
meinică a recoltei pentru anul vii
tor. De pe acum să se stabilească
suprafețele pe eare urmează să se
insămințeze orzul și griul, să se ia
măsuri pentru asigurarea strîngerii
ia timp a culturilor, realizarea ară
turilor adinei corespunzătoare, pre
gătirea seminței și densitatea nece
sară. Să asigurăm ca in jurul lui
10 ociomhrie să se termine insămînțările”.
Dintre lucrările care trebuie efec
tuate in această perioadă pentru
pregătirea producției de cereale din
anul 1983, pe primul plan se si
tuează. atît ca importanță, cit și ea
urgență, executarea în ritm susți
nut a arăturilor de vară pe supra
fețele care vor fi Insămînțate în
toamnă. Experiența a dovedit că efectuarea la timp a arăturilor și
buna pregătire a terenului hotărăsc
în cea mai mare măsură nivelul re
coltei de griu. Chiar și in acest an,
diferențele mari de recoltă intre unități agricole vecine, care au fo
losit aceleași semințe și aceleași
cantități de îngrășăminte, s-au da
torat in nu puține cazuri modului

Manele C ORC ACI

Județul

BISTRIȚA-NĂSĂUD
Dolj
Olt
Teleorman
Giurgiu
Sectorul agricol Ilfov
Ialomița
Călărași
Constanța
Tulcea
Brăila
Buzău
Timiș
Arad

suficiente pentru

recuperarea
întârzierilor
O vreme umedă a stînjenit efor
turile cooperatorilor și ale mecani
zatorilor din județul Bistrița-Năsăud, angajați în marea bătălie a
recoltării griului. în unitățile din
consiliul agroindustrial Teaca, pro
ducțiile de griu sînt bune și chiar
foarte bune, dar nu pot ajunge re
pede in hambare, așa cum oame-

Recoltarea griului continuă acum in județele din jumătatea de nord a țării
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Marea putere a microhidroeentralelor
Pentru sporirea producției de energie electrică este necesar un efort
- '«ținut, atit din partea furnizorilor de materii prime purtătoare de ener\
cărbune, petrol, gaze - cit șl a energeticienilor din termo șl hio ocentrale. Fiecare colectiv din aceste sectoare de activitate poate și
trebuie să-și aducă o contribuție cit mai substanțială la înfăptuirea exem
plară a sarcinilor stabilite, pentru actualul cincinal, de Congresul al Xll-lea
al partidului, sarcini ce au fost amplificate prin Hotărîrea adoptată- do
plenara C.C. al P.C.R. din 31 martie a.c. și prin recentele programe oprobate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în acest sens, conco
mitent cu sporirea producției de cărbune și alte resurse energetice, de
osebit de important este ca potențialul hidroenergetic al țării să fie pus
cit mai repede și eficient in valoare, atit prin construirea de hidrocentrale
mari, cît și prin amenajarea de microhidrocentrale.
!n articolul de față r>e vom referi la programul privind construcția
de microhidrocentrale in județul Sibiu.

Mașina urcă voinicește ne pangli
ca drumului care înfășoară în ser
pentine 6trinse. de o parte și de alta,
apele vijelioase ale Cibinului.- por
nit de sub fruntea Păltinișului. După
un ultim pachet de curbe in ac de
păr. ajungem la destinație — microhidrocentrala de la Gura Riului. Aici
6-a finalizat recent un ingenios pro
iect hidroenergetic. La Gura Riului
a fost construită în cincinalul tre
cut aductiunea necesară alimentării
cu apă a municipiului Sibiu. S-au
efectuat lucrări de captare. în ba
zinul superior al Cibinului. s-a ri
dicat un barai. Adică acele lucrări
care In construcția oricărei hidro
centrale înglobează ■ eforturile si
cheltuielile cele mai mari..
Acumularea de apă nu poate fi
folosită si pentru producerea de energie T La această întrebare, specia
liștii Institutului de studii si pro
iectări hidroenergetice dfn Capitală
au dat un răspuns pozitiv, prompt,
si bine documentat. Rezultatul aces
tei idei Pe cît de simple, ne atît de
eficiente este acum măsurat in su
tele de mii de kilowați-oră pulsați
în sistemul energetic național înain
te de a noroi sore robinetele sibienilor. ana de munte, limpede ca cris
talul. nune in mișcare turbine cu un
potențial de 3,7 MW. De la sfîrsitul
anului trecut cind a fost nusă în
funcțiune, microhidroccntrala de la
Gura Riului a produs 300 000 kWh
energie electrică.
(
E mult, e puțin ? Citeva calcule
dovedesc eficienta certă a unor asemenea amenajări hidroelectrice.
Dacă aceeași cantitate de energie electrlcă s-ar fi produs într-o cen
trală pe hidrocarburi, consumul se
ridica la circa 100 tone de păcură.
Castul acesteia De Diata externă : amroane 25 mii de dolari. Deci, cu o
producție de circa 1 milion kWh energie electrică intr-un an. microbi-

drocentrala de la Gura Riului reduce
efortul valutar al tării cu cel puțin

Sadu VI — Rozdești — 3,7 MW vor
furniza anual circa 60 milioane kWh
energie electrică, ceea ce in balan
ța energetică a județului va avea
o pondere de anroane 10 la sută. Nu
neglijăm nici amenajările mici, cum
sint cele de la cabana Podraau. cu
o putere de 3 kW. Crâciuneasa II —
Santa — 5 kW, Gruia Scurt — Lotrisoara 15 kW. Dăneasa — 10 W, Porumbăcelu — 15 kW. care sint des
tinate alimentării cu energie electri
că a punctelor turistice sau a ca
banelor si exploatărilor forestiere. La
acestea se adaugă microhidrocentraIcle cu puteri medii de la Sebeșul
de Jos, Gura Riului, Cibin II, Să’ durei. Rășinari ș.a„ ce pot să asi
gure necesarul de energie al. unor
localități rurale și al consumatorilor

în județul Sibiu, în acest cincinal se construiesc
44 de centrale electrice pe rîuri de munte
75 mii dc dolari. Să adăugăm la aceasta că energia electrică produsă
în amenajările hidroenergetice este
de trei ori mai ieftină decit cea
furnizată de termocentrale.
Asemenea rațiuni economice au
stat la baza elaborării programului
construirii de microhidrocentrale în
actualul cincinal, potrivit căruia, un
număr important vor fi amplasate
în județul Sibiu. Din studiile întoc
mite reiese că riurile și pîraiele
care coboară pantele repezi ale mun
ților Făgăraș sau Cibin dispun de un
potențial ame.na4a.bil de 68—70 MW.
într-o primă etapă, pină in anul 1985,
va fi valorificat aproape jumătate
din acest potential hidroenergetic
prin instalarea unor grupuri însumînd 32 Mw. Microhidrocentrala de
la Gura Riului, pe care o prezentam
la începutul acestor rinduri, este doar
una din cele 44 dc microhidrocen
trale care vor îmninzi in citiva ani
rețeaua hidrografică a județului. In
fata unei hărți pe care sint puncta
te cu traditionale ..stele” energetice
amplasamentele microhldrocen trate
lor. tovarășul Ioan Munteanu. șef de
secție in cadrul consiliului popu
lar iudet.ean. ne prezintă detalii pri
vind acest program.
— O atenție deosebită acordăm
microliidrocentralelor de puteri mai
mari, care vor fi racordate la sis
temul energetic national. Astfel, cele
de oe Valea Cirtisoarei — cu o pu
tere de 6,8 MW. Riui Mare — Porumbac de 4,5 MW, Laita — 4 MW,

din agricultură in perioadele de vîrf
de sarcină din sistemul energetic.
Am reținut din explicațiile primi
te că la proiectarea noilor amena
jări hidroenergetice se urmărește
valorificarea la maximum a condițiilor
de ter&n — căderi de ană .sau ba
raje naturale — și utilizarea in mare
măsură Ia construcția mierohidroeentralelor a materialelor locale. De
asemenea, amplasarea lor în locu
rile unde există vechi baraje pen
tru mori de apă. gatere sau orize
de ană pentru unitățile industriale
determină o scădere sensibilă a va
lorii investițiilor și, implicit, o creș
tere a rentabilității.
Construcția microhidroeentralelor
din județ antrenează — pe lingă Spe
cialiștii din institutele de proiecta
re din Capitală eau ai politehnici
lor din Timișoara și Brașov — și
forțele locale. Fie că este vorba de
unități de proiectare din Sibiu — de
la centrul județean de proiectare din
subordinea consiliului popular si atelierul specializat al întreprinderii
de rețele electrice, fie pasionați ino
vatori. Inginerul Virgil Părăianu, de
la întreprinderea de utilaje și pie
se de schimb, a realizat o turbină
mobilă de 0,2—0,3 kW care , poate
fi ousă în funcțiune în citeva... mi
nute ! Utilitatea acestei turbine, să-i
spunem ..de buzunar”, pentru caba
ne mici, stlne. ouncte izolate de
lucru, credem că nu mai trebuie de
monstrată. Un Drimar inimos — l-am
numit pe Toma Lupaș — este sufle

diferit în care e-ail executat arătu
rile, în care s-a pregătit patul ger
minativ și s-a efectuat semănatul
propriu-zis. Și au obținut recolte
mari tocmai acele unități unde sămînța de griu a fost pusă intr-un
sol bine pregătit, ceea cc asigură o
bună răsărire a plantelor și deci
densități superioare la hectar.
Condițiile climatice din această
vară sini excepțional de bune : so
lul este bine aprovizionat cu apă
pe o mare adîncims chiar și în zo
nele care, de obicei, sint afectate în
această perioadă de lipsa precipita
țiilor. Potrivit datelor furnizate de
institutul de meteorologie și hidro
logie, rezerva de apă din sol pe adîncimea de un metru crește de Ia
200—400 metri cubi la hectar în zo
nele din sud-estul țării pină la 1 800
metri cubi — in Banat. Cu alte cu
vinte, pretutindeni, stratul arabil
este bine umezit, ceea ce permite
efectuarea cu ușurință și de cea mai
bună calitate a arăturilor de vară.
Aceste condiții trebuie folosite din
piin in toate unitățile agricole, în
toate județele !
Subliniem această cerință, intrucît, deși s-a făcut din vreme am
plasarea culturii griului, în majori
tatea unităților agricole specialiștii
alegînd cele mai potrivite terenuri,
totuși executarea arăturilor de vară
nu se desfășoară în toate județele
tn ritmul necesar. Această situație
este determinată atît de eliberarea
cu tntirziere de paie a terenurilor,
cit și de neajunsurile care există
in organizarea muncii în unele
unități agricole. în multe locuri,
după ce lucrările de recoltare
s-au încheiat și au fost însămințate, intr-un procent mai mare
sau mai mic, culturile duble, care
intr-adevăr au necesitat eforturi
mari și multă.muncă, forțele meca
nice nu au fost concentrate la
această lucrare de bază in agricul
tură — arătura de vară. Datele din
următorul tabel arată că au existat
și există reale posibilități ca arătu
rile de vară să fie intensificate.

Suprafața
recoltată
-în hectare-

corespondentul „Scinteii"

Există acum forțe

UMIDITATEA SOLULUI

163 671
129 400
145 670
92 685
25 940
107 765
119 957
170 902
96 127
102 864
80 940
180 543
118611

Teren eliberat
de paie
- in hectare —
117 465
100 095
91 000
66 750
21 300
90 000
85 800
110 775
73 500
95 648
56 553
125 044
70150

Harta de mal sus, întocmită de laboratorul de agrometeorologie din
Institutul de meteorologie și hidrologie, prezintă umiditatea solului pe
terenurile eliberate de culturile de vară, pină la adîncimea de un metru,
exprimată in metri cubi de apă la hectar. Rezultă că în toată țara solul
are o umiditate optimă, de la 200-400 metri cubi de apă ia hectar
In cimpia de sud a țării, Dobrogea și estul Moldovei, pină la 1 400-1 800
metri cubi in Banat și unele zone din Transilvania. Așadar, există condiții
optime pentru executarea arăturilor de vară in cel mai scurt timp și la
un nivel calitativ superior.
Se desprinde, așadar, concluzia
că in multe județe există suficient
teren unde se poate lucra la arături.
Există însă și județe — Teleorman,
Constanța, Timiș, Arad, ca să
amintim doar pe citeva din cele
aflate în zona I unde recoltarea a
început mai devreme — unde tere
nurile au fost eliberate de paie in
proporție de numai 60—70 Ia sută.
Or, întirzierea cu care, în multe
unități, se eliberează terenurile de
resturile vegetale — în acest caz
este vorba de paiele de griu, care
constituie un furaj deosebit de va
loros — este principala cauză care
împiedică in multe locuri execu
tarea in ritm susținut a arăturilor
de vară. Iată de ce, în toate jude
țele in care s-a încheiat recoltarea
este nevoie să se acționeze cu mai
multă operativitate și răspundere,
mobilizindu-se mai intens forțele
mecanice și umane, pentru ca tere
nurile ce trebuie arate pentru însămînțările de toamnă să fie eliberate
de paie cit mai grabnic, spre a se
crea front de lucru tractoarelor.
Există reale posibilități pentru ca.
In zilele următoare să se accelereze
ritmul de lucru la arăturile de vară,
întrucît acum cea mai mare parte
dig tractoare nu mai sint ocupate
la seceriș și transportul recoltei,
este nevoie ca cel puțin 60—70 la
sută din numărul de tractoare să fie
repartizate la efectuarea arăturilor,
în scopul intensificării ritmului de
lucru, este necesar ca, la arat, for

mațiile de tractoare să lucreze în
două schimburi — de zi și de
noapte.
Tot atit de important este, ca
aceste lucrări să fie executate la un
înalt nivel calitativ. Solul l’iind
umed, arătura se execută ușor, nu
se scot bulgări ca in alți ani. Cu
atit mai mult se cere ca la arat
plugul să fie folosit in agregat cu
grapa, astfel incit solul să fie bine
marunțit, iar resturile vegetale să
fie îngropate în întregime. Șl, pen
tru buna desfășurare a arăturilor și
realizarea lor la nivelul calitativ ce
rut de tehnologia cultivării griului,
este de datoria inginerilor agronomi
din unitățile agricole să se afle
acum in câmp, în mijlocul mecani
zatorilor, acolo unde se execută
aceste lucrări, deoarece ei poartă o
mare răspundere în asigurarea în
cele mai bune condiții a pregătiri
lor pentru recolta anului viitor.
Accelerarea ritmului de lucru Ia
executarea arăturilor de vară este
una din sarcinile Ia ordinea zilei in
agricultură și, tocmai de aceea, or
ganelor județene de partid și agri
cole, consiliilor agroindustriale, ca
drelor de conducere și specialiști
lor din unități le revine sarcina de
a acționa energic în acest sens, asigurînd mobilizarea largă a meca
nizatorilor, folosirea din plin a mij
loacelor mecanice la efectuarea
acestei lucrări de mare importanță
pentru recolta din anul viitor.
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AUTOAPROVIZIONAREA
— in întrebări și răspunsuri... faptice

Tot mai multe inițiative și ac
ia sfirșitul anului. în Capitală ur
lităților existente în toate localități
țiuni gospodărești au făcut să fie
mează să fie transformate în ciu
le, a interesului pe care-1 manifestă
puse in valoare, pe plan local, o sea
percării o serie de spații insuun număr tot mai mare de cetățeni
tul acțiunii de construire a mic.romă de resurse care pină acum nu
mind 16 400 mp — suprafață de
față de acest valoros aliment, ce
hidrocentralei de . la Săllște. Aici, ob
aveau nici o întrebuințare. Deși ia
pe care vor fi recoltate 130 tone
poate fi asigurat, pe baza unor teh
ștea localității a hotărît să valori
noi in țară cultura ciupercilor nu
ciuperci. Numai in cadrul I.A.S.
nologii relativ simple, aproape in
fice acumularea de apă utilizată cindare o tradiție îndelungată, totuși,
fiecare gospodărie. în primul rînd,
Popești, prin reamenajarea unor
va de două mori țărănești pentru
încă
de
pe'acum,
se
poate
spune
că
sere
devenite
improprii
pentru
cultu

pentru că in momentul de față pro
ounerea in mișcare a linei turbine
această preocupare prinde trainice
ra legumelor, se va realiza o. ciuper
ducția dc miceliu nu acoperă decit in
de. 14. kW. Energia produsă anual
rădăcini in majoritatea localităților
cărie de tip industrial în suprafață
mică parte cerințele mari ale culti
aici va insuma circa 40 de mii kWh.
din țară, avind tin rol important în
de- 10 000 mp, pe lingă care va func
vatorilor de ciuperci. Iar ih al doilea
— Cu forțele sătenilor vom con
realizarea programelor de autoaprorind, pentru că nu sînt suficiente
ționa o stație de producere a com
strui microhidrocentrala de ne rîul
vizionard. Prin amenajări simple, cu
postului și( pentru alte unități. Ac
nici platformele de pregătire a com
Sebeș — Moașei, ne spune primări
postului.
cheltuieli minime, numeroase spații
țiuni similare privind extinderea cul
ța comunei Racovita. Ana Măereun.
disponibile — grajduri, pivnițe, de
Pentru soluționarea acestor pro
tivării ciupercilor au fost întreprinse
Cei 1 000 de locuitori ai satului
pozite, tuneluri, galerii de mină pă
bleme, precum și a altora, potrivit
șl în alte zone ale țării, îndeosebi în
Sebeș, de la poalele Făgărașului, cuprogramului amintit, s-au stabilit o
județele Buzău, Vilcea, Gorj, Brăila,
răsite, uscătorii de tutun și multe
noscuti ca buni gospodari, isi vor
seamă de măsuri:
altele — au fost
asigura astfel din resurse locale si
jn acest an a in
transformate
în
energia electrică.
ceput
construc
ciupercării, con
Firește, dacă la construirea microția a 4 stații de
stituind o bogată
hidrocentralelor de puteri mici sau
producere
a micesursă de „carne
mijlocii, contribute locuitorilor co
liului Ia Arad, Vi
vegetală”, și, tot
munelor învecinate, lucrătorilor de
dra, Mogoșoaia și
odată. de venituri
la exploatările forestiere — direct
Stoicănești, Stația
bănești.
interesați in finalizarea rapidă a lu
de la Stoicănești,
Un inceput pro
crărilor. noafe fi substanțială. în ca
care va avea in
mițător in această
zul amenajărilor mai complexe, care
final
o capacitate
direcție există și
necesită utilaje si muncitori specia
de
250 tone/an, a
în unitățile agri
lizați. un sprijin sporit trebuie să
® Valorificarea superioara a unor spații nefolosite ® Procura început să produ
cole ale sectorului
acorde întreprinderile de profil din
că. urmind să
agricol Ilfov, pre
rea miceliului — o problema în curs de rezolvare ® în curind, realizeze
subordinea Ministerului Energiei Epină Ia
cum și in alte
in Capitală, va fi deschis un magazin pentru desfacerea artico sfirșitul anului alectrice. Facem această remarcă de
sectoare din mu
oarece Trustul de construcții hidro
cesta 100 tone mi
nicipiul
Bucu
lelor necesare cultivării ciupercilor
celiu. Intrarea în
energetice. singura unitate speciali
rești. Astfel, la
zată din tară in construcția hidro
producție
a aces
cooperativa agri
centralelor. a refuzat oină acunx. eu
tor stații este
colă Bragadiru a
toate demersurile făcute de consiliul
condiționată în mare măsură de reali
Arad, Suceava, care, începînd din afost amenajată o ciupercărie, cu
popular județean, contractarea unor
zarea unor utilaje, intre care 12 auto
cest an, vor satisface o bună parte
o suprafață de 300 mp, la C.A.P.
lucrări, fapt ce periclitează respec
clave ce urmează să fie executate de
Găneasa, incă una, pe o supra
din cerințele de consum ale popu
tarea termenelor de punere în func
către întreprinderea de utilaje pentru
față de 130 mp, iar la C.A.P. Molației din culturile proprii.
țiune. Așa stau lucrurile în cazul
industria
alimentară din Slatina.
goșoaia, alta de 150 mp, care va fi
Sînt toate acestea argumente care
microhidrocentrale’or Cibin II si SăPentru a veni in sprijinul cultiva
extinsă pină la 1 000 mp. în momen
arată
că
s-a
trecut
cu
hotărire
Ia
în

durel I. aflate acum doar în stare
torilor de ciuperci, in curind in
tul de față toate aceste unități dis
făptuirea programului ■ dezvoltării pe
de proiect. De asemenea, se impu
București se va deschide (pe bd. 1
pun. în urma unei inițiative a comi
scară
largă
a
cultivării
ciupercilor,
ne o mobilizare mai puternică a
Mai) un magazin de desfacere a mitetului de partid al sectorului, de ca
în
perspectiva
unor
direcții
mai
cla

constructorilor si montorilor din ca
ceiiului, precum și a compostului
dre pregătite prin cursuri de școla
re de acțiune, pentru acest an și pen
drul întreprinderii de rețele elec
gata insămințat.
rizare de scurtă .furată, organizate la
tru întregul cincinal s-au stabilit ca
trice din Sibiu, care dispune de for
în ce privește ■ asigurarea compos
ferma specializată de la Mogoșoaia a
pacitățile de producție ce urmează a
țe și de competență cu mult superi
tului, s-au stabilit amenajarea unor
Institutului de legumicultura Vidra,
fi
realizate,
speciile
de
ciuperci
ce
oară realizărilor concrete de pe șan
platforme acoperite, precum și orga
în sfirșit, rezultat concret — a încevor fi cultivate in funcție de condi
tierele microhidroeentralelor de Ia j put recoltatul primei culturi de ciu
nizarea unor puncte sezoniere de
țiile
specifice
din
fiecare
județ,
s-au
Sebeș si Rășinari.
prelucrare mecanizată in cadrul con
perci.
elaborat tehnologiile adecvate, cu ac
siliilor unice agroindustriale. întrucît
Programul construirii de microhi
La Snagov, o ciupercărie a luat fi
cent îndeosebi pe cele cu consumuri
această operațiune necesită un mare
drocentrale face parte integrantă din
ință intr-un solar pentru legume
reduse de energie și combustibili. De
volum de muncă, este necesar să se
programul de dezvoltare a energe
timpurii. în prezent, sînt în curs de
asemenea, s-a trecut la alegerea și
urgenteze realizarea, in unitățile
ticii din actualul cincinal si pen
pregătirea temeinică a oamenilor din
amenajare alt.e ciupercării la Chitila,
M.A.I.A. și M.I.C.M.,ă utilajelor teh
tru îndeplinirea Iui exemplară tre
Dudești, Buftea. Măgurele, cu o
unitățile cultivatoare de ciuperci.
nologice pentru mecanizarea lucră
buie depuse eforturi susținute, atit
suprafață totală de 10 000 mp.
Pentru realizarea în condiții econo
rilor de prelucrare a compostului.
din partea constructorilor si monto
mice a producțiilor stabilite, intre
Dar cultura ciupercilor începe să
După cum se vede, cultura ciuper
rilor. cit si a organelor locale. Dună
altele, se au în vedere extinderea
dobindească
o
extindere
apreciabilă
cilor, datorită condițiilor favorabile
cum am văzut, sibienii au de con
culturilor de ciuperci ce cresc pe de
și
in
mediul
urban,
îndeosebi
in
ca

existente,
ia o amploare din ce în ce
struit in acest cincinal un număr im
șeuri celulozice, asigurarea unor sis
drul unităților care dispun de adă
mai mare, intrind în adevăratele ei
portant de microhidrocentrale. Preo
teme
de
ventilație
naturală,
îndeo

posturi și surse de căldură. Este edi
drepturi. Totul este acum ca măsu
cupările existente, realizările de pină
sebi în solarii și sere, cind acestea
ficator în această privință faptul că,
rile stabilite in program să fie întoc
acum dovedesc că s-a pornit cu drep
nu
sint
ocupate
cu
legume.
in municipiul București, au fost
mai înfăptuite.
tul pe acest drum.
Cu toate acestea, rezultatele obți
identificate numeroase spații care au
Florea CEAUȘESCU
nute în cultivarea ciupercilor nu sint
fost sau sint amenajate pentru a fi
Dan CONSTANTIN
Dumitru TtRCOB
Încă pe măsura condițiilor și posibi
I cultivate cu ciuperci. în total, pină
Nicolae BRUJAN

Ch se aciuiează pentre
extmderea colturilor de ciuperci
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Creatori de artă la izvoarele vieții și muncii,
acolo unde se inalță marile ctitorii socialiste
ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL CONSTANȚA
Un

muzeu

neobișnuit

I
I
I
I

I
I

I

I
Fiind una din cele mai vechi
unități de mecanizare a agricul
turii in județul Maramureș,
S.M.A. Satulung a jolosit de-a
lungul anilor numeroase tipuri
de tractoare și mașini agricole.
De aici și inițiativa direc
torului acesteia, ing. Anton Rus,
de a deschide un muzeu „suigeneris". După cum se poate ve
dea și in fotografie, exponatele
— scoase și restaurate din gră
mada de fier vechi — se consti
tuie in mărturii elocvente ale
drumului și etapelor mecanizării
agriculturii noastre socialiste.
Interesant de privit pentru cei
mai in vîrstă, instructiv de pri
vit pentru tinerii mecanizatori !

Plastică la

I

I
I
I

Covasna

I
I

!
I
I

I

*n plin sezon estival, modernele
galerii de artă ale orașului
Constanța adăpostesc expoziția
unuia dintre cei mai reprezentativi
artiști ai filialei — pictorul Mircea
Vărzaru. Este o expoziție plină de
semnificații atît pentru rezultatele da
ordin artistic la care a ajuns acest
creator, aflat în pragul unei rodnice
maturități (cu un bogat și prestigios
palmares artistic), ca și pentru con
secvența, pentru atașamentul cu care
de peste două decenii Mircea. Văr
zaru urmărește evenimentele cele
mai încărcate de sens, spectaculoasele
transformări prin care a trecut și tre
ce litoralul românesc. Izvorind din
acest context în continuă schimbare,
inspirate de aspecte ale orașului, ale
portului, ale platformei de coraj ma
rin, dar mai ales de munca enace,
neprecupețită a celor ce realizează
Canalul Dunăre—Marea Neagră, ex
poziția este, în ansamblul si, o eloc
ventă, o personală demonstrație a ge
nerozității, a lărgirii resurselor de
inspirație ce se oferă astăzi artistului
plastic. Vorbindu-ne despre Irămîntările, despre căutările de ordinul
expresivității, ale limbajului artistic,
Mircea Vărzaru ne-a vorbit totodată
despre predilecția pentru peisajul
Dobrogei, despre numeroasele docu
mentări pe care le-a făcut singu. sau
în grup, de-a lungul Canalului Du
năre—Marea Neagră despn pasiunea
cu care ani de-a rindul 8 studiai por
tul, ajungînd să cunoască în amă
nunt activitatea din fiecare dană.

|

I

I

Orașul-stațiune din curbura
Carpaților — numit și orașul
celor 1 000 izvoare de sănătate —
și-a îmbogățit zestrea decorati
vă cu o seamă de elemente de
artă plastică plasate in parcuri.
Noile statui — proiectate de
Miko Nimrod din Sj. Gheorghe
și realizate de elevii liceului din
Covasna — oferă o ambianță și
mai plăcută celor care aleg o
plimbare in aerul ozonat al grădinilor publice.

.

Frumoasele
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duminici

Pod peste Canalul Dunăre - Marea Neagră

ION TlȚOrUt

ne-a spus : „Lucrările car» w desfă
șoară la Canalul Dunăre—Marea
Neagră reprezintă atît prin amploa
rea, cit șl prin rezultatele lor de
perspectivă o mare realizare a po
porului nostru. Brigadierii de aici,
așc curr. pc bună dreptate afirma
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ca și
muncitori: de pretutindeni, lac un
act de înaltă cultură profesională —
tehnică, realizind minunatele con
strucții ale socialismului. Să ne gîndim doar la aspectele dezvoltării so
ciale pe care le implică construcția
acestui canal, la faptul că Agigea, de
exemplu, care era un ;at, va deveni
un mare cartier a! orașului Constan
ța și de asemenea comună Basarabi
va deveni un .nare jraș-port, la !aptul că vor ipărea noi porturi pe tra
seul viitorului canal, iar Cernavoda
va căpăta a deosebită imploare de
la 1—7 000 000 tone trafic anual),
la faptul că in viitor actuala capacitatc a portului Constanța practic se
va tripla Să ne gîndinr, la extraordi
nara Importanță a acestei grandioase
construcți. pentru întreaga viață eco
nomică și socială a județului. Betonul
reprezintă pentru constructorii podu
rilor, ecluzelor și viaductelor ceea ae
gipsui sau bronzul reprezintă pentru
artiști. Și nu se putea ca tocmai ar
tiștii să nu fie influențați de această
amploare a lucrărilor".

ealtfel, !n cadru! Festivalului
național „Cîntarea României"
nu numai lucrările Inspirate de
activitatea creatoare iesfășurată la
Canalul Dunăre—Marea Neagră, ci |i
in toate punctele lierbinți ale Jude
țului au tăcut abiectui a aumeroas»
expoziții, deschise la toate cluburil»
aflate în taberele constructorilor. în
lături de simpozioane, expuneri, pre
zentări de filme și spectacole teatra
le, Intîlnirile cu artiștii plastici au
constituit tot atitea prilejuri de apro
piere a constructorilor de frumusețea
unor demersuri irtistice, io» atitea
prilejuri de a descifra tendința foarte
accentuată a artiștilor de a pătrunde
tn spațiul social. „In expozițiile care
anua! reunesc lucrările plasticienilor
din județ — ne spunea tovarășa
Octavia Ivan, președinta comitetu
lui municipal de cultură și îducație
socialistă — circa 90 ia sută din lu
crările de pictură și grafică sînt
Inspirate din munca constructorilor
Canalului Dunăre—Mares
Neagră.
Dealtfel, pentru comitetul de cultură
și educație socialistă o preocupare
constantă a fosi aceea de a Implica in
mai mare măsură arta plastică In
viața iconomico-socială a județului,
în colaborare cu secția de propagan
dă a comitetului județean de partid,
am avut in acest sens numeroase intilniri cu artiștii plastici, le-am creat

D

u este, dealtfel, o atitudine sin
gulară. Vizita prin citeva atelie
re constănțene ne-a demonstrat
că orientarea spre investigarea sen
sibilă a realităților înconjurătoare a
dus la crearea unor imagini intens
evocatoare, a unor lucrări în care
obiectivitatea se îmbină cu puterea
asociativă pentru a reliefa sensurile
simbolice ale unor construcții de vi
tală importanță în viața economică
a județului Sint afirmate, astfel, nu
numai calități expresive proprii, dar
și conținuturi variate, menite să pună
în valoare o artă de majoră semni
ficație, ancorată in actualitate, o artă
în care esteticul este 'mbinat cu asu
marea unor responsabilități civice.
Interesul pentru social, pentru pro
blemele esențiale ale societății și in
dividului, pentru variatele aspecte ale
vieții contemporane, indică prezența
unui umanism militant. Tovarășa
Elena Borodi, secretar cu propagan
da al comitetului județean de partid,

N
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Duminicile au devenit pentru
copiii municipiului Călărași prilejul unor spontane întreceri
sportive și al unor plăcute ore
de destindere, deoarece beneficiază acum de un lac de agre
ment amplasat in parcul naturăi de pe malul Borcei. Ambar
cațiunile, hidrobicicletele și, în
apropiere, bazinul de înot sînt
principalele puncte de atracție.
Cu acest, lac, complexul de agrement Călărași își mărește supra
fața, dar și valoarea edilitară.
Gospodarii
orașului
promit
— prin intermediul tovarășului
Decu Orășeanu, vicepreședinte
al consiliului popular municipal — și amenajarea unui punct
turistic pe malul drept al Borcei, in incinta ștrandului tinere
tului.
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Aflindu-se recent în comuna
sa natală, Halmeu (Satu Mare),
fotoreporterul Martin Surcu a
descoperit un nou „subiect" pen
tru rubrica noastră : o floare
exotică aflată la prima sa înflo
rire, eveniment care la această
specie — cu numele de Ateetris — se petrece abia după 20
de ani. Floarea poate fi admirata m sala de așteptare a gă
rii C.F.R. din comună, unde a
fost depusă de proprietarul ei
— Dumitru Tătaru, șeful sta
ției — întrucît planta atinsese
incomoda înălțime de aproape 8
metri și nu-i mai încăpea in locuință. Dar (ne asigură D. T.,
care i-a consultat pe specialiști),
după ce a înflorit în premieră,
IAlectris va înflori în continuare
mai des, adică... la fiecare zece
ani.
Rubrică realizată de
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Gheorahe MITROI

cu sprijinul corespondenților
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Stațiunea Costinești. gazda Festivalului filmului pentru tineret

Mesajul actualității
Festivalul filmului pentru tineret
de la Costinești cea de-a V-a ediție,
se bucură de o atmosferă cu adevă
rat tinerească. Seară de seară, tinerii
stațiunii umplu arena teatrului de
vară, unde se pot vedea filmele fes
tivalului. Ei rezistă la un program
destul de încărcat, deoarece, pe lingă
filmele in concurs, sînt prezentate și
filme în afara concursului. Cele din
anul acesta privesc în cea mai mare
parte teme ale epopeii naționale.
Reacțiile sînt vii și un clasament al
festivalului s-ar putea face și după
cantitatea și calitatea aplauzelor care
închid sau deschid o vizionare. Adăugăm că in deschiderea serilor de
film sint prezenți și o parte a rea
lizatorilor acestor filme. în fiecare
zi, la ora 10 dimineața, regizorii, ac
torii și operatorii se întilnesc cu pu
blicul în aer liber. O intîlnire care a
devenit tradiție. Microfonul trece de
la cineaști la spectatori și de la aceștia din nou Ia cineaștii prezenți în
întrecere. întrebările care se pun de
pășesc anecdotica
lumii filmului, avansînd in terito
riul problemelor
profesionale și or
ganizatorice. Im
portant este că
dialogul nu se
face de formă și
că este un dialog
fructuos.
Există
și un top al popu
larității
pentru
filmele de lung
metraj. El este anunțat în fiecare zi înainte de
începerea discuțiilor. După trei zile
de concurs conduce detașat filmul
primei seri a festivalului — „Liniș
tea din adincuri", scenariul și regia
Malvina Urșianu, urmat de „Un echipaj pentru Singapore", realizat de
cuplul loan Grigorescu și Nicu Stan.
Pe locul III se află in momentul de
față filmul artistic „învingătorul",
inspirat din lumea boxului românesc,
semnat de Tudor Mărăscu. Nu știm
dacă aceasta va rămine pină Ia 6firșit ordinea preferințelor publicului.
Și nici dacă ea va fi preluată de ju
riu) festivalului. Dar pină la sfirșitul
întrecerii mai sînt citeva zile.
Ceea ce merită a fi reținut din se
lecția acestui festival este deschide
rea lui tematică Unui film despre
rezistența antifascistă și despre uma
nismul acțiunilor ilegale i-a urmat o
peliculă despre dramatica viață spor
tivă a unui tînăr boxer, pentru ca
ziua a treia să aducă ur reportaj din
Cosmos comentat de Dumitru Prunariu, ca și filmul de aspect exotic
care vorbește despre aventura unei
nave românești pe oceanele lumii,
intitulat „Un echipaj pentru Singa
pore". Cu aceasta nu epuizăm varie
tatea tematică a festivalului în care
s-a distins și filmul de sugestii fan
tastice al studentului VirgiJ Andrei
Viță, anul III regie — „Seara de tai
nă". Mai trebuie amintite aici și fil
mele „Bătrinii", un documentar de
Ion Visu. filmul de animație „Să nu
uităm" de Olimp Vărăsteanu, ca și
cel semnat de Cornel Diaconu —
„Tema 13 : bătrînețe". Pentru a fi echitabili. trebuie să pomenim aici și
filmul „Poem pentru viață", semnat
de Adrian Munteanu, student anul
III operatorie, ca și „Clipele dinain
tea singurătății" realizat de Aristide
Butunoiu și Constantin Păun. Dacă
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PROGRAMUL 1

8,00
8,40
0,00
9,30
10,00
11.45
13,00
16.45

Televacanța
Omul șî sănătatea
De strajă patriei
Bucuriile muzicii. Istoria capodo
perelor : Preclasici Italieni
Viața satului
Lumea copiilor
Album duminical
Reportaj pe glob — Imagini din
Elveția -

17,05 Teatru tn serial: „Mușatlnli", după
trilogia lui
Barbu
ștefănescuDelavrancea
18,00 Călătorii spre viitor.
Emisiuneconcurs pentru pionieri
19,00 Telejurnal
19,30 Arc peste timp.
23 August
1944—1982. Călătorie prin țara mea.
Porți spre Dunăre (II)
19,50 Cîntarea României. De pe marea
scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Hunedoara
20,40 Film artistic:
.Cavalerii mesei
rotunde". Premieră pe iară. Pro
ducție a studiourilor engleze
(partea I)

Unde-i „plus“,
vai de... gestiune
Cauzele formării stocurilor supranormative de materii prime și materiale in unele
întreprinderi sînt cunoscute, ba tel con
secințele. Mai puțin unele consecințe care
pot ajunge de natură penală. Pentru că. nu
de puține ori, de la stoc jupranormativ la
plus in gestiune este un singur pas. iar de
aici pină la delapidare și nai puțin.
In loc de orice alte argumente, un exem
plu. Concret...
...22 iunie, ora 11. Deci, ziua In amiaza
mare. Pe strada dr. lonescu Anastasiu din
Capitală, doi indivizi descărcau, dintr-o
basculantă, o ladă care aducea a ambalaj
de televizor. Miliția tocmai făcea un con
trol. De rutină. Mai mult ca sigur le atră
sese atenția discrepanța dintre tonajul ma
șinii și... „gramajul" incărcâturii.
— Ce este în ladă ?
— Un televizor. L-am cumpărat pentru
mama, care stă aici, la numărul 62
Perfect posibil. Numai că, după tgomot,
dacă în ladă ar fi fost intr-adevăr un tele
vizor, era de presupus că a (ost livrat des
compus în piesele componente. Ca să iu
mai spunem că a fost de ajuns pentru a
justifica neîncrederea organelor de miliție
și simpla nepotrivire dintre foaia de par
curs — in care scria că se transportă de
șeuri metalice — si ceea ce se transportase.
Care numai a deșeu metalic nu arăta. In
diferent că era televizor sau nu.
Deci, au continuat investigațiile. Ca să
se afle, ce ?
...în primul rind : identitatea, profesia și

22,20 Telejurnal
22.30 studioul muzici! ușoare

22,20 Telejurnal
22.30 Jaz tn nocturnă

PROGRAMUL 2

13,00 Concert de prînz
14,00 Clubul dneretulul
14,45 Dramaturgia Iui Paul Everac pe
micul ecran
16,35 Pesene mimate
17,00 Serata .muzicală TV
10,90 Telejurnal
19.30 Telerama
20,00 Serata muzicală TV (continuare)
21,25 Mi-am pus llorl la pălărie. O pro
ducție a Studioului de film TV
21,50 Intîlnire cu umorul lui Ion
Băieșu

locul de muncă ale celor doi. Vasile Dumi
tru, magaziner la I.I.S. Electronica ; Ene
Stelian, conducător auto la I.T.A. autobaza
7, coloana Avrig, repartizat la I.I.S. Elec
tronics să transporte deșeuri metalice.
...în al doilea .and : cum se pot „procu
ra" 1 000 de condensatori și l 800 de rezis
tențe — cantitate cu :are sra aurdușită cu
tia de ambalat televizoare descărcată la
adresa mai sus menționată — înde in
tr-adevăr locuia mama ui V.D.
Cu titeva iile .nainte, Vasile Dumitru
primise lispoziție de la conducerea anității să Identifice piesele aflâte In stocuri
supranormative, pentru an eventual trans
fer. Și, -ăscolind prin tafturile magaziei.
V.D. .descoperă" au aumai stocurile tupranormative, ci și o groază ie piese îeinregistrate in fișele de evidență. D parte Îs
îndeasă .ntr-c cutie de imbalat .elevizoare.
...Ir. al treilea rind : cum se poate icoate
din I.I.S. Electronica <? cutie de ambalat te
levizoare, plină cu... Cu price. In 'ond. De
la televizor, ca itare, pină la piese centru
televizoare, in zaioare ie exact- 108 310 lei.
Mai ales :ind magazia iin care 'uri te află
și la ataju! III. Cum ? V D i-a nțeles cu
E.S. sâ-i ducă și lui .cutia aia" >înă '.a Eintinica — o stradă din apropierea ntreprinderii. Au luat cutia și au dus-o împreună
pină la lift. La lift au iat aas tn aas cu
Codruța Fodeanu persoană cu responsabi
lități in ce privește gestiunea întreprinde
rii... Dar totul s-a -ezolvat cu m galeș și
politicos ,săru' mina", care .datează și scu
tește de indiscreție Elena Jerban. iftiera.
la rindul ei. nu zice nimic 11 nai căzuse
pe șofer hai-hul prin întreprindere. Deci
îl credea de-al rasei Iar ion îneiu porta
rul. a controlat autobasculanta 16-B-4626 la
ieșirea din întreprindere, bine, bine de tot.
Dar numai in... cabină.
...După care știți ce s-a Intîmplat.

21,50 Telejurnal
22,00 Din albumul celor mai frumoase
melodii populare

Luni, 2 august
PROGRAMUL 1

Emisiune în limba maghiară
1001. de seri
Telejurnal
Orizont tehnico-ștlințific. Arc pes
te timp. 23 August 1944—1982
20,45 Roman foileton: „Fiicele doctoru
lui". Episodul 2
21.30 Cadran mondial. România și pro
blemele lumii contemporane
15,00
17,50
20,00
20,25

De tras „concluzii" a tras instanța de ju
decată. Vasile Dumitru a fost condamnat
7 mi pentru delapidare. Ene Stelian a fost
condamnat 5 mi și 10 luni pentru compli
citate la delapidare. „Concluzii" definitive.
...Ce s-ar fi .ntimplat iacă la LI.S. Elec
tronica n-ar ti existat stocuri supranormative, iar in magazia Iui V.D. mărfuri aeinregistrate, .plusul" din gestiune ? A rămas
să „judece" cei răspunzători de buna gos
podărire' a jnenselor zalori materiale ce
le-au lost Încredințate. Pe scară ierarhică :
de la portar și liftieră in sus.

Recidivistul
în criza de...
inspirație
Eliberat din penitenciar, lupă executarea
pedepse! cuvenite pentru 8 Infracțiuni de
furt calificat Andreianu Vasile s-a pdihnit
două 'uni și a ma îpuca' să lucreze încă
ana După care s-a ceintori In locurile
care-l erau atit Ic lamiliare
In ciuda ipiombului și de ce au, ianteziei cu care iși ,uca -olui de zictimă : ,Nu
am avut nici o intenție de a lustrage în
timp ce stăteam rezemat de acei autoturism, trei cetățeni m-au introdus .'orțat in
mașină și apoi au chemat organele de mi
liție".
tn ciuda abilității cu care va reuși, pină
la urc moment dat, să dirijeze — din ares
tul miliției I ? I — constituirea acelor probe
cu care spera sâ-și țină in picioare foarte
șubreda apărare.

trecem peste fascinantul film docu
mentar al lui David Reu închinat evoiuției primului român in Cosmos,
film captivant prin ineditul imagini
lor sale, trebuie să ne oprim puțin asupra unui film din afara concursu
lui. Este vorba despre „Tema 13 : bă
trînețe". Subiectul este simplu : un
student al I.A.T.C.-ului trebuie să
predea tema fotografică intitulată
„Bâtrinețea". Peripețiile prin care
trece tînărul student pentru a-și rea
liza micul său proiect sint pline de
savoare și de semnificație. Pentru a
obține citeva imagini el trebuie să
înfrunte citeva prejudecăți și inerții
caracteristice omului mijlociu. Sce
nele sint filmate cu un acut simț al
realității și au un ater de remarca
bilă prospețime. „Seara de taină"
este filmul în concurs al unor tineri
studenți din anul al III-Iea, care Iși
propun ambițioasa performanță pro
fesională de a realiza un cadru și o
atmosferă fantastică intr-un timp
extrem de scurt și cu personaje foar
te puține. încer
carea este meri
torie. Interesante
sînt și celelalte
filme documenta
re sau artistice,
dar vrem să ne
oprim puțin mai
ales asupra celor
două filme
1
lung metrr>;-.
vingătorul"
filmat după
scenariu de .. amitru Furdui. Este
înfățișat modul în care începe și-și
termină cariera un sportiv de mare
performanță. Tudor Mărăscu a ales ca
interpret principal al filmului său pe
un fost boxer — M. Culineac. cunos
cut amatorilor de sport din ringul
întrecerilor oficiale. Alegerea lui Tu
dor Mărăscu, regizor de televiziune,
mărturisește o înclinație către auten
ticitate. Filmul Iui vădește o capaci
tate de a surprinde cotidianul pe
care bănuim că i-a format-o școala
televiziunii. Istoria acestui sportiv
care o sfîrșește prost este autentică,
dar și melodramatică. Filmul este,
mai presus de toate, un film educa
tiv pentru că este credibil. El lan
sează și un nou actor de film! pe
fostul boxer Culineac. și semnaiea
ză totodată disponibilitățile pentru
filmul de actualitate ale regizorului
Tudor Mărăscu.
Trecem acum la „Un echipaj pen
tru Singapore", film cu o tematică
inedită. Rentru că el se petrece pe un
mare vas românesc în plină cursă
oceanică. Registrul tematic al filmu
lui românesc se îmbogățește. Istbria
este simplă și n-o vom dezvălui citi
torilor în toate resorturile ei. Simplu
spus, este vorba despre un căpitan
de vas indezirabil în fața unui echi
paj care nu-1 dorea. Au loc mai
multe ciocniri, cu prilejul cărora sint
conturate și zugrăvite caractere. Pină
la urmă, indezirabilul, interpretat de
Gheorghe Cozorici, va impune celor
lalți. Filmul și-a atins scopul : sco
pul de a face portrete omenești și
de a avansa o teză morală. Filmul
lui loan Grigorescu și Nicu Stan nu
este însă un film moralizator, plic
ticos, ci un film antrenant, plin! de
suspans psihologic și de suspans etic.
Oamenii se confruntă și se verifică
între ei Publicul receptează cu Ușu
rință mesajul filmului, care pină acum a trecut pe locul al IT-lea în
topul popularității.
Seara zilei a treia s-a încheiat cu
lunga vizionare a „întoarcerii lui
Vodă Lăpușneanu", film in db”" se
rii de Malvina Urșianu. preze;
afara concursului. Spectatorii a ^ad
mirat încă o dată densitatea și ele
ganța acestui film, un clasic al fil
mului istoric românesc, la nici doi
ani de la apariție.
Ziua de miine ne va aduce patru
filme, între care „Semnul șarpelui"
de Mircea Veroiu. Festivalul de la
Costinești continuă.

Corespondență
din Costinești
de la Festivalul
filmului pentru tineret,
ediția a V-a
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arietatea modalităților de ex
presie relevă, totodată, concep
ții artistice bine conturate. „în
ultimii ani — ne spunea președintele
filialei U.A.P., sculptorul Wilhelm
Demeter — numărul membrilor filia
lei s-a triplat, mai ales cu tineri ab
solvenți care au imprimai un nou
ritm activității artistice desfășurate
în județ. Pot afirma că acțiunile din
ultimi! ani au devenit mai respon
sabile, mai ample, nu numai prir,
numărul participanților, ci și prin
gradul sporit de profesionalitate al
prezenței lor". Dezvăluindu-ne preo
cupările membrilor filialei de a îm
bogăți cu noi lucrări de plastică mo
numentală litoralul românesc, orga
nizarea in toamna acestui an a unei
expoziții cu proiecte de îîntini, ele
mente de decorație monumentală cu
specific local, destinate orașului
Constanța, președintele filiale! ne-a
vorbit, ie asemenea, despre ’ntenția
de a folosi .nai .arg și mai eficient
forțele artistice ale filialei oentru do
tarea, de pildă, a noilor și foarte nu
meroaselor îoteluri ale itoralului cu
lucrări sriginale de gravură in locul
binecunoscutelor reproduceri și cu
abiecte ie srtă lecorativă, realizate
in cerii. Sînt intenții care atrag aienția o dată mai mult asupra exis
tenței unui potențial artistic remar
cabil, ale cărui izbînzi viitoare se în
temeiază pe realizările deja obținute.

V
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In gara Halmeu

I

condiții pentru vizite de documen
tare împreună cu artiști din aite ju
dețe — oarticipanți la cunoscutele
tabere șl manifestări din cadrul
„Ponticii". Pe 'ntregul traseu al ca
nalului, pe platforma de foraj marin,
pe platforma petrochimică Midia, la
noile construcții au avut loc aseme
nea documentări soldate cu remar
cabile realizări artistice.
Sînt realizări care au fost prezen
tate nu numai în cadru! saloanelor
anuale, ci și in mari expoziții colective,
cure au fost, de exemplu acele; în
chinate păcii agriculturi, socialiste,
tineretului, in cele două expoziții de
grup ale graficienilor de la Fabrica
de celuloză Palas, in numeroase ex
poziții organizate in mari unități
economice, in acelea deschise in ca
drul „Ponticii1 sau al schimburilor de
expoziții cu județele limitrofe, dar
mai ales în șirul neîntrerupt al ma
nifestărilor personalG de la moder
nele galerii de artă din Constanța.
Ele au demonstrat că există în județ
importante forțe artistice, creatori
care nu-și precupețesc eforturile
pentru a da țări! o artă de calitate,
o artă angajată, făcută cu înțelege
rea legăturii adînci, structurale din
tre cultură și educație. O demon
strează, de pildă, lucrările unor pic
tori ca Mircea Vărzaru, Ion Mătăsăreanu, Eugen Mărgărit, Constantin
Georgescu, Gheorghe Firică, Gheorgha Fărcașu, Florir. Ferendino, Eugen
Munteanu, Niță Manolescu, creațiile
unoi sculptor! ca Wilhelm Demeter,
Daniel Suciu, Nicolae Mira. Maria
Deac, Petre Grăjdeanu sau ale gra
ficienilor Ion Tițoiu, George Mari
nescu, Leonta Năstase, Marieta Besu,
Florin Brojbă.
Multe din lucrările lor, aflate !n
patrimoniul Muzeului de artă din
Constanța, dar și in ateliere, înles
nesc o privire complexă nu numai
asupra unor modalități diferite de
abordare a realităților județului, ci
ș! a contribuției specifice, originale a
sensibilității lor In cuprinderea și
exprimarea unor realități contempo
rane. Există — in lucrări foarte vari
ate ca modalitate de expresie, cum ar
fi sculpturile „Drumuri in șantier" și
„Urme de utilaj greu In șantier",
realizate de Wilhelm Demeter, sau în
gravurile inspirate tînărului și talen
tatului grafician Ion Tițoiu de me
diul marin, in peisajele ample, mo
numentale ale pictorului Ion Mătăsăreanu — dorința le a oferi, variat
lpostaziate, echivalențe artistice ale
unor realități percepute direct.

PROGRAMUL 2

15,00
15,30
15,55
16,00
20,00
20,25
21,05
21,10

Cenacluri ale tineretului
Muzică de cameră
Anunțuri șt muzică
La început de săptămină
Telejurnal
Theo Adam șl Invitații săi
Anunțuri șl muzică
Moștenire pentru viitor. C. Negruzzi
21,50 Telejurnal
22,00 Dialog muzical cu Lucky Mari
nescu șl violonistul George Toader

...Seara a inceput cu vizita unui prieten:
Dorin Negrea. S-au cinstit. Pe urmă au
plecat la alt prieten : comun. Au mai băut
și aici pină pe la nouă. ' Negrea a plecat
primul. Andreianu a mai zăbovit cit a fost
nevoie să nu lase nimic in pahare. După
care a plecat și al. Spre pasă.
...Str. Pictor Ștefan Dumitrescu. In par
caj o ,Dacie". Forțează portiera, intră
înăuntru și începe sâ demonteze radioul.
Proprietarul mașinii este anunțat de o
vecină despre ce se ntîmplâ cu mașina lui.
Coboară. Și 'mpreună cu alți doi cetățeni
n-au avut deci! să păzească ușile coliviei
pină la zenirea miliției. Care a identificat
pasărea măiastră A fost doar o revedere
cu o veche cunoștință.
...începe armârirea penală. Andreianu,
In arest la circa 14 de miliție. Dorin Ne
grea, ca de abicei, în vizită. Acasă, nu la
miliție. Cînd, să fi fost trecut de zece seara,
cioc, cioc, cioc... la fereastră O femeie
— nu i se va afla identitatea — aducea
vești de la Andreianu Două ailețele scrise
pe pachete de țigări cu 'an pix cu pastă.
Cu Indicații foarte precise : Negrea trebuia
să declare că fuseseră .mpreună în vizită
la o tată Că el. „victima", plecase cu pu
țin Înainte spre casă și că, o Jumătate de
oră ma cîrziu oe cînd se întorcea și Negreș spre casă ,!-a zăzui pe nculpat bă
tut de niște ndivizl care forțat l-au In
trodus Ir. nașina1 Incontestabile sa „expe
riența " de viață se cunoaște și lupă vorbă)
Pe urmă maică-si mai trebuia să gă
sească un martoi care să declare că „il cu
noaște pe '.nculpat din vedere cînd trei In
divizi il băteau și il împingeau intr-o
mașină".
..Eșafodajul prea șubredei apărări s-a
năruit Insă firesc, ca un castel de nisip.
Procurorul care a anchetat cazul s-a „în
doit" de veridicitatea poveștii învățate pe

Mihai COSTEA

de rost de Negrea. Și I-a sfătuit să se mai
gîndească. Suficient pentru ca Negrea să
dea un teiefon Ia un unchi — singurul om
apropiat pe care l-a găsit atunci acasă —
care l-a sfătuit la rindul său ceea ce l-ar
fi sfătuit probabil toată lumea.
— Spune adevărul, așa cum s-a întîmplat. Numai adevărul.
...Și uite așa, Andreianu a ajuns la con
cluzia că a fost mai puțin inspirat decit își
închipuise. Cu toată „experiența" lui...

Din caietul
grefierului
„Soția mea, N.G.V., născută Oumitriu...,
nu a avut descendent!, nu a avut ascen
denți...".
I

(Din dosarul nr. 1271/82. Judecă
toria sectorului 4 din Capitală)

„în luna octombrie 1981 am cumpăra* prin
chitanță sub semnătura privată o casă sentru demolare compusă din 4 ■camere, ma
gazie, coteț porci..."
(Din dosarul nr. 1270/82 ludecătoria sectorului 4 din Capitală)
„Pirita mi-a spus că nu mă coate suferi
pentru că am scos-o din barul de noapte,
că de mine se lipsește, dar de bar. nu".

(Din dosarul nr. 2 678/82. Judecă
toria sectorului 4 din Capitală)

Florin CIOBANESCU
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Primire la C C. al P. G R.
’•vbătă, 31 iulie a.c., tovarășul
l Cazacu, membru al Comitetu'olitic Executiv, secretar al C.C.
.C.R., a primit pe tovarășul AnMatos Mendez Veloso, membru
al Comisiei Politice a C.C. al P.C.
Portughez, care, la invitația C.C. al
P.C.R., face o vizită în țara noastră,
în cadrul intilnirii, desfășurată într-o atmosferă caldă, tovărășească,
s-a procedat la o informare recipro
că privind activitatea și preocupă
rile actuale ale Partidului Comunist
Român și Partidului Comunist Portu
ghez, exprimîndu-se dorința de a

dezvolta în continuare bunele rela
ții dintre ele, în spiritul întîlnirilor
și convorbirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, și to
varășul Alvaro Cunhal, secretar ge
neral al Partidului Comunist Portu
ghez, în interesul poporului român și
poporului portughez, al cauzei păcii,
destinderii, securității și independen
ței naționale, al cooperării și colabo
rării între națiuni. Au fost abordate
și unele aspecte ale vieții politice in
ternaționale.

V
1

Convorbiri economice româno-sudaneze
Sîmbătă, loan Avram, ministrul
industriei construcțiilor de mașini, a
avut o întrevedere cu Ibrahim Moneim Mansour, membru al Comite
tului Central Pregătitor al Uniunii
Socialiste Sudaneze, ministrul finan
țelor, economiei și planificării al Re
publicii Democratice Sudan, condu
cătorul delegației sudaneze la lucră
rile sesiunii comune a Comisiei
mixte politice și Comisiei mixte de
cooperare economică și tehnică româno-sudaneză.
Au fost evidențiate bunele rapor
turi de colaborare economică stator

nicite între țările noastre, ca urmare
a înțelegerilor convenite la nivel
înalt, și au fost abordate probleme
privind dezvoltarea în continuare a
cooperării româno-sudaneze în do
menii de interes reciproc ale indus
triei construcțiilor de mașini, acorda
rea de asistență tehnico-științifică în
diferite sectoare productive.
în aceeași zi, membrii delegației
sudaneze au făcut o vizită la Filatu
ra românească de bumbac din Capi
tală.
(Agerpres)

CRONICĂ
ția de adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini și se
numește în funcția de ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale.

Prin Decret prezidențial, tovarășul
Dumitru Bejan se eliberează din
funcția de ministru secretar de stat
la Ministerul Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internaționale.
Prin același decret, tovarășul Ale
xandru Roșu se eliberează din func

PETAR STAMBOLICI
Președintele Prezidiului Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia
TELE CRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o
telegramă din partea primului mi
nistru al Republicii Franceze, Pierre
Mauroy, prin care exprimă cele mai

ADUNARE FESTIVĂ
consacrată împlinirii a 50 de ani
de la apariția primului număr
al gazetei ,,Lupta CER."
Sîmbătă a avut Ioc în Capitală adunarea festivă consacrată împlinirii
a 50 de ani de la apariția primului
număr al gazetei „Lupta C.F.R.", or
gan de presă al Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor și al
Comitetului Uniunii sindicatelor din
transporturi și telecomunicații.
Au participat membri ai conducerii
Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor și ai Uniunii sindica
telor de ramură, activiști de partid,
muncitori și cadre tehnice din uni
tățile de transport feroviar, auto, na
val și din telecomunicații, reprezen
tanți ai presei centrale, redactori, co
laboratori și corespondenți voluntari
ai publicației sărbătorite, numeroși
cititori.
în acest cadru sărbătoresc a fost
înmînat „Ordinul Muncii" clasa I,
conferit prin Decret prezidențial, ga
zetei „Lupta C.F.R.".
Participanții la adunarea festivă au
primit cu un deosebit entuziasm Me
sajul adresat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu gazetei „Lupta C.F.R.", cu
prilejul acestui moment aniversar.
Mesajul a fost citit de tovarășul Ion
Nicolescu, prim-adjunct al ministru
lui transporturilor și telecomunica
țiilor.
în numele colectivului redacțional.
Ion Chiru, redactorul-șef al gazetei,
a adresat secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cele mai calde mulțumiri pentru cu
vintele de prețuire, îndemnurile șl
orientările cuprinse în Mesaj, pen
tru înalta distincție conferită.
în continuare au rostit cuvinte de
salut tovarășii Nicolae Dragoș, prim
redactor-șef adjunct al ziarului
„Scînteia", scriitorul Ion Bănuță, Elisabeta Mostiște și Valeriu Stan, co
respondenți voluntari ai gazetei, Ion
Lup, director general al Centralei de
construcții căi ferate.
Tovarășul Vasile Bulucea, minis
trul transporturilor și telecomunica
țiilor, mulțumind tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii, în nu
mele tuturor celor ce muncesc în
transporturi și telecomunicații, pen
tru cuvintele de prețuire adresate
oamenilor muncii din acest impor
tant sector al economiei naționale,
gazetei „Lupta C.F.R.", pentru înal
ta cinstire făcută prin conferirea
„Ordinului Muncii" clasa I, a subli
niat că se va milita cu fermitate și
exigență pentru traducerea neabătută
în viață a sarcinilor cuprinse în
mesaj.
în încheierea adunării festive, într-o atmosferă de vibrant entuziasm,
a fost adresată o telegramă Comite
tului Central al P.C.R., tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, in care se
spune, între altele :
Participanții la adunarea festivă
consacrată aniversării semicentena
rului gazetei „Lupta C.F.R." își ex
primă, din adincul inimii, profunda
recunoștință și cele mai calde mulțu
miri pentru cuvintele de apreciere,
îndemnurile și indicațiile cuprinse in

Educarea cetățenilor In privința unui consuni alimentar rațional
(1

înaltă competență, a întregii popu
lații, prin traducerea in viață a ac
țiunilor specifice prevăzute în Pla
nul unic de educație sanitară. Și nu
numai atît. Cu sprijinul de specia
litate al Ministerului Sănătății, orga,
nizațiile de masă și obștești care par
ticipă, la rîndul lor, la activitatea de
educare a populației își vor dezvolta
și diversifica acțiunile în domeniul
alimentației raționale. în mod prio
ritar se vor.avea în vedere : desfășu
rarea unor largi acțiuni în unitățile
industriale, un rol considerabil spo
rit revenind cadrelor medico-sanitare
din aceste colectivități ; popularizarea
noilor produse alimentare, în scopul
orientării deprinderilor alimentare
ale populației ; editarea unor lucrări
de știință popularizată privind rolul
alimentației raționale în menținerea
și promovarea sănătății și modul în
care se poate asigura o nutriție co
respunzătoare ; publicarea regulată a
unor articole privind structura ali
mentației raționale și consecințele unei alimentații neigienice în paginile
gazetei „Muncitorul sanitar" și ale
revistei „Sănătatea", editată de Con
siliul Național al Societății de Cruce
Roșie.
Consiliul Național al Societății de
Cruce Roșie, organizațiile terito
riale subordonate sint chemate,
la rîndul lor, să participe activ — in
cadrul unei largi colaborări cu orga

mare din pag. I)

rs
ale, corecte, echilibrate, în
fu -vie de sex, virstă, ocupație etc.
Acest vast program de perfecțio
nare a cadrelor include și — în co
laborare cu Ministerul Educației și
Invâțămîntului — acțiuni vizînd pre
gătirea studenților în medicină, pre
cum și a elevilor liceelor sanitare în
spiritul principiilor alimentației ra
ționale, în programe și manuale
fiind incluse capitole distincte pri
vind alimentația științifică, igiena alimentară și modul de preparare a
alimentelor.
Sarcini de răspundere ridică pro
gramul și în fața specialiștilor din
domeniul igienei. Pe lingă îndatori
rile legate de urmărirea aplicării ri
guroase a normelor igienico-sanitare
în toate sectoarele, aceștia au și unele obligații de pregătire a cadrelor
din sectorul servirii. Mai precis, începind din lunile următoare, direc
țiile sanitare județene, împreună cu
Institutul de igienă și Inspectoratul
sanitar de stat central vor organiza
cursuri de „sanminim" alimentar cu
personalul din toate sectoarele de
servire a, populației.
Firește, întreg acest efort de pre
gătire a cadrelor de specialitate are
o finalitate precisă : creșterea contri
buției acestor cadre Ia informarea,
educarea și orientarea activă, de

® PENTRU SALVA
REA TURNULUI DIN
PISA. Printr-o hotărîre a Mi
nisterului Lucrărilor Publice din
Italia, a fost înființată o nouă
comisie specială pentru salvarea
Turnului din Pisa. în prezent,
el are la partea superioară o de
viație de la verticală de 4,3 me
tri. în noiembrie 1980, în interiorul turnului au fost instalate
camere de televiziune și diferite
aparate care consemnează orice
modificare a înclinației. Noua
comisie este cea de-a tr°ia
creată in acest scop în ultimii
20 de ani. Celelalte două prece
dente, ca și altele anterioare, nu
au reușit să elaboreze un pro
iect valabil pentru salvarea tur
nului — unul din cele mai re
numite monumente arhitectonice
ale Renașterii.

<

© PELICULĂ FOTO
CU ARSENIC. Specialiști
din cadrul Universității letoniene au perfecționat un procedeu
de obținere a peliculei fotogra
fice în care emulsia pe bază de
argint este înlocuită cu un strat
subțire de arsenic. Pelicula obți
nută este utilizată la fotografieri
speciale. într-o instalație sub
vid. suportul din hîrtie. sticlă,
metal sau material plastic se acoperă cu arsenic. Tot sub vid
se execută și fotografierea. Ima
ginea apare clară după cîteva
minute și este fixată cu ajutorul
căldurii. Pelicula pe bază de ar
senic „reține" ps un centimetru

vii mulțumiri pentru amabilele urări
ce i-au fost adresate cu ocazia Zilei
naționale a Franței.
La rîndul meu — se spune în tele
gramă —- adresez sincere urări pen
tru dumneavoastră și pentru viitorul
fericit al țării dumneavoastră.

nele ocrotirii sănătății — la răspîndirea cunoștințelor legate de alimen
tația științifică. Folosind fondurile alocate propagandei și educației sani
tare, se vor organiza simpozioane,
colocvii, mese rotunde, concursuri de
masă și cursuri de inițiere a publi
cului larg, se vor edita materiale de
popularizare. Totodată, în întrecerea
ce se desfășoară între organizațiile
de Cruce Roșie din institutele de învățărriint superior urmează a fi in
trodus și un criteriu nou de aprecie
re a rezultatelor obținute — anume,
cine folosește cele mai bune metode
de transmitere a cunoștințelor ali
mentației științifice.
Așadar, pe temeiul Programului de
alimentație științifică, întregul aparat
medico-sanitar, precum și toți acti
viștii de Cruce Roșie au în fața lor
un vast cîmp de activitate, aplicarea
prevederilor stabilite fiind hotărîtoare pentru starea de sănătate a popu
lației. Este motivul pentru care Mi
nisterul Sănătății va cuprinde în
controalele, complexe și tematice
desfășurate' pe teren analiza modului
cum sint realizate prevederile pro
gramului, această problemă fiind
permanent în atenția forurilor de
conducere ale ministerului, ca un obiectiv de primă însemnătate pentru
înfăptuirea politicii sanitare și so
ciale a partidului și guvernului, a ri
dicării calității vieții întregului po
por.

pătrat mii de pagini de text ti
părit, Ia dimensiuni reduse co
respunzător.

e DIN NOU DESPRE
INELELE PLANETEI SA
TURN. Se pare că inelele pla
netei Saturn sint constituite din
fragmente de gheață și materie
cosmică rămase pe orbitele ac
tuale încă de la formarea sis
temului solar, apreciază cerce
tătorii americani care studiază
datele obținute de sonda spa
țială „Voyager 1". Potrivit aces
tor date, materialele care for
mează inelele planetei Saturn

Mesajul cu care ați onorat această
sărbătorire, pentru înalta cinste făcu
tă prin conferirea „Ordinului Muncii"
clasa I. Vedem în aceasta înalta
prețuire pe care dumneavoastră, mult
iubitul și stimatul conducător al
partidului și statului nostru, o acor
dați bogatelor tradiții ale ceferiștilor,
de luptă revoluționară sub steagul
partidului, contribuției pe care oame
nii muncii din transporturi și teleco
municații o aduc astăzi la traducerea
în viață a Programului partidului de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare g
României spre comunism.
însuflețiți de îndemnurile dumnea
voastră înțelepte, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
animați de profunde sentimente de
nețărmurită dragoste și devotament
față de cauza partidului, redactorii,
corespondenții voluntari și colabora
torii gazetei își afirmă și cu acest
prilej ferma lor hotărîre de a milita
neabătut pentru înfăptuirea politicii
interne și externe a partidului și sta
tului nostru, întemeiată pe gîndirca
dumneavoastră revoluționară, de
înaltă ținută teoretică și practică, ad
mirabil ilustrată de magistrala expu
nere prezentată recentei plenare a
Comitetului Central al partidului. Vă
încredințăm, de asemenea, că vom
urma întocmai prețioasele orientări
și indicații date de dumneavoastră
presei comuniste din țara noastră in
scopul creșterii contribuției ei la
înălțarea patriei spre cele mai înalte
culmi ale civilizației socialiste și co
muniste. Vibrantele cuvinte din Me
sajul dumneavoastră constituie. în același timp, pentru toți oamenii mun
cii din transporturi și telecomunica
ții, cititori ai gazetei, un puternic
îndemn în a-și mobiliza forțele și
energiile iu vederea creșterii calității
și eficienței întregii lor activități, în
tăririi responsabilității în îndeplinirea
sarcinilor de plan in toate domeniile.
Participanții la adunarea festivă
consacrată acestui eveniment, se spu
ne în telegramă, își exprimă, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, cele
mal alese sentimente de gratitudine
și recunoștință față de dumneavoas
tră, atașamentul profund și adeziunea
unanimă față de înțeleaptă politică
internă și externă a partidului și sta
tului, hotărîrea fermă de a face totul
pentru traducerea ei neabătută în
viață. Vă încredințăm că ne vom mo
biliza forțele și energiile, muncind cu
pasiune revoluționară pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor în
credințate, sporindu-ne astfel neînce
tat contribuția la viguuoasa propășire
a patriei noastre dragi pe drumul lu
minos al civilizației și progresului, al
socialismului și comunismului.
în cadrul adunării a fost luminată
insigna „Pentru merit ceferist" unor
redactori și corespondenți voluntari
ai gazetei.

ZIUA MARINEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

La catarg, tricolorul românesc!
In prima duminică a lu
nii august, poporul nostru
sărbătorește Ziua Marinei
Republicii Socialiste Româ
nia — semn de aleasă pre
țuire acordată proiectanților și constructorilor de
nave, lucrătorilor din por
turi și celor din flota co
mercială și de pescuit, pre
cum și marinarilor militari.
Aidoma tuturor sectoare
lor vieții noastre econo
mice și sociale, marina ro
mână, continuatoare a unor
glorioase tradiții, a cunos
cut in ultimii 17 ani, de
cind la cirrfia noilor noastre
destine se află tovarășul
Nicolae Ceausescu, ctitorul
României socialiste moder
ne, o perioadă de tumultu
oasă dezvoltare. Cifrele sta
tistice, oricît de grăitoare
ar fi, n-ar putea cuprinde
adevărata dimensiune a
amplului avint creator ge
nerat de acești rodnici ani
inaugurați de Congresul al
IX-lea al partidului. Pe tot
firul bătrinului Danubiu și
la marea cea mare, orașeleporturi s-au ridicat pe ver
ticalele socialismului. Por
turi moderne, mari șantie
re de construcții și repara
ții de nave, dotări in pas
eu cele mai înalte cuceriri
ale tehnicii mondiale, nave
ultramoderne au făcut ca
volumul transporturilor na
vale efectuate de flota co
mercială să crească, în această perioadă, de peste 14
ori, al mărfurilor transpor
tate de navele fluviale de
5,17 ori, iar volumul activi
tăților portuare de 5,11 ori.
Și tot in acest context, al
dezvoltării impetuoase, se
relevă construcția, aflată în
plină desfășurare, a „ma
gistralei albastre" — Cana
lul Dunăre-Marea Neagră
—, abordarea cercetărilor
maritime complexe ale fo
rajului marin, ca și valo
rificarea superioară a re
surselor mării.
La tradiționala sărbătoa
re și marinarii militari pre
zintă patriei, partidului, co
mandantului suprem al for
țelor noastre armate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, un
raport ostășesc bogat în
fapte și împliniri. Numărul
în creștere al calificativelor
foarte bune obținute în pre
gătirea de luptă și politică,
întărirea continuă a ordinii
și disciplinei militare, ridi
carea capacității combati
ve a unităților și marilor
unități de nave — iată eiteva repere ale muncii avîatate spre o nouă calitate.
La bordul navelor sau la
cheu, pe vreme bună sau

Foto : Al. Căllminto
rea, toate misiunile au fost
îndeplinite cu demnitate și
măiestrie ostășească — do
vadă a unei înalte con
științe patriotice și revolu
ționare, a priceperii și hăr
niciei ce definesc profilul
tuturor fiilor țării aflați la
înalta școală de educație
care este armata noastră.
Marina militară dispune
de un corp valoros de ca
dre cu o temeinică pregă
tire militară, politică și de
specialitate, precum și de
organizații de partid și ale
U.T.C. puternice, care mili
tează activ pentru organi
zarea și conducerea între
gului proces instructiv-educativ în conformitate cu ce
rințele doctrinei militare
naționale — al cărei strălu
cit fondator este tovarășul
Nicolae Ceaușescu — pen
tru unirea eforturilor tu
turor marinarilor, indife
rent de grad, in direcția
îndeplinirii exemplare a
prevederilor Directivei co
mandantului suprem. Aflați
în primele rînduri ale lup
tei pentru ceea ce este nou,
eficient, comuniștii, prin
exemplul lor personal, se
dovedesc cu adevărat ele
mente mobilizatoare ale
efectivelor.
Astfel, unitatea de nave
unde muncește căpitanul
de rangul doi Vasile Manole oferă argumente te
meinice în acest • sens : de
3 ani consecutiv colectivele
ostășești dețin titlul „Uni
tate de frunte" ; nu demult,

Adunare cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la prima
atestare documentară a Spitalului militar din Focșani
La Focșani a avut loc o adunare
festivă prilejuită de împlinirea a 150
de ani de la prima atestare docu
mentară a Spitalului militar din lo
calitate.
Participanții la adunare au trimis
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, o telegramă în
care se spune :
Decorarea spitalului nostru cu Or
dinul „Meritul Sanitar" clasa I —
expresie a înaltei aprecieri de care
se bucură medicina militară româ
nească din partea dumneavoastră,
distincție ce onorează rezultatele ob
ținute pe parcursul celor 15 decenii
de existență — ne stimulează hotărîrea
de a nu precupeți nici un efort pen
tru realizarea unei calități noi, supe
rioare, în activitatea pe care o des
fășurăm pentru apărarea sănătății
militarilor.

Știri sportive
• Campionatele mondiale de Caiac-canoe au programat sîmbătă pe
lacul „Ada Ciganlija" din apropiere
de Belgrad finalele probelor de
1 000 m. Dintre sportivii români, cea
mai bună comportare au avut-o Ivan
Patzaichin și Toma Simionov, medaliați cu bronz in proba de canoe
dublu. Echipajul român a fost pre
cedat de Jănos Kiss—Gyula Hajdu
(Ungaria), clasați pe primul loc, și de
Matija Liubak—Mirko Nisovicl (Iu
goslavia).
La feminin, echipajul de caiac
dublu 500 m, alcătuit din Agafia Buhaiev și Maria Ștefan (România),
s-a clasat pe locul patru.

© Pe stadionul „23 August" din
Capitală au început ieri campiona
tele naționale de atletism. în prima
zi a fost programată proba feminină
de 1 500 m, cu un așteptat duel între
Maricica Puică și Doina Melinte.
Prima a ciștigat cu excelentul timp
de 3'57”48/100 — nou record național.
Doina Melinte, pe locul secund, a
fost cronometrată în 4’01 ”40/100.
întrecerile eontinuă astăzi, de Ia
ora 17.
® Ieri, în ultima zi a „Cupei
Steaua" la fotbal : pentru locul I,
Steaua — F. C. Olt 2—0 ; pentru lo
cul 3, Universitatea Craiova — F. C.
Vorwărts 6—5 (după executarea pe.
naltiurilor).

nu par să provină, așa cum se
credea, de la dezintegrarea unui
corp mai mare. Unele fragmen
te de gheață sint mari cit o casă,
în general, aceste fragmente
sint atit de apropiate unele de
altele incit o viitoare navă spa
țială va trebui să facă un ade
vărat slalom printre ele, apre
ciază oamenii de știință citați
de agenția U.P.I.

• „SAT SOLAR".

în

Algeria, pe litoralul Mediteranei. in apropiere de localitatea
Cheraga, se construiește primul
sat in întregime solar, denumit,
in mod simbolic, Helios. Toate
activitățile care necesită cheltu
ială de energie — de la desalini
zarea apei de mare pină la
funcționarea frigiderelor sau asigurarea iluminării cu curent
electric — vor fi realizate cu ajutorul soarelui.

pentru rezultatele foarte
bune obținute în pregătirea
de luptă și politică, organi
zației U.T.C. i s-a decernat
Drapelul Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului
Comunist. Pe același ali
niament de frunte se situ
ează multe alte echipaje și
unități de nave. Cuvîntul
de ordine in rîndul ostașilor-marinari este calitatea,
ascensiunea continuă spre
mai bine. Fie că este vorba
de tineri comandanți, cum
ar fi căpitanii-locotenenți
Marius Manganu, Victorel
Costache, locotenentul Edu
ard Călugăru sau de „bătrînii lupi de mare", toți sint
animați de aceeași dorință:
de a fi mereu in frunte.
Aceasta insemnind toate
misiunile îndeplinite ire
proșabil, tehnica și apara
tura din înzestrare in per
manentă stare de funcțio
nare, ordinea și disciplina
la cel mai ridicat nivel, toți
marinarii militari buni
minuitori ai tehnicii de
luptă. Și la acest capitol
trebuie subliniat că mindria de a deservi și îngriji
tehnica din dotare este spo
rită de un lucru de o deo
sebită importanță : multe
dintre navele de luptă mo
derne sint rodul grijii
partidului nostru, a po
porului pentru înzestrarea
armatei noastre cu tehnică
de luptă de producție ro
mânească. Nave noi, puter
nice, bine echipate, la bor
dul cărora se află oameni

Vă raportăm, tovarășe comandant
suprjsm, că vom folosi întreaga noas
tră capacitate profesională și științi
fică pentru încorporarea în practica
medicală a principiilor doctrinei mi
litare naționale — al cărei strălucit
fondator sinteți, a sarcinilor stabilite
în Directiva privind pregătirea mili
tară și politică a armatei.
Urmînd exemplul dumneavoastră
de muncă și viață, de slujire cu de
votament și abnegație a intereselor
vitale ale națiunii noastre socialiste,
vă asigurăm, mult stimate tovarășe
secretar general, că vom acționa cu
competență și dăruire pentru trans
formarea actului medical intr-un
moment de maximă responsabilitate
și profund umanism, într-o manifes
tare de înaltă conștiință revoluționa
ră, în spiritul tezelor și orientărilor
cuprinse în magistrala expunere la
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din
iunie a.c.
jp

Satu Mare. 30 de tînerl ar
tiști plastici profesioniști din țară
s-au aflat, timp de doua săptămini,
într-o tabără națională de docu
mentare și creație, organizată la
Satu Mare. Tinerii artiști s-au do
cumentat, au făcut schițe pentru
viitoarele lucrări de artă plastică.
(Octav Grurueza).
Neamț. Zilele trecute s-a des
fășurat „Sărbătoarea Războienilor",
manifestare ce se organizează anual
în localitatea care evocă faptele de
vitejie ale oștenilor conduși de
Ștefan cel Mare. în prima zi, că
minul cultural al comunei a găz
duit simpozionul „Ștefan cel Mare
în conștiința posterității", iar în
cea de-a doua au avut loc mani
festări cultural-artistice și sporti
ve, la care au participat, alături de
localnici, mii de săteni din comu
nele învecinate, (C. Blagovici).
Argeș. Furtînd genericul „Sub
cetina bradului", la Rîușor, pe fru
moasa vale a rîului Brătia. s-a des
fășurat tradiționala sărbătoare cîmpenească a muncitorilor forestieri,
în fața a mii de oameni ai muncii
sosiți aici din comunele din jur,
formații artistice din unitățile fo
restiere și petroliere au susținut un
atractiv spectacol folcloric. (Gh,
Cirstea).
Cluj. La Galeria mare de artă
a Fondului plastic din Cluj-Napoca
iste deschisă expoziția „Ceramica
populară tradițională și creația in
dustrială". Participă cu exponate
întreprinderile de porțelan „IRIS"
din localitate, din Alba Iulia. și
Curtea de Argeș, filiala din ClujNapoca a Institutului de cercetări
și proiectări tehnologii pentru sticlă
și ceramică fină, întreprinderile de
sticlă și faianță Sighișoara și Baia
Mare. Cu acest prilej a fost organi
zată și o masă rotundă la care
au participat specialiști și artiști
plastici. (Alexandru Mureșan).
Galați
A aPârut publicația
anuală „Pagini dunărene", editată
de comitetul județean de cultură și
educație socialistă și centrul ju
dețean de îndrumare a creației
populare și mișcării artistice de
masă. Lucrarea, realizată in condi
ții grafice deosebite, iluetrată cu

creații ale artiștilor plastici din
județ, cuprinde producții literare —
poezie, proză, teatru, critică și is
torie literară — aparținînd scriito
rilor și membrilor cenaclurilor de
profil din județ. (Dan Plăcșu).

Botoșani, Munic'P1»1 de re
ședință a județului a găzduit tabă
ra republicană a echipajelor pio
nierești care contribuie la asigura
rea disciplinei în circulația rutie
ră. Cu acest prilej s-a desfășurat
faza finală a concursului bienal do
tat cu cupa „Cea mai bună patru
lă școlară republicană", la care
participă pionieri din municipiul
București, ca și din toate județele
țării. (S. Ailenei).
Vaslui. întreprinderea cine
matografică județeană a organizat
în municipiile Vaslui și Bîrlad pro
iecția a două cicluri de filme sub
genericele „Săptămîna filmului po
litic românesc" și „Filmul românesc
și pacea". (Petru Necula).
lașj La Teatrul Național „Va
sile Alecsandri" a avut loc cea de-a
cincea premieră din actuala stagiu
ne cu piesa „Jacques fatalistul" de
Dan Nasta, dramatizare după ro
manul cu același nume al scriito
rului francez Denis Diderot. Regia
și decorul spectacolului sint sem
nate de Dan Nasta, artist emerit.
(Manole Corcaci).
Călărași 1/3 cînernatografui
„Orizont" din- Călărași a fost inau
gurată o expoziție de afiș intitula
tă „Filmul vîrstei socialiste româ
nești". (Itodica Simionescu).
Tulcea
Artiștii amatori și
creatorii de poezie din Tulcea, laureați âi Festivalului național „Cîntarea României", au susținut un re
cital de poezie patriotică în tabăra
pentru pionieri și șoimi ai patriei
din județul Tulcea. (Neculai Amibn lesei).
Brăila Clubul IC-M.J. Brăila
în colaborare cu sindicatul între
prinderii a declanșat un concurs
cultural-artistic la care sint angre
nați constructorii de pe șantierele
municipiului. Concursul este inti
tulat „Odă omului — imn timpu
lui socialist". (Corneliu Ifrim).

devotați cauzei partidului,
poporului și care spun cu
mindrie: „Nava noastră,
casa noastră !“.
Puternic însuflețiți de
sarcinile rezultate pentru
armată din documentele
Congresului al XII-lea al
partidului, din magistrala
expunere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Ple
nara lărgită a C.C. al P.C.R.
din 1—2 iunie, marinarii
militari fac din flecare zi,
din fiecare etapă de pregă
tire o nouă treaptă spre
măiestrie. Cu toții, de la
ostaș la comandant, sc află
angajați în competiția ca
lității, a economiei, a pre
gătirii superioare cu chel
tuieli materiale și financia
re minime, înscriind in căr
țile de onoare ale navelor
numai rezultate foarte bune
în misiunile pe mare și pe
fluviu, dar și punindu-și,
modești dar trainic, semnă
tura pe marile realizări ale
anilor noștri.
în această zi sărbătoreas
că, odată cu ridicarea ma
relui pavoaz, marinarii ra
portează partidului, coman
dantului suprem că sub
Tricolor — simbol al uni
tății, suveranității și inde
pendenței României socia
liste — își vor îndeplini
ireproșabil misiunile în
credințate, că vor fi oricind
gata la datorie.
Câpitan-locotenent

Mihai RAȘICĂ

■ •-

vremea
In țară: Vremea va fi In general fru
moasă șl va continua să se Încălzeas
că. Cerul va fi variabil. Vor cădea
averse izolate de ploaie, îndeosebi în
zonele de deal ți de munte. Vîntul va
sufla moderat. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade.
Iar. maximele vor oscila între 22 șl 32
de grade, local mai ridicate, tn Bucu
rești: Vremea va fi în general frumoa
să și va continua să se încălzească.
Cerul va fl variabil, favorabil ploii de
scurtă durată la Începutul intervalului.
Vîntul va sufla moderat. Temperaturile
minime vor fl cuprinse Intre 15 șl 17
grade, iar cele maxime intre 27 și 30
de grade. (Margareta Struțu, meteoro
log de serviciu).

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigătoare Ia tragerea la sorți lunară
din 31 iulie 1982
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Valoarea
ciștigului

COMITETUL CENTRAL
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc în modul cel mai cordial pentru caldele felicitări și bunele
urări adresate cu prilejul zilei mele de naștere.
Ca și dumneavoastră, sint încredințat că tradiționalele relații de prietenie
româno-iugoslave și colaborarea pe bază de bună vecinătate dintre țările
noastre se vor dezvolta și în continuare cu succes.

Numărul
curent
a! obligațiunii

AL

Președintele Republicii Socialiste România

Seria
obligațiunii

In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm un cald salut tovărășesc participanților
la cel de-al XXI-lea Congres al Partidului Progresist al Poporului din
Guyana.
Comuniștii români, toți oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu in
teres și sentimente de solidaritate lupta și activitatea Partidului Progresist
al Poporului pentru consolidarea independenței țării dumneavoastră, pentru
o dezvoltare de sine stătătoare a Republicii Cooperatiste Guyana, pentru
apărarea intereselor fundamentale ale celor ce muncesc, pentru pace și co
laborare intre popoare.
>
Folosim acest prilej pentru a reafirma satisfacția noastră față de rapor
turile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul
Progresist al Poporului din Guyana și ne exprimăm convingerea că aceste
raporturi, bazate pe stimă, încredere și respect reciproc, vor cunoaște o dez
voltare continuă, in interesul celor două partide, al popoarelor român și guyanez, al cauzei păcii, securității, independenței naționale, colaborării șl
cooperării internaționale.
Poporul român este profund angajat In înfăptuirea hotărîrilor și obiec
tivelor stabilite de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, a Pro
gramului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintare
a României spre comunism, asigurindu-se dezvoltarea impetuoasă a forțelor
de producție, creșterea continuă a eficienței economice, realizarea unei noi
calități a muncii și vieții in societatea românească, ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a maselor populare. Partidul Comunist Român acordă o
atenție deosebită participării tot mai active a clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, a tuturor oamenilor muncii la elaborarea și înfăptuirea politicii
interne și externe, acționează consecvent pentru întărirea continuă a demo
crației socialiste, muncitorești, perfecționarea continuă a cadrului organizat
de participare a maselor la conducerea societății.
Țlnînd seama de transformările revoluționare produse pe plan mondial,
de caracteristicile actualei situații internaționale, de procesul de reașezare a
raportului de forțe și realizare a unui nou echilibru mondial, de încordarea din
relațiile internaționale, Partidul Comunist Român, România socialistă acțio
nează cu fermitate pentru oprirea agravării situației internaționale, înfăp
tuirea dezarmării generale, și în primul rînd a celei nucleare, pentru solu
ționarea tuturor conflictelor și litigiilor numai pe cale politică, fără folosirea
forței și amenințarea cu forța, pentru făurirea unei noi ordini economice
mondiale, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, a cooperării și
păcii între popoare. Situația și evenimentele complexe care au loc în epoca
noastră „fac necesară mai mult ca oricînd — sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu — unirea eforturilor popoarelor pentru a pune capăt încordării in
ternaționale, a opri cursul spre confruntare și război, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, respect al independenței naționale și pace'*.
Partidul Comunist Român dezvoltă larg relațiile cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările
de eliberare națională, cu partidele de guvernămînt din țările care au înlătu
rat dominația imperialistă șl luptă pentru consolidarea independenței, cu
partidele democratice din toate țările, avînd convingerea că aceasta este în
interesul colaborării popoarelor, al cauzei păcii și progresului social.
Vă urăm, stimați tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor Con
gresului dumneavoastră, în îndeplinirea hotărîrilor pe care Ie veți adopta cu
acest prilej, in scopul înfăptuirii aspirațiilor vitale ale poporului guyanez.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Numărul
cîștigurilor

CONGRESULUI AL XXI-LEA
AL PARTIDULUI PROGRESIST AL POPORULUI
DIN REPUBLICA COOPERATISTĂ GUYANA

50 000
■ 50 000
40 000
40 000
40 000
30 000
30 000
30 000
30 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

Ter
mina
ția se
riei 0bligațiunilor
100
100
100
l 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
I 000
It 327

851
092
045
73
23
62
26
84
00
40
12
76
78
22

70
5 000
137
3 000
130
3 000
61
1 000
137
800
109
800
85
800
22
800
137
800
147
800
104
800
100
800
43
800
46
800
TOTAL: 10 790 000

Cîștigurile revin întregi obliga
țiunilor de 200 de lei. în valoarea
cîștigurilor este cuprinsă și valoarea
nominală a obligațiunilor ieșite cîștigătoare.
Plata cîștigurilor se efectuează prin
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150. la con
fruntarea cu lista oficială primul zero
de Ja serie nu se ia în considerare.

ACȚIUNI IN FAVOAREA

A
PĂCII

Evoluția situației din Liban
® După bombardamentele de vineri ale forțelor israeliene
asupra Beirutului, a fost instituită o nouă încetare a focului
@ Intîlnirea lui Yasser Arafat cu conducătorii politici și militari
ai O.E.P.
BEIRUT 31 (Agerpres). — îneepînd
țional brut). în ce privește cestul
de vineri seara, în Liban a fost in
indirect al războiului, acesta este con
stituită o nouă încetare a focului, cea
siderabil, producția tnregistrind a
scădere cu 5 la sută în luna iunie,
de-a opta hotărîre de acest fel sur
iar rata inflației apropiindu-se de 150
venită de la invazia îsraeliană, rela
la sută pentru anul în curs, adaugă
tează agențiile internaționale de pre
A.F.P. Pentru a face față acestei
să.' Israelul a fost de acord cu pro
situații, autoritățile israeliene au
punerea de încetare a focului după
hotărit să suprime subvențiile pen
ce, vineri, timp de trei ore, forțele
tru produsele de bază și să majoreze
Israeliene au bombardat intens sec
taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.),
torul de vest al Beirutului. După ram
provocind o creștere a prețurilor.
relatează agenția palestiniană de pre
Ele au instituit taxe pe vînzările de
să W.A.F.A., Israelul a folosit toate
acțiuni de bursă și pe călătoriile în
tipurile de arme .de care dispune,
străinătate, ca și un împrumut obli
efectuînd atacuri de pe uscat, din aer
gatoriu. arată agenția.
și de pe mare.
Avioanele israeliene au efectuat
PARIS 31 (Agerpres). — Din înizeci de raiduri asupra zonelor Fakțlatlya Partidului Comunist Francez,
hani, Abou Shaker, Cola, Ramlet Al
la Paris a avut loc o manifestație de
Baida, Spinneys, Shatila, Sabra, Berprotest împotriva agresiunii israelie
bir și a aeroportului internațional
ne in Liban, la care au luat parte
Beirut. Mal multe raiduri, informea
mai multe mii de persoane. Particiză W.A.F.A., au avut drept țintă car
panții
au cerut încetarea agresiunii
tierele de locuințe de-a lungul Cor
israeliene și restabilirea păcii în Li
nișei Mazra și zona dens populată cu
ban, informează agenția T.A.S.S.
același nume. Au fost lansate, în afa
ră de proiectile, bombe cu fosfor și
PARIS 31 (Agerpres). — Ministrul
cu fragmentație, iar în mai multe
egiptean al afacerilor externe, Kamal
zone au izbucnit incendii, care nu au
Hassan Aii, va conferi marțea
putut fi stinse din cauza lipsei de
președintele
Franței,
viitoare cu ...
_____
__
apă.
Francois Mitterrand, a anunțat la
Se semnalează că sîmbătă diminea
Paris un purtător de cuvint preziden
ța avioane israeliene au survolat Bei
țial. Vor fi abordate cu precădere
rutul la mică înălțime.
probleme privind evoluția situației
Postul de radio oficial libanez a
din Orientul Mijlociu și, în special,
anunțat că forțele israeliene au con
din Liban.
tinuat să împiedice aprovizionarea cu
energie electrică și accesul ajutoare
lor in alimente in Beirutul de vest.

Șl DEZARMĂRII
„Emisfera sudica
să fie proclamată
zona denuclearizată
CANBERRA - L. Bowen, vicepre
ședinte al Partidului Laburist Austra
lian, a propus ca emisfera sudică
să fie proclamată zonă denuclearizată. In cazul venirii la putere, un
guvern laburist, a relevat Bowen,
va iniția convocarea unei conferințe
a țărilor din emisfera sudică, în ve
derea elaborării unui acord in acest
sens.

în pregătirea
marii demonstrații
de la Viena
VIENA. — La 6 august, Ia Viena,
va avea loc o mare demonstrație
in favoarea dezarmării nucleare.
La această acțiune, precizează agenția T.A.S.S., vor fi prezenți și
participants Ia „Marșul păcii 1982“.
care au parcurs traseul Stockholm
—Helsinki—Moscova—Minsk, pre
cum și delegații din Marea Britanie, Grecia, Italia și alte țări.

Demonstrația de la Viena va con
stitui, de fapt, etapa finală a
„Marșului păcii ’82“ care s-a des
fășurat sub deviza preîntîmpinării
unui război nuclear, a luptei pen
tru dezarmare și destindere.
Aproape 200 de reprezentanți al
unor organizații pentru pace din
R.F.G. și din Berlinul occidental au
și sosit în Austria, pentru a parti
cipa Ia apropiata acțiune în favoa
rea dezarmării.

Pentru apărarea copiilor
de un război nuclear
TOKIO 31 (Agerpres). — Apăra
rea copiilor de un război nuclear se
află in centrul atenției participan
telor la cel de-al 28-lea Congres al
mamelor din Japonia, ale cărui lu
crări s-au deschis simbătă, la
Osaka. La acest reprezentativ fo
rum al femeilor japoneze iau parte
aproximativ 15 000 de delegate, pre
cizează agenția T.A.S.S. Pe agenda
congresului figurează probleme pri
vind sarcinile actuale ale mișcării
femeilor japoneze în lupta pentru
pace, educarea tinerei generații, în
spiritul idealurilor înțelegerii
cooperării între popoare.

BEIRUT 31 (Agerpres). — Yasser
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru. Elibera
rea Palestinei, a avut o întilnire cu
conducătorii politici și militari pa
lestinieni, în cursul căreia a fost fi
nalizată situația din sectorul de vest
al Beirutului, după bombardamen
tele israeliene de vineri, transmite
agenția W.A.F.A.

★

BEIRUT 31 (Agerpres). — Valoarea
pagubelor materiale provocate Liba
nului ca urmare a invaziei Israeliene
este evaluată de surse financiare li
baneze la aproximativ 16 miliarde
dolari, relatează agenția M.E.N. Po-’
trivit acelorași surse, cifra reprezintă
rezultatul unor prime calcule, în ca
pitala libaneză considerindu-se că
acest nivel va fi considerabil depă
șit, precizează agenția.

Aspect de la o recentă demonstrație desfășurată Ia Londra contra planu
rilor privind amplasarea de noi rachete cu rază medie de acțiune în Europa, împotriva bazelor militare străine șî a continuării cursei înarmărilor^

DIN

AGENDA

TEL AVIV 31 (Agerpres). — După
cum relatează agenția France Presse,
costul direct al celor șapte săptămîni
de agresiune israeliană în Liban este
posibil să atingă 2,5 miliarde de
dolari (12 la sută din produsul na-

Congresul P. C. Japonez
si-a
« încheiat lucrările

MARȚI, 3 AUGUST:
© La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu și’ a tovarășei Elena
Ceaușescu, începe vizita oficială de prietenie în țara noastră a pre
ședintelui Sudanului, Gaafar Mohamed Nimeiri ;
© In Republica Guineea Ecuatorială are loc un referendum asupra proiedului noii Constituții a țării;
® La Geneva se reiau lucrările Comitetului pentru dezarmare.
MIERCURI, 4 AUGUST:
© începe vizita oficială in R. P. Chineză a primului ministru australian,
M. Fraser.
JOI, 5 AUGUST:
® Se deschide la Tripoli (Jamahiria Libiana), Conferința anuală la nivel
înalt a Organizației Unității Africane;
© Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, face o vizită Ia Tokio.

SIMBĂTĂ, 7 AUGUST:
® Președintele ales al Columbiei, Belisario Betancour Cuortas, își preia
oficial funcția.

DUMINICĂ, 8 AUGUST:
© Alegeri regionale în Corsica,

I

LA BEIJING s-au desfășurat sîm
bătă convorbiri între Huang Hua,
consilier de ștat și ministru al afa
cerilor externe al R. P. Chineze, și
Claude Cheysson, ministrul rela
țiilor externe al Franței, care se
află într-o vizită oficială în capi
tala chineză. Cei doi miniștri au
subliniat dorința Chinei și a Fran
ței de a dezvolta relațiile lor ' de
cooperare în diferite domenii.

NOI INCIDENTE

6

LA LIVER
POOL. Pentru a treia zi consecutiv,
vineri seara au izbucnit noi inci
dente întrș tineri manifestant! și
forțe polițienești, în cartierul Toxtcih din Liverpool, în nord-vestul
Marii Britanii, informează agenția
France Presse. Cartier locuit în
marea sa majoritate de popalația de
culoare, provenită din emigrant! din
fostele colonii britanice, Toxteth-u!

Președintele Confederației Elvețiene
BERNA
Cu prilejul Zilei naționale a Confederației Elvețiene, am plăcerea să vă
adresez calde felicitări împreună cu cele mai bune urări de prosperitate și
progres pentru poporul elvețian prieten.

în

funcția

de

președinte

al C.C. al P.C.J.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TOKIO 31 (Agerpres). — în orașul
Atami, din apropiere de Tokio, s-au
încheiat lucrările celui de-al XVI-lea
Congres al Partidului Comunist Ja
ponez. Delegații la forumul comu
niștilor niponi au dezbătut și aprobat
expunerea rostită de Kenji Miyamo
to, președintele Prezidiului C.C. ai
P.C.J., și raportul de activitate al
C.C. al P.C.J. A fost adoptată o re
zoluție privind sarcinile partidului,
situația din Japonia și situația inter
națională.
în ultima zi a lucrărilor a fost ales
noul Comitet Central al P. C. Ja
ponez.
•,
în prima plenară a Comitetului
Central, Kenji Miyamoto a fost ales
în funcția de președinte al C.C. al
P.C.J., iar ca președinte al Prezi
diului C.C. al P.C.J. — Tetsuzo
Fuwa. în funcția de șef al Secreta
riatului C.C. a fost ales Mitsuhiro
Kaneko. Ca vicepreședinți ai Prezi
diului C.C. al P.C.J. au fost aleși:
Koichiro Ueda, Harumatsu Eblsudani, Tomio Nishizawa și Hiromu
Murakami.
Președinte de onoare al Partidului
Comunist din Japonia a fost ales
Senzo Nosaka.

Cineva nota odată
idei menite să apro
, că Geneva ocupa un
pie popoarele, să asi
loc mai însemnat pe
gure conlucrarea între
harta politică a lumii
oamenii de pe toate
decît' pe cea a Elve
meridianele globului.
ției. într-adevăr, ora . / Această vocație a
șul de pe malul lacu
Genevei exprimă o
lui Leman nu se poa
trăsătură esențială a
te lua la întrecere cu
colectivități
întregii
Berna dacă este vor
helvetice, născută in
ba de însemnătatea pe
urmă. cu aproape șap
care o are in viața po
te secole (1 august
litică a confederației ;
1291) pe câmpia Riitli,
nu poate intra in con
de lingă
Lucerna,
curență cu Zurichul
unde reprezentanții a
dacă ne referim la in
trei din cele mai vechi
dustrie și finanțe sau
cantoane s-au legat
cu Baselul dacă avem
printr-un „pact veș
în vedere comerțul.
nic'1 pentru apărarea
Și totuși, nici o așe
libertății și indepen
zare
elvețiană
nu
denței lor. Se. puneau
poate revendica drep
astfel bazele Confede
tul de a sta alături de
rației Elvețiene, for
Geneva atunci cind
mată prin unirea suc
avem în vedere în
cesivă a celor 25 de
semnătatea ei în con
cantoane de astăzi.
textul vieții interna
Elveția se prezintă
ționale.
lumii ca o țară cu o
Gazda fostei Ligi a
industrie
puternic dez
Națiunilor, între cele
voltată,, printre pridouă războaie mon
în
! ce .privește
diale, apoi a sediului' ■ inele
producția pe locuitor
european al O.N.U.,
și gradul înalt de teh
Geneva
adăpostește
nicitate al produselor
astăzi aproape 200 de
sale. La prosperitatea
orgânizații internațio
țării
— datorată mun
nale, fiind considera
cii tenace, perseve
tă, pe bună dreptate,
rente și hărniciei lo
un vast laborator în
cuitorilor săi, ca și
care se cristalizează

Demisia președintelui Republicii Panama

CIUDAD DE PANAMA 31 (Ager
pres). — în capitala Republicii Pa
nama s-a anunțat oficial că pre
ședintele țării, Aristides Royo, și-a
prezentat, vineri seara, demisia,
funcția de șef al statului fiind pre
luată, potrivit prevederilor Constitu
ției, de vicepreședintele Ricardo de
la Esnriella. Fostul ministru de ex
terne, Jorge Illueca, a fost desemnat
vicepreședinte al țării. Preluarea
funcțiilor de către noii titulari a avut
loc în cursul unei ceremonii oficiale
precedate de expunerea de motive
privind demisia „din motive de să
nătate" făcută de fostul șef al sta
tului, Aristides Royo. Acesta a pre
cizat că iși va continua activitatea
politică în cadrul partidului de guvernămînt, Partidul Revoluționar
Democratic, și va acorda sprijin, ori
de cite ori va fi solicitat, noilor au
torități panameze.
Preluîndu-și funcția, noul pre
ședinte panamez,
' '
Ricardo de la Espriella, s-a pronunțat pentru continuarea procesului de transformări

E DE PRESĂ

LUNI, 2 AUGUST:
@ La New York se deschide cea de-a XXVI-a sesiune a Comitetului
O.N.U. pentru eliminarea discriminării rasiale.

Domnului FRITZ HONEGGER

Kenji Miyamoto a fost ales

structurale inițiat de guvernul Omar
Torrijos și a cerut sprijin tuturor
forțelor politice, sindicale și militare
din țară în vederea asigurării con
dițiilor necesare în acest sens, precizînd că vor fi organizate alegeri
generale.
Noul șef al statului panamez șî-a
manifestat, totodată, acordul față de
propunerile făcute anterior de co
mandantul șef al Gărzii Naționale,
generalul Ruben Dario Paredes, pri
vind reorganizarea guvernului, a
altor Instituții centrale ale adminis
trației de stat, crearea unei „Junta
de proeminenți juriști" însărcinată să
propună reforma Constituției, adop
tarea de măsuri imediate pentru amelibrarea nivelului de trai al popu
lației, suspendarea pe timp de șapte
zile — în vederea reorganizării sis
temului informațional — a tuturor
ziarelor panameze.
Au fost anunțate, totodată, schimbări în funcții în cadrul Gărzii
Naționale.

SĂPTĂMÎNII

2 — 8 august 1982

ZIUA NAȚIONALĂ A CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE

este cunoscut pentru rata înaltă a
șomajului ce depășește media pe
TURNEU. Soprana Eugenia Moldoveanu, prim-solistă a Operei ro
mâne, și-a încheiat turneul îh
Marea Britanie, în cadrul căruia a
evoluat in cinci spectacole, pe scena
prestigioasei opere londoneze Covent Garden. Presa britanică a fost
unanimă în a sublinia prezența re
marcabilă a cântăreței românce.

NUMIRE. Secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, l-a

n

numit recent pe diplomatul finlan
dez Klaus Aksel Sahlgren în func
ția de secretar executiv al Comisiei
Economice a O.N.U. pentru Europa.
El va prelua acest post Ia 1 ianua
rie anui viitor, cind expiră manda
tul actualului titular, Janez Stanovnik (Iugoslavia).

VIETNAMEZ,O
CONVORBIRI
THAILANDEZE. Ministrul vietna
mez al afacerior externe, Nguyen
Co Thach, și-a încheiat vizita în
Thailanda, în cursul căreia a confe
rit cu omologul său, Siddhi Savetsila. După cum informează agenția
V.N.A., au fost abordate probleme
de interes reciproc, relevîndu-se, în
context, că R. S. Vietnam și Thai
landa sînt interesate în menținerea
păcii și stabilității în Asia de SudEst, în lărgirea dialogului dintre ță
rile din zonă.

ACCIDENT RUTIER. Un grav accident de circulație s-a produs in
noaptea de vineri spre simbătă in sudul Franței, în apropiere de locali
tatea Beaune, în urma unei coliziuni intre două autocare șt șase automo
bile. 54 de persoane, dintre care 48 de școlari ce se deplasau într-o tabără
și-au pierdut viața, relevă un bilanț provizoriu. Agenția France Presse
apreciază că este „cel mai grav accident rutier ce a avut loc vreodată în
Franța

binefacerilor unei în
delungate perioade de
pace — contribuie, de
asemenea, importan
tele venituri obținute
din turism și din ac
tivitățile bancare.
între România șl
Elveția există vechi și
trainice., legături de
prietenie, care, in ul
timii ani, au cunoscut
o continuă dezvoltare,
întîlnirile politice la
diferite niveluri, con
tactele pe tărim eco
nomic,
științific și
cultural au deschis
perspectiva unei co
laborări tot mai rod
nice, în interesul am- '
belor țări și popoare.
Ca
țări
europene, *
România și Elveția
militează cu consec
vență pentru aplicarea
în viață a prevederi
lor Actului final de la
Helsinki, pentru con
tinuarea
procesului
realizării
securității
europene, a politicii
de destindere și pace
în Europa și In în
treaga lume — curs
care corespunde pe
deplin aspirațiilor ce
lor două popoare, ca
și ale întregii omeniri.

„S.W.A.P.O. cere alegeri democratice
în Namibia sub controlul O.N.U."
Declarațiile președintelui Organizației Poporului
#
din Africa de Sud-Vest, Sam Nujoma
V
Grupul de contact — format d>
®
LUANDA 31 (Agerpres). — Nu va
prezentanții a cinci țări occide.
exista un acord in vederea tmei re
— a ridicat problema unui dublu o,sglementări a problemei nasmibiene
tem electoral — un om, două voturi,
arît timp cît nu va fi definit un sis
tem electoral corespunzător, pentru
a spus Sam Nujoma. S.W.A.P.O.,
însă, „respinge această metodă și
desfășurarea unor alegeri libere — a
problema nu poate rămîne nesoludeclarat, la Luanda, Sam Nujoma,
ționată. Ea trebuie să fie rezolvată
președintele Organizației Poporului
înainte de a fi semnată încetarea fo
din Africa de Sud-Vest (S.W.Â.P.O.).
cului. Acest sistem — un om, două
într-un interviu acordat agenției
voturi — pe care vrea să-I impună
France Presse, Sam Nujoma a dez
grupul de contact nu este în vigoare
mințit informațiile difuzate de ziarul
în țările care compun grupul.
sud-african „Star" potrivit cărora
S.W.A.P.O. cere alegeri democratice
părțile implicate in negocierile asu
pra Namibiei ar fi accepltat provizo
sub controlul Națiunilor Unite, des
fășurate după un sistem electoral
riu o încetare a focului, experimen
tală, care ar intra în. vigoare la 15
unic", a precizat Sam Nujoma.
august a.c.
„S.W.A.P.O., a subliniat în încheiere
..Regimul sud-african, a spus Sam
Sam Nujoma, este o mișcare de eli
Nujoma, nu are intenția să abando
berare care se bucură de sprijinul
neze dominația sa colonială asupra
maselor populare namibiene", fiind
Namibiei. De aceea utilizează o tac
gata să participe cu încredere la atică ce constă în ridicarea unui ob
stacol diupă altul".
ceastă consultare electorală.

încheierea sesiunii Consiliului Economic
și Social al O.N.U.
GENEVA 31 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările celei
de-a doua sesiuni anuale a Consiliu
lui Economic și Social al O.N.U.
(ECOSOC). în discursul de închîdere, președintele ECOSOC, Miljan
Komatina, a atras atenția asupra
deteriorării situației economice mon-

diale, subliniind că poziția țărilor In
curs de dezvoltare a devenit o pro
blemă politică majoră a lumii con
temporane.
Sesiunea a adoptat un număr de
24 rezoluții,' printre care una cu pri
vire la necesitatea întăririi rolului
Consiliului Economic și Social ai
O.N.U.

Anunțuri protectoare

j
J

Sosind la Khartum, capitala Repu
Mohamed Nimeîri, orașul de, pe
blicii Democratice Sudan, călătorul
Nil a cunoscut o transformare rapidă.
venit de pe alte meleaguri poposește . Dacă acum un sfert de veac popu
in plină inimă a Africii, unde fie
lația sa era de numai 130 000 de lo
care pas ii amintește că se află Ia o
cuitori, astăzi ea se ridică la circa
răscruce de drumuri și de civilizații,
1 milion. Cele trei părți componente
dar și intr-una dintre cele mai toride
ale orașului : Khartum, Khartum
zone de pe glob. „Uriașul continentuNord și Omdurman, ce se întind pe
lui“, cum este denumită de obicei
o suprafață de 100 kmp, au căpătat
această țară imensă, cu o suprafață
o înfățișare nouă, tot mai atrăgă
de 2 505 813 kmp, reprezintă în cea
toare. Pe cuprinsul lor s-au extins
mai mare parte o întindere deșertică,
construcțiile edilitare, au apărut bu
străbătută de fluviul Nil, de-a lungul
levarde largi, au fost înălțate zeci de
căruia milioane de sudanezi depun
fabrici și uzine. în cadrul renumitu
eforturi susținute pentru reamenajalui combinat „Sudan Textil“, care
rea renumitului curs de apă și ex
numără circa 8 000 de angajați, este
prelucrată și valorificată principala
tinderea continuă a pămînturilor iri
bogăție a țării — bumbacul;
gate.
Străbătînd străzile Khartumului,
în acest cadru, Khartumul —
vizitatorul are posibilitatea să admire
oraș cu o lungă istorie — apare
o serie de construcții impunătoare,
ca o vie mărturie a victoriei
devenite adevărate edificii-simbol
omului in lupta pentru trans
ale orașului. Este vorba de clădirile
formarea naturii. Capitala sudanezâ
guvernamentale din cunoscuta piață
este situată exact in locul unde Nilul
„Meidan el Gasr“, de cartierul rezi
Alb își unește apele cu Nilul Albas
dențial ce găzduiește ambasadele di
tru, oferind unul dintre cele mai ori
feritelor state și, în special, de noua
ginale fenomene naturale din lume.
clădire a Adunării Poporului (parla
De Ia înălțimea podului care leagă
mentul), realizată în colaborare cu
două mari zone ale capitalei se dis
țara noastră. Situată în zona ■ Omdur
tinge clar fișia de pămint ce desparte
man,
pe malul Nilului Alb, aceasta
încă cele două fluvii, iar în conti
se înfățișează ca un edificiu maies
nuarea ei — porțiunea de-a lungul
tuos, care îmbină armonios frumosul
căreia apele lor înfrățite iși păs
cu utilul. Pe o suprafață construită
trează coloritul diferit : gălbui și
de 30 000 mp, ea dispune de o sală
tulburi ale primului, limpezi și al
principală cu o capacitate de 550 de
bastre ale celui de-șl doilea. Această
locuri, de săli de ședințe,, cabinete de
zonă pitorească, cu destulă vegetație
lucru,
biblioteci și de alte amenajări
în jur, nu este numai cea mai atră
concepute astfel ca să asigure desfă
gătoare parte a orașului, dar și cea
șurarea concomitentă a mai multor
mai veche. în urmă cu circa 300 de
activități. într-un cuvint, prin liniile
ani, aici a luat ființă primul nucleu
sale arhitectonice sobre și elegante,
al viitoarei capitale sudaneze, care
prin frumusețea decorațiilor interi
își trage numele de la forma bu
oare și exterioare, Palatul Poporului
cății de pămînt pe cuprinsul căreia
din Khartum reprezintă o veritabilă
s-a dezvoltat ; Khartum înseamnă în
operă de artă.
limba arabă „trompă de elefant".
Transformările înregistrate de Su
în ultimii ani și, cu deosebire, în
dan din 1969 și pînă azi sînt evidente
perioada ce a urmat revoluției din
nu numai în înfățișarea principalu
25 mai 1969, în cursul căreia puterea
lui său oraș, devenit tot mai înflori
a fost preluată de către actualul re
tor. ci și în' dezvoltarea . diverselor
sectoare
ale economiei naționale.
gim, condus de președintele Gaafar

Așa cum se știe, tînărul stat este cu
noscut ca un mare producător și ex
portator de „aur alb“, datorită faptu
lui că realizează circa 30 Ia suta din
producția mondială de bumbac. în
ultimii ani, ca urmare a construirii
barajelor de la Roseires și Sennar, a
extinderii irigațiilor și a introducerii
mecanizării, au crescut suprafețele
cultivate cu bumbac și alte plante.
Ele sînt concentrate in partea cen
trală a țării, unde au prins viață' și
cele mai mari proiecte de dezvoltare
a agriculturii.
în cursul călătoriei întreprinse în
Sudan am avut posibilitatea să vizi
tez una dintre aceste exploatări mo
del. După ce străbate regiunile aride
de la sud de Khartum, șoseaua ce
duce spre Wad Medani ajunge în
mijlocul celei mai mănoase regiuni
a țării. Aici, pe malul Nilului Albas
tru, printre canale de irigații și pal
mieri, se deschide panorama largă a
Gezirei — adevărată împărăție. a
„aurului alb“ — care furnizează 75 la
sută din întreaga cantitate de bumbac
sudaneză. Ea se Întinde, pe o .supra
față de două milioane de feddani (un
feddan ■= 0,42 ha), realizînd. de ase
menea, bogate recolte de sorg, grîu,
arahide ș.a. La sediul administrativ
al exploatării, de la Barakat, gazdele
ne-au vorbit pe larg despre proiec
tele lor de viitor, exprimînd, totoda' tă, cuvinte de caldă apreciere lă
adresa colaborării generale dintre
România și Sudan.
Gezira, adevărată, mîndrie a Suda
nului de azi, nu reprezintă totuși decît unul dintre pilonii agriculturii
sudaneze. Preocupat să sporească
continuu producția de cereale, guver
nul de la Khartum a elaborat o serie
de alte mari proiecte, care preconi
zează folosirea largă a debitului di
feritelor cursuri de apă și, in primul
rind, a rîului Rahad în zona sa su
fost valorificate circa 300 000 de
feddani, pe întinsul cărora au luat
ființă exploatări cerealiere și crescă
torii de vite.

O imagine din orașul Khartum, capitala Sudanului
Noua înfățișare a regiunilor de la
confluența celor două Niluri consti
tuie o ilustrare elocventă a eforturi
lor depuse de poporul sudanez pen
tru continua dezvoltare a economiei
naționale și imbunătățirea condițiilor
sale de trai. Această preocupare își
găsește reflectarea și in prevederile
actualului plan șesenal (1977—1983),
ale cărui investiții se ridică Ia 1,2 mi
liarde dolari. Se au în vedere extin
derea suprafețelor irigate, construirea
unui mare canal, „Jonglei",. realiza
rea unor mari proiecte agroindus
triale, între care fabrica de zahăr
Kenana, dezvoltarea industriei, a re
țelei de comunicații, a invățămîntuIui și culturii.
Animat de sentimente de profundă
prietenie și solidaritate față de po
poarele Africii, poporul român urmă
rește cu viu interes succesele obținu
te de poporul sudanez pe calea dez
voltării independente, suverane. între
Republica Socialistă România și Re
publica Democratică Sudan s-au sta
tornicit relații de prietenie și colabo
rare. care cunosc un curs mereu as
cendent, o contribuție hotăritoare la
dezvoltarea acestor legături aducind
convorbirile, de la Khartum și Bucu
rești, dintre președinții Nicolae
Ceaușescu și Gaafar Mohamed Ni-

meiri. Tratatul de prietenie șî cola
borare, semnat in aprilie 1979, acor
durile și înțelegerile convenite la cel
mai înalt nivel, au deschis noi per
spective conlucrării dintre cele două
țări și popoare pe cele mai diverse
planuri. Astfel, pe baza înțelegerilor
amintite, specialiști români con
struiesc o filatură de bumbac la
Khartum Nord, două depozite de pro
duse petroliere și de gaze lichefiate
la Port Sudan și Haya, participă la
efectuarea de prospecțiuni geologice
ca și la alte proiecte avînd drept
scop valorificarea resurselor, naturale
ale Sudanului.
Pornind de Ia rezultatele pozitive
de pînă acum, ca și de la dorința co
mună a celor două popoare de a con
lucra mai strîns, nu încape nici o
îndoială că apropiata vizită pe care
o vor face la București, la invitația
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a
tovarășei Elena Ceaușescu, președin
tele Gaafar Mohamed Nimeiri. îm
preună cu doamna Nimeiri. va re
prezenta un nou și important mo
ment in evoluția relațiilor de prie
tenie și colaborare româno-sudaneze,
in folosul reciproc, al cauzei progre
sului și păcii.

Nicolae N. LUPU
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- Ei, ai văzut ? S-a anunțat că la reuniunea internațională de la
Brighton s-a adoptat decizia de interzicere a vînătorii de rbaler?e..
- înseamnă că, cel puțin un număr de ani, balenele vor puteb v
răsufle, adică să expire apa, liniștite... Nu ca omul...
- Cum „nu ca omul"? In primul rînd, omul nu expiră apă, iar tn
ce privește protecția - iată anunțul dintr-o revistă occidentală refe
ritor ia o expoziție cu articole de protecție. Vedeta-vedetelor expoziției a fost „supermașina protecției totale" — un fel de car de asalt
travestit : își rîde de gloanțe, mine, bombe ; are jante speciale incit
poate rula cu toate cauciucurile perforate ; are vizoare pentru tras
prin geamurile blindate ; proiectează bălți de ulei pentru derapajul
eventualilor urmăritori ; emite gaze lacrimogene ; contactul se poate
face de la distanță pentru a se verifica dacă nu a fost minat ; are un
mecanism pentru izolarea automată a șoferului, împotriva tentativelor
de răpire ; are un emițător radio cu sistem de bruiaj și un detector
de microfoane ; are sub scaune trei cartușe cu declanșare de la bord
îndreptate spre locurile pasagerilor - iar la o adică, din portbagajul
imens, se poate desprinde un mic vehicul, lansat cu 100 de kilometri
pe oră !
- Intr-adevăr, pasagerii se pot simți protejați. Dar e, probabil, o
piesă de roman polițist, o mașină unicat..
- Aș, de unde, pînă acum s-au vîndut 400 (patru sute) de aseme
nea mașini, deci circa 2 000 de oameni pot circula total protejați. E
adevărat, pînă la 4 miliarde mai e ceva, dar începutul este.făcut.
- Dar în Orient ? In Orientul..,
- Da ? I Uite, chiar în zona aceea caldă care-i atit de fierbinte
din cauză că sondele nu țin de umbră, unde temperatura e de 120
grade Fahrenheit, incit pentru a repara șenilele unui tanc sculele
trebuie puse într-o căldare cu apă rece, altfel nu pot fi luate in
mină, unde oamenii consumă 10-12 galoane de apă pe zi, ei bine,
chiar și acoio, peste uniformă se poartă jiletcă antiglonț I Ce contează transpirația, protecția omului e mai presus !
- Dar, totuși, am citit...
- Citit? lată anunțul din ziarul „Monday Morning": „La bombardament pe stradă - a se arunca culcat pe caldarim, cu gura deschisă,
degetele încrucișate pe ceafă, palmele mîinilor apăsate pe urechi, cu -i
pieptul puțin bombat deasupra solului". Asta nu-i grijă, nu-i protec
ție?
Sau iată, alt anunț, tot dintr-un ziar. „L'Orient - Le Jour":
„Societatea Moubayel Waked Mouaikel de pompe funebre primește
comenzi 24 de ore din 24, ziua și noaptea". Asta nu-l grijă ?
Deși, e drept, trebuie multă grijă și în legătură cu înmormîntările. Se pot întirnpla erori, confuzii — există catalepsii, moarte aparentă.
Noroc de mexican...
- Care mexican ?
- Inventatorul. Cel care s-a gindit să prevină îngroparea de viu.
Nu de mult, la expoziția inventatorilor, la New York, a fost expus
„Detectorul de viață" - un sistem de fire electrice inserate într-un si
criu și care, la orice mișcare a mortului, declanșează o alarmă pu
ternică, plus un rezervor de oxigen. Desigur, dacă răposatul se mișcă, dacă nu, nu, înseamnă că mortu-i mort.
Nu este, deci, emoționantă grija pentru protecția omului ? ! Cît de
mult, de concret, de amănunțit se îngrijește omenirea de om ?
- Da, intr-adevăr concret și amănunțit. Nu așa, în general, ca
de balene.
1

N. CORBI?
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