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DE LA CONGRESUL
AL IX-LEA. AL P.C.R

■ VA
al umanismului revoluționar

Sub semnul cordialității și deplinei înțelegeri, ieri a continuat

Continuarea

■ME II I
I. r

convorbirilor oficiale
dintre tovarășul

Nicolae Ceaușescu
și tovarășul

Robert MugabeSîmbătă, 16 iulie, la Harare au continuat convorbirile oficiale dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășul Robert Gabriel Mugabe, președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, primul ministru al Republicii Zimbabwe, împreună cu tovarășa Sally Mugabe. ......Noua rundă de convorbiri a fost consacrată examinării unor aspecte importante privind extinderea și aprofundarea colaborării dintre cele două partide, țări și popoare în cele mai diverse domenii de activitate. ★Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au participat, sîmbătă, după încheierea convorbirilor, la un dineu oferit de tovarășul Robert Gabriel Mugabe și tovarășa Sally Mugabe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Robert Gabriel Mugabe au continuat schimbul de păreri în probleme bilaterale și internaționale de interes reciproc.Convorbirile și dineul s-au desfășurat în aceeași atmosferă caldă, de deplină înțelegere și stimă reciprocă. ț
I '

Cu puține zile în urmă. Plenara C.C. al P.C.R. din 29—30 iunie a.c. a adoptat citeva hotărîri de o excepțională însemnătate pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al XII- lea și de Conferința Națională ale partidului. Cu acest prilej, au fost examinate și aprobate mai multe documente, printre programe de mare semnificație politică, socială : Programul carea fermă a principiilor autqcon- ducerii muncitorești și aufogesliu- nii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterii retribuției în acest cincinal și Programul național pentru asigurarea unor producții sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pămîntului, mai buna organizare și folosire în mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55—60 Ia sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combaterea eroziunii solului.Explicabil și firesc, cele două programe polarizează -întreaga atenție a oamenilor muncii. Ele reprezintă, neîndoielnic, incă o expresie a preocupării permanente a partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru perfecționarea continuă a societății noastre socialiste, a modului nostru de existență revoluționară. Producătorii și beneficiarii direcți ai valorilor materiale și spirituale, inginerii și tehnicienii, e- conorniștii, politologii sau sociologii, tinerii și vîrstnicii, fiecare — din unghiul de vedere ce le piat — încearcă că semnificațiile funzime și întindere ce izvorăsc din ideile și măsurile cuprinse in aceste programe, caută soluții pentru implementarea lor în practică, in viața noastră cea de toate zilele. Date fiindu-mi îndeletnicirile, reflexiile mele pe marginea acestor documente cantonează, prin forța împrejurărilor, în orizontul de ge-• neralitate surprindă

care și două amploare și economică și privind apli-

Dumitru GHIȘE

este mai apro- să deslușeas- de mare pro-

pe care încearcă să-l filozofia.
P rin esența lor, cele două programe vizează, în ultimă a- naliză, două din dimensiunile fundamentale ale existentei umane : raporturile omului cu mediul social (relațiile individ-co- lectivitate) și raporturile lui cu mediul natural. Se întrețes și se statuează astfel condiții, perfecționate de inserție a omului ca individualitate cu istoria naturală și cu istoria umană propriu-zisă.Primul dintre ele urmărește perfecționarea in continuare a auto- conducerii muncitorești, creșterea răspunderii adunărilor generale și a consiliilor oamenilor muncii, ca organe colective de conducere. Prin prevederile sale, acest program privește întemeierea, pe o nouă treaptă, superioară, a bazelor juridice in cadrul cărora poate și ■ trebuie să se exprime cit rrțai adecvat calitatea oamenilor muncii de proprietari ai unei părți din proprietatea comună a întregului popor. Sînt stabilite, astfel, cu clari-

Caldă manifestare de prietenie 
a cetățenilor din orașul HarareTovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună • cu tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați, în cursul dițnineții de sîmbătă, să viziteze capitala Republicii Zimbabwe, orașul Harare.Vizita a reprezentat un prilej pentru a cunoaște îndeaproape înfățișarea celui mai important centru politic, economic și social al țării.

în zona centrală a orașului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au străbătut pe jos principalele artere. Numeroși cetățeni ai capitalei' aflați pe-stradă la această oră, lucrătorii de Ia magazine și instituții situate aici au făcut o caldă manifestare de simpatie distinșilor oaspeți.Au fost în același timp vizitate cartierele muncitorești care prin

amplasarea lor dincolo de marginea orașului, prin alcătuirea lor, evidențiază contrastele exploatării colonialiste, ale unui trecut marcat de politica discriminării rasiale.A fost vizitată, de asemenea, rezervația zoologică, organizată pentru a proteja exemplare reprezentative din fauna africană.

Aspecte din timpul vizitei in cartiere ale orașului

„O Importantă contribuție 
la dezvoltarea raporturilor 
de colaborare prietenească 

româno - zimbabweene"
ÎN PAGINA A III-A. Relatări ale presei din 
Zimbabwe și imagini din timpul vizitei

Harare

tate, atît răspunderile colective, ale consiliilor de conducere în fața a- dunărilor generale și a statului democrației muncitorești, cit și cele individuale, de la cei învestiți cu funcții de răspundere și pînă la fiecare membru al colectivității de muncă, pentru proprietatea comună, pentru dezvoltarea economico- socială a țării și buna gospodărire a mijloacelor materiale și spirituale. Prin întregul său conținut, programul urmărește perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire, a creșterii continue — în raport cu dezvoltarea generală a forțelor de producție, cu sporirea produsului social, a venitului național — a nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii.Cel de-al doilea program cuprinde un complex de măsuri de amploare neîntîlnită in istoria noastră milenară, care să asigure un alt și înalt grad de stăpînire de către om a naturii, atingerea unei înalte trepte a eliberării umane de vicisitudinile și capriciile naturii. Prin mai buna organizare și folosire in mod unitar a terenurilor agricole de pe întreg cuprinsul țării, prin realizarea unui vast sistem de irigații și a unor lucrări de desecare și combatere a eroziunii so-, lului, societatea în ansamblu, ca și fiecare component al ei vor deveni beneficiarii unor ■ producții agricole sigure și stabile, stăpînitorii unor forțe ce păreau pînă nu de mult de neîmblinzit.Adoptarea celor două programe reprezintă, o dată în plus, dovada de netăgăduit a valorii umaniste a întregii politici a partidului nostru, partid care — așa cum arăta secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu în centrul pieocu- omul, omul cu in- năzuințele sale cele și a cărui lume este i

concep- străbătută de ideea trebuie să făcut pe societatea

— a așezat pârilor sale teresele și mai înalte tie desprede la un capăt la altul cardinală că socialismul devină, cu fiecare pas drumul existenței sale,tot mai deplinei împliniri a personalității umane, a dominării de către om a propriului său destin.ncă din lucrările sale de tinerețe, Marx dezvăluise raporturile adinei și indisolubile existente între demo- autentică, libertate și uma- Democrația — arată fondato-
A

Icrația nism.rul materialismului dialectic și istoric în Contribuții la critica filozofiei • hegeliene a dreptului — este enigma rezolvată a tuturor formelor de stat întrucit, în democrația autentică, nu mai este vorba de „poporul orinduirii de stat“, așa cum se întîmpla în celelalte forme de stat, nedemocratice, ci de „orînduirea de stat a poporului". în democrația adevărată, orînduirea de staț trebuie să apară ceea ce este, adică un produs liber al omului. Democrația trebuie să pornească de la om și să transforme statul tivat (și nu invers, Hegel, care porneatransforma pe om în statul subiec-
trebiiie în omul obiec- cum o făcea de Ia stat și

(Continuare în pag. a H-a)

Pămîntul patriei
Toată istoria noastră 

este legată de acest 
pămint românesc, udat 
cu lacrimi și singe, fă
cut să rodească cu su
doarea frunfii și min- 
giiăt de palmele unui 
popor de țărani care 
au fost invitați să se 
uite la bulgărele de 
pămint negru, din 
brazdă, ca la soarele 
negru al unor speran
țe, atîta amar de vre
me aminate in împli
nirea lor, visată cu ar
doare și cu o neoste
nită credință că pină la 
urmă va birui nădej
dea lor de mai bine.

Toată istoria noas
tră este legată de acest 
pămint românesc in 
care s-au plămădit, 
odată cu recoltele de 
griu și de porumb și 
de -floare a soarelui, 
recoltele de vis ale u- 
nirii și ale nedtirnăriif 
și ale întemeierii de 
sine stătătoare a unui 
neam de oameni har
nici și fără preget in 
grija lor fată de ziua 
de miine.

Toată istoria noastră 
este legată de acest 
pămint românesc, in 
ființa căruia și in lu
crarea căruia, din tot
deauna am înțeles că 
se află puterea noastră 
de a ieși biruitori și de 
a ne instăpini indepen
denți in voința noastră 
de progres și de bună
stare.

Și iată, azi, conștiin
ța pămintului româ
nesc și a valorii lut 
nepieritoare și a forței 
lui in necontenita bă
tălie pentru o viată 
bună iși implică în
treaga suflare și poli
tica profund patriotică 
și comunistă, in cadrul 
unor dimensiuni nicio
dată intilnite in istoria 
de iubire fată de glia 
strămoșească.

Accepția modernă 
presupusă de conștiin
ța revoluționară a par
tidului nostru comu
nist cu privire la vir
tuțile pămintului ro

mânesc șl la viitorul 
valorii și capacității de 
exploatare mereu spo
rită ale acestui pămint 
este izvorul cu adevă
rat grandioasei acțiuni 
inițiate de Președintele Nicolae Ceaușescu, 
teoretician cutezător al 
construcției socialiste, 
ginditorul comunist 
care a supus unei acu
te priviri analitice 
conceptul de construc
ție socialistă, pentru a 
reconsidera creator e- 
cuația lui, echilibrind 
raportul industrie — 
agricultură, reliefind și
EZSS5KE01
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furtdamentind științific 
rolul hotăritor al agri
culturii în cadrul aces
tui raport,, consacrind 
cu argumente catego
rice teza „noii revoluții agrare" in contextul 
operei socialiste româ
nești.

Impresionantă asu
mare a destinului pă
mintului românesc, 
concepția și inițiativa Președintelui Nicolae Ceaușescu de a se crea 
un Comandament național care să vegheze 
cu cea mai inaltă răs
pundere la apărarea, 
îmbunătățirea și spori
rea valorii și lucrării 
acestui pămint, pen
tru ca el să rămină 
viu și mereu mai rodi
tor, în numele cauzei 
comuniste a propășirii 
poporului devenit con
știent de datoria lui 
față de viitor, consti
tuie o tulburătoare pil
dă de clarviziune și de 
angajare decisă și lu
cidă intr-o operă de 
unică anvergură și, mai 
presus de toate, un act 
de patriotism rever- 
berlnd cuceritor incan
descența iubirii de

țară a conducătorului 
nostru prețuit și iubit.

Iulie iși desfășoară 
bogat somptuosul e- 
vantai de lumină și cu
loare deasupra pămin
tului românesc. Sece
rișul insufletește tim
purile de aur roșu. 
Grabnic, in toate hol
dele, fierberea lui se 
apropie de sfirșit. Po
rumbul s-a inălțat 
zdravăn și ploile — ve
nite, pentru el mă
car, la timp — l-au 
făcut să lege cu o 
mare nădejde pentru, 
toamna ce se apropie : 
floarea de miere a soa
relui e plină și ea de 
încredere, harnici lu
crători ne anunță in- 
sămințăr orite in lo
cul miriștilor întoarse 
fără preget. Anul a- gricol incepe să se îndrepte. Iată și timpul 
in care teza noii revo
luții agrare iși defi
nește și ea noua di
mensiune pe care o voi 
numi fără precedent, 
revoluție căreia noi 
toți ii sîntem, de azi. 
datori devotamentul și 
destoinicia și patima, 
și competența de sluji
tori ai belșugului so
cialist.

Aflat in fruntea re
voluționarei imbrăți- 
șări.a cauzei pămintu
lui românesc, Președintele țării devine, 
astfel, iarăși, garantul 
unei opere pe care vii
torimea o va prețui cu 
bună dreptate ca pe un 
nepieritor preț al iu
birii de țară,

Toată istoria noastră 
este legată de pămin- 
tul românesc, iar de 
acum înainte, se va pu
tea spune, toată istoria 
noastră și istoria so
cialistă a patriei au 
fost încă o dată strins 
legate, prin Președintele Nicolae Ceaușescu. 
de acest pămint ro
mânesc, de iubirea, de 
apărarea, de lucrarea 
și de rodirea sporită a 
acestui pămint ro
mânesc.
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ANII CEI MAI RODNICI DIN ISTORIA ROMÂNIEI, 

ANI DESCHIZĂTORI DE LĂRGI ȘI LUMINOASE PERSPECTIVE
„Congresul al IX4ea a marcat trecerea la o etapă nouă de dezvoltare a societății socialiste românești, de consolidare 

a cuceririlor socialiste și apoi de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. în anii care au trecut de la Congresul 
al IX-lea, prin munca plină de abnegație a întregului nostru popor, am obținut rezultate minunate în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, în perfecționarea relațiilor sociale, în creșterea avuției naționale, a nivelului de trai material și spiritual al poporului*.

NICOLAE CEAUȘESCU

A FI REVOLUȚIONAR 

- datorie de conștiință în bătălia angajată 
pentru o nouă calitate a muncii și a vieții
Inointe de orice, tinerețea este o stare de spirit. 

Tinerețea este insoțitoarea marilor acte de cutezanță, 
este semnul inalt sub care se desfășoară splendidele 
intimplări înnoitoare din viața societății, este vîrsta le
gată dintotdeauna și pentru totdeauna de revoluție, 
de spiritul revoluționar. Tinerețea socialismului, tinere
țea veșnică a partidului nostru comunist se vădește cu 
strălucire încă o dată in cuvintările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în documentele adoptate de recenta ple
nară a C.C. ai P.C.R. și de Marea Adunare Națională 
- manifestări de o excepțională însemnătate ale spiri
tului revoluționar.

Iar dacă tinerețea biologică — supunindu-se marilor 
legi inexorabile ce guvernează mișcarea materiei - 
este perisabilă, tinerețea de gind, tinerețea de faptă

se cultivă șl se menține. „Trebuie - arată- secretarul 
general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
- să păstrăm permanent viu spiritul revoluționar, no
vator, preocuparea pentru dezvoltarea continuă a so
cietății noastre, lupta împotriva a tot ceea ce este 
vechi și perimat, promovarea cu curaj a noului in 
toate domeniile de activitate I".

lată, intr-o formulare sintetică de o excepțională va
loare teoretică, definit însuși nucleul acelei realități 
care dinamizează cotidian viața societății noastre - 
spiritul revoluționar. Cum se manifestă el in viața de 
Zi cu zi a unui colectiv ? Cum se afirmă, cum se im
pune ? Cine sint promotorii săi ? - și altele, întrebări 
cărora ne-am propus să le răspundem stind de vorbă 
cu oameni ai muncii din mai multe unități indus
triale.

Pasiunea creatoare *st* un izvor de seamă și un aliat de nădejde al spiritului revoluționar. Corespondentul nostru din județul Bihor, Ioan Laza, a stat de vorbă cu maistrul Aurel Trifa, socotit unul dintre „oamenii de bază“ p.i Combinatului pentru prelucrarea lemnului din Oradea, și l-a întrebat...— ...de ce afirmați, de ce socotiți că acest colectiv muncitoresc in care vă desfășurați activitatea de aproape un sfert de veac este însuflețit de spirit revoluționar-— Vedeți, aș putea păspiinde mat simplu dacă prezint ’niște " date, niște cifre pentru că, nu-i așa, la urma urmei, totul se oglindește In realizări sau in nerealizări.— Helația este ceva mai complicată...— Sigur, sigur... Ce vreau eu să spun însă ? Că dacă un colectiv îndeplinește planul la toți indicatorii in proporție de 100 ki sută, iar altul in proporție de 106 la șută, nu înseamnă că al doilea ar poseda cu 6 Ia sută mai mult spirit revoluționar. Altceva vreau eu să remarc : că dacă un colectiv iși face exemplar datoria, dacă realizările sale in producție sint constant foarte bune, asta semnifică, nu-i așa, că acolo are loc permanent o efervescență, o căutare creatoare.— Știm : secția dumneavoastră, „Bihoreana", și-a Împătrit producția în numai șase ani, reclamațiile au atins frumoasa cifră de... zero. Spuneți însă că acesta ar fi un răspuns „simplu" la întrebarea de la care am plecat.— Exact 1 Răspunsul este altul : noi sintem un colectiv nemulțumit I Tot timpul nemulțumit de ceea ce am făcut, de ceea ce facem și știm Să căutăm, chiar in elogii, grăuntele de neimplinire. Aș spune-că, în frunte cu comuniștii, p& noi ne mobilizează în permanență voința de autodepășire. Eu cred că aceasta este chemarea care se degajă din Programul de aplicare fermă a autoconducerii și autogestiunii — care nu are doar un sens economic, ci și unul profund etic : să facem mîine foarte bine ceea ce ieri am făcut bine și excelent ceea ce ieri am făcut foarte bine!— O chemare către continua perfecționare,..— A fi revoluționar înseamnă a nu ocoli drumurile grele, cărările nebătute, a înlătura tentația, superficialitatea, comoditatea. Să vă dau un exemplu : consumurile. La urma urmei, sint normate, te înscrii în reguli, cine ce are cu tine ? Dar noi n-am gindit așa, noi am constatat că poți să fii risipitor chiar uneori cind pe hirtle apari ca bun gospodar. A nu-ți infringe rutina, obișnuințele înseamnă a fi, obiectiv, aliatul vechiului. Am căutat soluții — nu intru în amănunțe tehnice ■— și, numai anul ăsta, creștem gradul de valorificare a materialului lemnos cu 1 000 de lei pe metru cub.— Lucrurile merg bine, ușor, deci, tovarășe Trifa 1— Bine, da ; ușor, nu 1 Pentru că, nu știu cum să spun, nici vechiul, nici noul nu plutesc așa, pe undeva, prin nori ; și vechiul și noul sint purtate de oameni și lupta dintre nou și vechi este, nu-i așa, o ciocnire între oameni. Așa că, vedeți... V-aș pofti în sala de ședințe a consiliului oamenilor muncii, unde este o „expoziție", ca să-i zic așa, organizată din inițiativa directorului combinatului, Vladimir Oros ; sint acolo citeva panouri cu un titlu mare : „Să nu ucidem ideile!". Veți citi o sumedenie de expresii șablon: „Am mai încercat noi asta,..", „Asta nu e treaba noastră !“, „Merge și-așa, pîn-acum cum a mers ?“ — și multe altele care înlătură răspunderea, cară frinează gindirea creatoare, expresii ale unui mare dușman : automulțumirea. împotriva sa ne exercităm în permanență spiritul revoluționar.
Noul nu se impune de 
sine izWnda sa este fructul dulce al unei lupte — ni s-a spus, într-o formă sau alta, de-a lungul acestei anchete de către toți interlocutorii. Este și părerea inginerului David Bob, de la uzinele „Semănătoarea" din Capitală.

— Este firesc, mai întotdeauna vechiul este „bun" fiindcă ne-am obișnuit cu el. Dar nu este bun, tocmai pentru că nu mal corespunde dezvoltării.— Cum intră noul în uzina dumneavoastră ?— V-aș putea răspunde cu o glumă : prin serviciul tehnic. Dar n-ar fi chiar exact. Poarta de intrare a noului este necesitatea. Dezvoltarea agriculturii ne cere în permanență mașini noi, o concepție nouă, pur și simplu, despre mașinile agricole. Consumuri reduse de energie, consumuri reduse de materii prime, unelte cu o productivitate sporită, productivitate sporită în uzină — sint cerințe care cîteodată nu te lasă să dormi.— După opinia dumneavoastră, de ce unii sint mai ușor permeabili la nou, mai sensibili în fața lui, pe cind alții au o rezistență interioară cind este vorba să-l îmbrățișeze ?— Mi-e greu să răspund, cred că trebuie studii de psihologie pentru asta, iar eu n-am. Pot să vă spun, cu experiența mea de producție și cu experiența mea politică, un lucru : hotărîtor este nivelul de conștiință. Este pe deplin întemeiată aprecierea partidului nostru că, în condițiile noastre, nivelul de conștiință a rămas în urma nivelu
lui forțelor de producție, a dotării tehnice. Cită dreptate avea tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia plenara C.C. din 1—2 iunie anul trecut, cind arăta că noi am greșit uneori pre- zentînd o imagine roză, idilică a socialismului, că am acreditat uneori convingerea că principiile socialismului se traduc în viață automat! Noul lovește mai totdeauna in niște interese concrete și tocmai de aceea el nu se impune de la sine.Aveți un exemplu?— Am mai multe. Să vă dau unul grăitor : cu o vreme in urmă, inginerul Cristudor Cojocpru, șeful secției în care lucrez, a propus — și s-a aprobat — modificarea integrală a organizării muncii, o măsură deosebit de eficientă, pe care a numit-o organizarea pe verticală, în fond, ceva simplu : în loc ca schimbul II să dea la o parte reperele schimbului I și să continue lucrul de acolo de unde el însuși îl lăsase cu 16 ore în urmă (și celelalte două schimburi idem), el continuă lucrul schimbului I, îl preia din mers. Se cîștigă astfel 1—2 ore in fiecare schimb — cit durau demontarea și montarea. Se ciș- tigă 15—25 la sută timp — o creștere senzațională, ale cărei beneficii le simt cel puțin 1000 de oameni. Ei, dar a- ceastă măsură revoluționară a lezat niște obișnuințe, niște comodități, a deranjat niște sisteme puse la punct ; a,durat aproape o jumătate de an pînă cind fiecare s-a convins că este mai bine așa. Noul 
a învins — dar prin luptă! Trebuie să acționăm pentru întărirea răspunderii fiecărui om al muncii, a fiecărui colectiv, pentru buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare. Este cu adevărat o sarcină revoluționară!

Bătălia pentru o nouă 
calitate este mare^e examen p« care îl trece astăzi societatea noastră. în această ordine de idei, tinărul muncitor bucureștean Stoian 
Săbăreanu, de la „Cesarom", ne spune :— Spirit revoluționar Înseamnă perfecționare, adică să vrei tot timpul să fii mai bun, să tinzi mereu către perfecționare. Și asta Înseamnă gindire, înseamnă nou.— Ați citit asta undeva?— Nu știu exact, probabil. Am citit undeva o frază cam așa : „Să transformăm creativitatea în resursă materială" — dar nu mai știu unde.— Spuneți-mî : în uzina dumneavoastră, in secția dumneavoastră — sinteți frezor la „energo-mecanic" — ce Înseamnă, exact, „să ne bazăm pe gindire"?— Cred că două lucruri: a te perfecționa profesional și a te perfecționa moraL Aproape nu trece zi să nu se nască o idee nouă, o idee bună.

— Care este aplicată imediat?— Da... sau... nu totdeauna... O idee nouă să mai izbește uneori de orgoliul unuia, de neînțelegerea altuia, de comoditate — de ce să nu spun? Dar dacă ești revoluționar, te bați pînă obții aplicarea ei.— Și moral?— Aici hotărîtor este colectivul. Să vă dau un exemplu : nu de mult au fost puși în discuția colectivului patru tineri, pentru care se propusese desfacerea contractului de muncă: abateri repetate, absențe nemotivate, neseriozitate. Au fost discutați, și pentru trei dintre ei ne-am angajat să-i aducem pe drumul cel bun. Și sint băieți foarte buni azi, tocmai pentru că toți ne ocupăm de ei, cu grijă și cu exigență. Dar pentru al patrulea, care nu ora la prima desfacere de contract, care nici în adunare nu a dovedit că a înțeles ceva, nu s-a angajat nimeni să-l îndrepte. Eu cred că a fost o atitudine morală pentru că a fost o atitudine dreaptă....Am stat de vorbă cu tinărul muncitor Stoian Săbăreanu intr-o miercuri. Venea de la mașina Iui, era îmbrăcat in salopeta pătată de ulei. A doua zi, joi, și-a susținut proiectul de diplomă. După patru ani de muncă indirjită, sub semnul voinței de perfecționare (de care ne-a vorbit convingător), este sub- inginer. „Și cind ai 26 de ani, acesta este numai începutul..." — ne-a spus cu bucurie în priviri secretara comitetului de partid.
George-Radu CH1ROV1C1

*

ANOTIMP
Ce minunați sint anii-aceștia, țara, 
Anii ce trec și-n trecere-nfloresc, 
Precum au înflorit din biruință 
Anii — acestui anotimp românesc.

Sint anii cei mai plini de cutezanță 
Prin care ne-am făcut deplin stăpini 
Pe noi și pe destine și pe țară, 
Pe dreptul nostru veșnic de români.

Și datorăm această demnitate 
Și datorăm ce cutezăm aprins

Aceluia ce ne conduce pașii 
In fruntea țării, brațul ei ne-nvins.

ROMÂNESC

Lumină din lumina patriei scumpe, 
Născut să ne conducă spre zenit, 
El primul e mereu, un gind de mîine, 
Și este fruntea marelui partid.

Ce minunați sînt anii-aceștia, țară, 
O-ntreagă epocă în ei cuprind, 
Căci anii — Ceaușescu înălțare-s 
Spre biruinți depline biruind.

Viorel COZMA

Foto : S. Cristian

PARTIDUL 
promotor consecvent 

al umanismului 
revoluționar 

(Urmare din pag. I)tivat). în democrație, nu omul trebuie să existe de dragul legii, qi legea trebuie să existe de dragul omului, să exprime adică o existentă umană.Prin statuarea mai pțecișă a formelor de existentă si fiîtJcționare a autoconducerii muncitorești și a autogestiunii, partidul nostru conferă o nouă densitate umană legii și vieții statale in ansamblu. Cre- ionind tot mai precis cadrul participării la viața democratică a societății, la pregătirea și luarea deciziilor, formele contractuale organizate instituțional ale drepturilor și răspunderilor oamenilor muncii, in calitatea lor de proprietari ai unei părți din proprietatea comună a Întregului popor, in gospodărirea proprietății încredințate spre administrare, păstrare și dezvoltare, programul recent adoptat de partid reprezintă un, important și esențial pas inaiute făcut de societatea noastră pe drumul neabătut nu numai al democratizării vieții sociale, ci și al umanizării ei tot mai adinei. Prin perfecționarea continuă a autoconducerii muncitorești, prin lărgirea participării directe a oamenilor-muncii la dezbaterea, formularea și adoptarea deciziilor economice, politice și social-cul.turale, prin înfăptuirea in tot mai înalt grad a principiului conducerii colective, prin , creșterea atribuțiilor adunărilor generale ale oamenilor muncii și ale consiliilor de conducere se realizează, în fapt, o extindere sensibilă și calitativă a democrației și libertății de tip nou, a posibilităților nelimitate de manifestare a personalității umane, de inserție a gindirii și acțiunii individuale in desfășurarea procesului istoric la scară națională,
Prin întreaga sa politică — în desfășurarea căreia Congresul al IX-lea jalonează b adevărată piatră de hotar ~ partidul nostru face driada de netăgăduit că umanismul1, autentic 

nu este o abstracție, o simplă sau 
complicată problemă tc> retic-spe- 
culativă, ci o problem.V a vieții reale a cărei rezolvare nil poate fi găsită decit în praxis-ui' istoric- concret, in procesul transformării revoluționare a societății “iii ' ansamblul său și, in cadru? acestui proces, a statuării — prin1 cunoaștere și acțiune a unor1 noi raporturi intre om și natură, intre social și natural. Situindu-se la polul opus concepțiilor individualiste despre om, al tuturor teoriilor idealiste de tip fideist, care trans- puneau problematica omului din spațiul terestru, al vieții reale, intr-un spațiu al iluziilor, transcendent, „de dincolo", ca și fată de teoriile antropocentrist-ideăliste care căutau soluții umaniste doar in interioritatea omului, in subiect, in spiritualitatea și moralitatea sa, în lumea de „dincoace de social și natural", concepția umanist-revo- luționară a partidului nostru pornește de la tezele fundamentale ale materialismului dialectic și istoric despre om, de la raporturile existente intre .acesta, ca ființă naturală șl socială, cu natura șl societatea.Libertatea umană — dimensiune fundamentală a existenței omului și a umanismului autentic — nu e un dat aprioric, nu cade din cer și nici nu poate fi dobindită, in vreun fel sau altul, în mod gratuit și inexplicabil. Ea trebuie cucerită, , atit pe plan natural, cit șl social, prin luptă conștientă și organizată. Prin luptă ce pornește de la cunoașterea legităților obiective ale dezvoltării naturii și societății și acțiune organizată pe baza acestei cunoașteri. Minuind . in mod conjugat și cu pricepere aceste instrumente ale cunoașterii și acțiunii, partidul nostru se dovedește a fi, și de această dată, constructorul încercat al libertăților noastre sociale și individuale, or- . ganizînd cu pricepere și ’ mobili- zind întreaga capacitate productivă a națiunii în direcția stăpinirii 
tot mai depline și raționale atit a naturii, cit și a vieții sociale.Prin cele două programe adoptate, partidul nostru iși definește, din nou, nu numai capacitatea sa constructivă, ci și faptul că, prin tot ceea ce întreprinde, reprezintă centrul vital al națiunii din care emană. Promovind cu consecvență democrația muncitorească socialistă și activitatea creatoare a omului, valorile eticii și echității socialiste, ale libertății umane, ale civilizației și culturii, lărgind în permanență cimpul de manifestare a personalității umane, perfecțio- nind neîntrerupt raporturile omului cu natura, pentru stănînirea tot mai deplină a acesteia de către om, Partidul Comunist Român se 
dovedește a fi — in teorie și prac
tică — promotorul neobosit al celei 
mai înalte forme de umanism, 
umanismul revoluționar.
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Imagini de la ceremonia desfășurată vineri, în cadrul căreia tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost conferit titlul de Cetățean de onoare al orașului Harare

„0 importantă contribuție Ia dezvoltarea raporturilor 
de colaborare prietenească româno -zimbabweene“
Vizita pe care președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o întreprinde in Republica Zim
babwe s-a situat, și in cea de-a doua zi a sa, în centrul atenției mij
loacelor de informare in masă din această țară.Astfel, tonte buletinele de știri ale POSTURILOR DE RADIO au acordat spații largi reportajelor referitoare la ceremonia depunerii unei coroane de flori la Monumeji- tul eroilor, precum și la festivitatea organizată la primăria municipiului Harare, în cadrul căreia tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu li s-a acordat titlul de cetățean de onoare al orașului. S-a subliniat că aceste două manifestări, alături de celelalte momente ale programului vizitei, au menirea să contribuie la cimentarea legăturilor de prietenie, de stimă și respect reciproc ce s-au statornicit intre partidele și popoarele noastre, între cele două țări.Cuvinte de înaltă prețuire au fost exprimate și în cadrul emisiunii de seară a TELEVIZIUNII, în care s-a făcut o amplă cronică a activităților ofic ,>le desfășurate de solii Românie socialiste in cursul zilei de vineriîn legă ură cu vizita la ferma Kintyre, .-a exprimat satisfacția pentru atenția și interesul înalților oaspeți de a lua cunoștință de unele aspecte ile muncii și vieții cetățenilor zimbabweeni.Pe pa.cursul zilei, posturile de radio au transmis în mai multe rinduri programe de muzică românească, alcătuite atît din repertoriul clasic, cit și din prelucrări folclorice. S-a făcut mențiunea că programele sînt dedicate marcării prezenței în Zimbabwe a înalților soli ai poporului român, prieteni apro- piați ai poporului Zimbabwean.Presa de sîmbătă consacră largi

spații vizitei, publicînd sub titluri mari citate din alocuțiunea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ceremonia inmînării titlului de cetățean de onoare al orașului Harare. Sînt prezentate, de asemenea, fotografii înfățișind cele trei momente principale ale programului zilei de vineri.

Nicolae Ceaușescu în care se fac referiri la poziția principială și fermă a României față de lupta dreaptă a popoarelor de pretutindeni, și în primul rînd din Africa, pentru libertate, independența și scuturarea jugului asupririi.Deosebit de semnificativ în ceea ce privește interesul cu care este urmărită aici vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu este ■ editorialul ziarului „The Herald".„Ziarul nostru, se subliniază in editorialul acestui cotidian, se ală
Relatări și comentarii ale presei din Zimbabwe

Subliniind că cei doi inalți oaspeți români sînt primele personalități străine ce primesc, după independență, titlul de cetățean de onoare al orașului Harare, unul din articolele apărute în cotidianul „THE HERALD" citează următoarele cuvinte de aleasă prețuire rostite de primarul capitalei : „Conferind cetățenia de onoare a acestui oraș, exprimăm, în numele cetățenilor orașului Harare, cea mai profundă gratitudine pentru ajutorul activ și încurajarea pe care guvernul și poporul român, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, le-au acordat poporului nostru în timpul luptei pentru dobîndirea eliberării și independenței. Roadele sprijinului acordat de România sînt astăzi simțite de noi toți, și îndeosebi de membrii Consiliului municipal. Ne exprimăm speranța că relațiile tovărășești dintre țările noastre vor cunoaște o și mai puternică dezvoltare și consolidare".O atenție specială este acordată de presa zimbabweană a'celor pasaje din alocuțiunea tovarășului

tură cetățenilor orașului Harare in a saluta cu bucurie hotărîrea de largă audiență populară a Consiliului municipal de a onora pe președintele României și pe tovarășa Elena Ceaușescu cu conferirea înaltului titlu de cetățean de onoare al capitalei Republicii Zimbabwe. Este important ca poporul nostru să nu uite niciodată rolul crucial jucat de tovarășul Ceaușescu, de poporul român în sprijinirea luptei de eliberare a poporului Zimbabwean. De o importanță similară este și faptul că România a rămas un aliat de nădejde al Republicii Zimbabwe și în actuala perioadă de reconstrucție națională și de consolidare a independenței".în continuare, în editorialul ziarului „The Herald", cel mai important cotidian din țară, se arată : „Acum este timpul ca cele două țări să acționeze pentru a făuri relații de strînsă cooperare și în domeniul economico-social, mai ales că ele sînt animate de aceleași principii de construcție socialistă.

Războiul de eliberare n-ar avea nici un sens dacă nu se transformă intr-un proces de dezvoltare economico-socială la scară națională și de eliminare a exploatării omului de către om. Există largi posibilități pentru întărirea colaborării dintre cele două țări in domeniul schimburilor comerciale și al dezvoltării economice in general. Iată de ce ne exprimăm speranța că membrii celor două delegații, experții lor vor identifica domenii cit mai diverse de cooperare economică reciproc avantajoasă".Vizita este urmărită, de asemenea, cu mult interes și de alte publicații care apar în Zimbabwe, cum ar fi „SAPTĂMÎNALUL POPORULUI", organul Z.A.N.U. „THE CHRONICLE", care apare la Bulawayo, și „MANICA POST" din orașul Mutare.Amplele comentarii apărute în presa scrisă, emisiunile cuprinzătoare difuzate la radio și televiziune cu ocazia vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu in Republica Zimbabwe ilustrează interesul opiniei publice din această țară africană recent eliberată față de dialogul româno-zimbabwean la nivel înalt și conferă acestei prime vizite a președintelui Nicolae Ceaușescu la Harare dimensiunile unui eveniment de deosebită semnificație. Poporul Zimbabwean folosește a- cest prilej pentru a muRumi din inimă României socialiste conducătorului său pentru ajutorul ce i-a fost acordat în perioada luptei sale de eliberare, exprimindu-si în același timp speranța că relațiile dintre țările noastre vor căpăta dimensiunile pe care Ie merită tradiționala prietenie ce le-a unit de-a lungul anilor.
In cursul vizitei efectuate vineri la școala din Kintaya

Simpla prezență sau folosire a unor mijloace de mecanizare la lucrările de construcții-montaj nu asigură în mod automat creșterea productivității muncii și a eficienței în activitatea constructorilor și nici scurtarea duratelor de execuție. Oricît de complexe, de puternice sau de productive ar fi utilajele de construcții folosite. Numeroase exemple desprinse de pe șantiere vin să confirme acest adevăr. Bunăoară, pe platforma petrochimică de la Teleajen, mai exact la instalația de polietilenă de joasă presiune, montâjul a 6 buncăre de aluminiu a fost făcut cu ajutorul unei macarale de măre capacitate, deci mecanizat. Numai că lucrările s-au desfășurat în trei etape, in loc de una singură. Altfel spus, constructorii'h-au ținut seama nici de timpul pierdut cu „plimbarea" acestei macarale între diferitele puncte de lucru, nici de cheltuielile cerute de aducerea și instalarea ei in trei rinduri. Or, o comparație simplă arată că folosirea unui asemenea utilaj în scopuri productive implică doar un sfert din cheltuielile efectuate cu transportul și montarea sa. Pe scurt, în acest caz s-au irosit timp și bani, s-au consumat inutil carburanți, fără ca stadiul lucrărilor să reclame în vreun fel acest costisitor efort. Totul s-a datorat, bineînțeles, unei programări a lucrărilor lipsite de fundamentare și unei pregătiri tehnologice a montajului făcute de-a dreptul pompieristic.Concluzia se desprinde destul de ușor : avantajele mecanizării nu pot 
fi puse în valoare de Ia sine, ci nu
mai în contextul elaborării unui pro
gram bine corelat de acțiune, stabi
lirii unor măsuri judicioase care 
cuprind toate aspectele activității 
desfășurate pe șantiere : organizarea 
științifică a producției și a muncii, 
folosirea metodelor moderne de con
ducere a lucrărilor, promovarea unor 
tehnologii de execuție și soluții con
structive superioare, a unor mate
riale noi și eficiente. Nerespectarea oricăreia dintre aceste atribute firești pentru organizarea și desfășurarea unei activități productive moderne 

exercită fără discuție o influență negativă asupra eforturilor depuse și rezultatelor înregistrate de către constructori.— Lucrătorii noștri sînt puși adesea in situația de a-și pierde inutil timpul pentru remedierea unor cantități deloc neglijabile de prefabricate din beton, construcții și confecții metalice sau alte materiale, care 
prezintă abateri inacceptabile din 
punctul de vedere al dimensiunilor, ne-a spus ing. Gheorghe Pascu, di

Extinderea gradului de mecanizare - direcție principală de acțiune pentru 
creșterea productivității muncii pe șantiere

rectorul Trustului de construcții industriale dîn Ploiești, De pildă, cu plăcile din beton celular autoclavizat, folosite in special ca elemente de închidere laterală și pentru acoperișuri, se consumă un mare număr de ore bune de muncă pină se poate ajunge la dimensiunile prevăzute în proiecte. în atari condiții, efectele favorabile aduse de mecanizare altor categorii de lucrări sînt serios diminuate de aceste retușuri, care implică efective de muncitori suplimentare și un apreciabil volum de muncă manuală.Iată, așadar, cum o neglijență a furnizorilor în cauză, la prima vedere lipsită de importanță, dă naștere unei „reacții în lanț", gre- vînd în cele din urmă asupra productivității muncii oamenilor, dar și asupra termenelor de execuție și costurilor lucrărilor. în cele mai 
multe cazuri însă, răspunderea pen
tru eficiența scăzută cu care sînt 
folosite uneltele, sculele, dispoziti

vele de lucru și utilajele de execu
ție revine constructorilor înșiși. Cauzele neajunsurilor în această privință sînt bine cunoscute : insuficienta pregătire a lucrărilor ; interesul scăzut și indisciplina personalului care exploatează mijloacele auto și de mecanizare ; întreținerea precară a acestora, nerespectarea tehnologiilor de lucru ; nivelul scăzut de calificare a unor lucrători ; dispersarea forțelor Ia un număr mare de obiective aflate in execuție și neîncadrarea în graficele 

de lucrări etc. Și cu toate că pe un șir de șantiere asemenea deficiențe au format obiectul unor analize repetate, se constată totuși că planurile de măsuri întocmite cu aceste prilejuri nu sint îndeplinite în mod riguros și pină la capăt. Motiv pentru care mecanizarea produce mai multă „bătaie de cap" decît să-și facă simțite efectele scontate.Indiscutabil, o asemenea situație 
impune ^intensificarea preocupărilor, 
inițiate la începutul acestui an de 
conducerea Ministerului Construc
țiilor Industriale, pentru îmbunătă
țirea radicală a activității comparti
mentelor de mecanizare din unități 
și pentru introducerea hotărită a or
dinii și disciplinei in acest domeniu. Este condiția sine qua non in eforturile depuse pentru dublarea productivității muncii în activitatea constructorilor. Că trebuie acționat energic în această direcție o demonstrează cu prisosință cazul Trus
tului de construcții Industriale din 

Timișoara. în cursul anului trecut, această unitate și-a realizat productivitatea muncii planificată numai în proporție de 75 la sută. Cauzele unui bilanț atît de nemulțumitor ? Cu mici excepții, tocmai cele enumerate mai înainte. Adică, aportul nesatisfăcător al întreprinderii de utilaje din Timișoara, care deservește trustul, și care nu a realizat, cu regularitate aproape matematică, cantitățile fizice de lucrări programate lunar ; structura necorespunză

toare a forței de muncă, în care o pondere de circa 30 la sută din efective o dețineau muncitorii neca- lificați ; minusuri serioase în organizarea și desfășurarea lucrărilor etc. 
în cîteva luni numai, pe șantierele trustului timișorean s-a produs insă o cotitură radicală. Să-I ascultăm însă chiar pe directorul unității, ing. Gavrilă Tipei :— încă de la începutul acestui an, printr-o abordare metodică și riguroasă a neajunsurilor cu care eram confruntați, am adoptat măsuri energice de redresare a activității noastre. Efectivele de muncitori au fost concentrate la obiectivele de investiții cu condiții de desfășurare normală a lucrărilor, echipele mici de lucrători au fost comasate în formații puternice, capabile să utilizeze cu eficiență dotarea tehnică de care dispunem. Pe alt plan, au fost analizate lucrările cele mai deficitare sub aspectul mecanizării — turnarea betoanelor cu pompa și cu bene cu 

furtunuri, lucrările de tencuieli — stabilindu-se măsuri corespunzătoare. Programarea mijloacelor de trans- (, port și a utilajelor de construcții s-a făcut ținîndu-se seama de necesitatea asigurării unor „lanțuri" tehnologice, urmărindu-se reducerea timpilor de staționare și a consumurilor de carburanți.Rezultatul ? Pină acum, colectivul trustului și-a îndeplinit, cu o apreciabilă depășire, sarcina de creștere a productivității muncii, precum 

și ceilalți indicatori de plan. Fără Îndoială, modul concret in care s-a procedat la Timișoara nu poate constitui o rețetă universal-valabilă pentru celelalte unități. Fiecare trust de construcții, fiecare șantier de investiții este- confruntat cu problemele sale specifice, de cele mai multe ori diferite de la o lucrare la alta. în toate cazurile însă, este necesar, așa cum insistă dealtfel și specialiș
tii, să se inițieze un exigent control 
asupra angajării și folosirii mijloace
lor de mecanizare. Mai precis, cererea pentru anumite mașini și utilaje de construcții, făcută prin planurile operative trimestriale, trebuie în permanență confruntată cu prevederile de deviz pentru fiecare lucrare 
în parte. Pentru că prin prelucrarea 
devizului pot fi stabilite fișe-extras 
cu toate cantitățile de lucrări ce pot 
fi mecanizate, specificîndu-se caracteristicile acestora, utilajele de execuție necesare, pe tipuri și capacități 
de producție, distantele de transport. 

in sfirșit toate celelalte elemente necesare pentru obținerea unei eficiente sporite în activitatea de mecanizare și a unei creșteri accentuate a productivității muncii.— Absolut necesare pentru reușita eforturilor de a introduce ordinea și- disciplina în acest domeniu și pentru a asigura dublarea productivității muncii pe șantier sint asigurarea și 
pregătirea personalului de specialitate, capabil să intervină cu competentă în corelarea necesarului real de 

mijloace de mecanizare și prevederile din devize, ne-a precizat ing. 
loan Viță, directorul direcției de mecanizare din minister. Pentru aceasta, el trebuie să cunoască foarte bine structura lucrărilor și condițiile efective de lucru, performanțele utilajelor prevăzute, deci să poată adoptă decizii judicioase privind eșalonarea in timp a procesului de execuție, să urmărească tehnologiile stabilite, ritmurile de lucru, menite să asigure încadrarea riguroasă în termenele planificate. De asemenea, acest personal de specialitate are datoria să controleze nemijlocit modul in care sint folosite mijloacele de mecanizare și este realizată producția planificată, intervenind atunci cînd este nevoie pentru înlăturarea oricărui neajuns.Reținînd această opinie, menționăm și necesitatea instituirii practicii 
ca fiecare lucrare nouă să nu poată 
fi începută înainte de a fi pregătită 
tehnologic in atelierele de proiectare 

ale unităților de construcții-montaj. Insistăm asupra acestei chestiuni, deoarece la ora actuală unele conduceri de trusturi sau de șantiere mai dau încă „semnalul" de începere a lucrărilor fără o studiere prealabilă și amănunțită a proiectelor de execuție, deci fără să precizeze concret modul în care se va lucra pe șantier. în aceeași ordine 
de idei, se impun popularizarea și 
însușirea temeinică de către con
structori a fișelor tehnologice pe 
baza cărora pot să aleagă soluția do 
mecanizare cea mai ’eficientă in con
dițiile lor specifice de lucru, soluție 
optimizată in funcție de cele trei 
criterii prioritare : consumul de 
energie, consumul de manoperă și 
costul lucrărilor. Numai pe această cale pot fi eliminate situații contradictorii ca aceea de pe șantierele Trustului de construcții industriale din Cluj-Napoca, unde la o parte din lucrările de vopsitorie executate sînt folosite dispozitive adecvate, în speță pistoalele de vopsit, în timp ce la altele este menținută vopsirea cu pensula, în stil tradițional.în încheierea investigațiilor noastre. redăm pe scurt cîteva sugestii și propuneri ale muncitorilor și cadrelor tehnice de pe șantiere, făcute în scopul creșterii contribuției mecanizării Ia sporirea accentuată a productivității muncii :

• Conducătorii de utilaje din ca
drul stațiilor de utilaj greu și trans
port in construcții să fie incadrați in 
brigăzile complexe de constructori 
care execută o anumită lucrare și să 
fie retribuiți in acord global. în acest fel, vor fi direct cointeresați ca mașinile și utilajele pe care le exploatează să funcționeze în bune condiții, să fie reparate operativ.

• Tehnologiile de lucru trebuie 
sistematic reactualizate, acordindu-se 
atenție participării intr-o măsură cit 
mai mare a mecanizării la execu
tarea lucrărilor, in paralel cu îmbunătățirea gradului de dotare cu scule și dispozitive moderne și efici
ente.

Cristian ANTONESCU
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Cu totul întâmplător, lama 
unui buldozer a avut un moment 
de ezitare. întâlnise în calea el 
un punct de rezistență, dar for
ța cu care a fost acționată a tă
iat in două un vas îngropat în 
pămintt în jurul vasului s-au 
împrăștiat numeroase monede șl 
piese din aur și argint. Tezaurul 
a fost recuperat pină la ultima 
din cele peste 500 de piese ale 
sale. Tezaur unic în țară prin 
structura Sa. Imaginea înfăți
șează citeva din cele peste 500 
de ,piese ale tezaurului format 
din monede de aur și argint 
aurit, brățări, inele, cercei și al
tele de o rară frumusețe. După 
opinia profesorului Constantin 
Popescu, directorul Muzeului 
județean Vaslui, tezaurul ar fi 
aparținut unui demnitar local 
din epoca feudală.

Fantezie 
și cutezanță

I
I
I

Imaginea prezintă una din ori
ginalele creații ale Casei pionie
rilor și șoimilor patriei din Tîrgu 
Jiu. Sub îndrumarea profesoarei 
Maria Virschl, cîțiva pionieri de 
aici au imaginat,’proiectat și 
construit, la scara unei machete, 
o viitoare casă a lor. Ingeniosul 
edificiu are o formă octogonală, 
cu pereți din sticlă și încăperi 
multifuncționale. In jurul său, 

"'circulația se realizează ■ cu... 
a'erotrenuri, concepute de pio
nieri cu aceeași fantezie.

Strict autentic

I

i
I
I

Deși pescărească, întâmplarea 
este absolut adevărată. Pescar 
pasionat, Derzei Zoltan din Cluj- 
Napoca a mers deunăzi la lacul 
de acumulare de la Tarnița. 
S-a urcat intr-o barcă, a plutit 
cit a plutit pe luciul apei, 
după care a lansat... lanseta. $i 
a așteptat. Deodată, o smu- 
citură puternică a lansetei era 
gata să-l răstoarne din barcă.

Și astfel a început o adevăra
tă bătălie pentru a scoate la su
prafață un pește de o agerime 
neobișnuită, A cerut și ajutorul 
altui pescar și au urmărit cap
tivul, cu barca, nu mai puțin de 
două ceasuri, pină i-au sleit pu
terile. Și atunci, a-ieșit la iveală 
un păstrăv ale cărui dimensiuni 
îl situează pe podiumul unui 
record ’ in materie in lacuri de 
acumulare similare. Păstrăvul 
clujeanului Derzei are o greutate 
de 15 kilograme și o lungime de 
un metru și zece centimetri !

O floare... înaltă
I 
!
I
I
I

Este vorba de o floare care 
depășește cu mult înălțimea 
unui om. Are aproape trei me
tri ! Ce fel de floare ? O bego- 
nle, care tot crește de șapte ani 
intr-un ritm și proporții neobiș
nuite la această specie. Locuito
rii municipiului Drobeta-Turnu 
Severin o pot admira zilnic in 
vitrina unei unități comerciale 
centrale. Punctul de atracție il 
constituie numărul mare de flori 
ale... florii : deocamdată 262 !
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Pentru orice om de bună credință este cit se poate de limpede că 'angajarea creatorului, act responsabil, lucid, asumat in deplină cunoștință de cauză, se numără printre datoriile sale de căpetenie, ca unul din adevărurile fundamentale ale existenței sale artistice și cetățenești. Teoriile care proclamă pe aiurea dreptul omului de artă de a se sustrage oricăror obligații față de societate, în numele unei libertăți de creație anarhice și debuso- late, nu sint decit simple speculații pretins filozofice, naive sau, dimpotrivă, cu cele mai precise intenții diversioniste. Altminteri s-a dovedit de mult și irevocabil că o dezangajare este practic imposibilă, tot așa cum o libertate fără angajare este în cel mai bun caz iluzorie. în realitate, după cum s-a demonstrat cu prisosință la timpul potrivit,’ însăși așa-numita non-an- . gajare este tot o formă de angajare, mascată'doar, iar [ acea libertate care respingeangajarea de orice fel o 
1 tot atît de camuflată supunere la servituti.Mult mai demnă, de a- ceea, și mai matură totodată mi se pare, in locul atitudinii de negare și contestare nihiliste, o poziție constructivă, de afirmare. Este de preferat abordarea deschisă și sinceră a realității. Nici n-aș mai încerca, prin urmare, să irosesc timpul și spațiul cu accente polemice la adresa unor teorii depășite chiar din momentul nașterii lor ; o polemică presupune în primul rînd combaterea unor argumente opuse, ceea ce nu o dată te poate face să pierzi din vedere tocmai susținerea propriilor argumente. Iată de ce, respec- tînd un principiu ce guvernează întreaga noastră viață politică și socială, mai importantă mi se pare și mai plină de învățăminte o pledoarie afirmativă, cu puncte de vedere proprii și solid întemeiate. Cu alte cuvinte, in locul evitării sau escamotării unor realități, existente dealtfel independent de voința noastră, ț este de preferat abordarea

__________________

lor frontală, fățișă, eu atît mai necesară cu cit numai cunoașterea și recunoașterea realității au stat întotdeauna la temelia descoperirii unor mari adevăruri umane. Or, odată ce libertatea însăși este necesitate înțeleasă, teză de mult acceptată de noi toți, este firesc, să acceptăm, ca tot atit de imperioasă, și existența angajării — politice, moraie, civice. Abia din acest moment ne asumăm conștient și responsabil un element obiectiv și putem întreprinde eforturile proprii pentru

zentul unde ți-a fost dat să trăiești și un loc, unul singur și el, acela al nașterii și viețuirii tale.Ar fi, într-adevăr, destul de curios ca un scriitor să-și propună o implicare în posteritate mai înainte de a se cheltui în propriul său timp; să se adreseze, cu alte cuvinte, viitorimii fără să fi comunicat mai întîi cu contemporanii. O asemenea angajare nu este numai sortită, din capul locului, nereușitei, ci și de-a dreptul imposibil de conceput; ea poate fi mai cu- rind o tentativă de sustra-

Pentru simplul motiv că prezentul este timpul in care trăiești cu adevărat, o viață de om, terenul din care își extrage sevele și sintagma deseori invocată în articolele noastre : expe
riența de viață. Or, dacă, experiența de viață se do- bîndește cu adevărat, însă nicidecum altfel decit tra- versîndu-ți propria viață, tot astfel angajarea nu se poate raporta decît la propriul timp. O escaladare sau comprimare de etape este la fel de greu de imaginat ca și o trecere bruscă, grăbită, de la copilărie

Angajarea morală 
și patriotică a scriitorului 
---------------------------  Opinii de Dumitru MATALĂ  ----------- ——a-I converti în normă de viață. Ceea ce vom face cu atît mai stăruitor cu cît sîntem pe deplin încredințați că angajarea morală, întregită cu angajarea politică, constituie pentru un artist condiții de nelipsit ale existenței și operei sale.Prin însăși definiția sa, angajarea înseamnă totodată și o opțiune limpede, profundă. Iar opțiunea, la rîndul ei, nu se reduce la simpla delimitare de anumite convingeri sau opțiuni, străine, ci în primul rînd își promovează propriile opțiuni și convingeri. Rezultă de aici că angajarea presupune mai înainte de orice dăruire ; dăruire pentru o cauză, pentru o idee, pentru ceva anume — deci de fiecare dată pentru. In ceea ce îl privește pe scriitor, fiindcă pe el il am în mod deosebit în vedere, cel puțin două condiții concură, cred, la reușita angajării sale morale : implicarea 

profundă, fără rezerve, în- tr-un timp anume și atașa
mentul durabil față de un Ioc anume. Un timp care nu poate fi altul decit pre-

gere de la datoriile Impuse de coordonatele vremii tale, în numele altor datorii, ipotetice deocamdată și, în orice caz, operante cel mult la timpul lor. Ca să fiu și mai bine înțeles : nu contestă nimeni dreptul și chiar obligația scriitorului de a se adresa generațiilor viitoare, de a intra în dialog cu ele prin intermediu! operei sale. De asemenea, nu renunțarea de a năzui, declarat ori în secret, la posteritate vreau s-o propovăduiesc acum, ipocrit și exclusivist. Din clipa în care a pus mîna pe condei, scriitorul începe să rivneas- că, cu sau fără voia sa, și la un Ioc în conștiința posterității. Ceea ce trebuie precizat însă este că năzuința spre nemurire nu te scutește de datoriile față de prezentul imediat și înconjurător. Mai mult decît atît, te poți adresa viitorului, îl poți prevedea sau prospecta în detaliu, însă nici asta n-o poți face decît cunoscînd bine datele prezentului acestei țări, prefacerile sociale și umane din mediul binecunoscut al epocii tale.
OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

Recent ați participat, tovarășe pro
fesor, la lucrările unei manifestări 
științifice internaționale : al XX-lea 
Congres al Asociației europene de 
dializă, transplant și nefrologie care 
a avut loc la Londra. Ce concluzii 
s-au desprins din lucrările prezentate , 
și din dezbaterile specialiștilor in le
gătură cu cele mai noi rezultate ob
ținute pe plan mondial în aceste do
menii f— Progresele biomedicale și tehnice înregistrate în aceste domenii de virf ale patologiei renale sint impresionante. O primă concluzie : grație metodelor modeme de hemo- dializă (rinichi artificiali) șl transplant renal, ca și a noilor mijloace de diagnostic și tratament se poate afirma cu satisfacție că in prezent mai mulți bolnavi renali cronici, decît în urmă cu cîțiva ani, pot fi salvați și reintegrați în familie și societate.Atît transplantul, cît și hemodiali- za sînt însă metode costisitoare și așa cum a reieșit din discuțiile specialiștilor, la Congresul de la Londra, nici o țară din lume nu poate asigura, în totalitate, tratamentul acestor bolnavi. De aceea, se impune aplicarea tuturor măsurilor de prevenire a bolilor care determină insuficiența renală cronică.

— Cum se explică larga răspîndire 
și frecvența mare a bolilor renale ?— In primul rînd pentru că boala se instalează înainte ca pacientul să-și dea seama. Pentru a preveni o boală renală trebuie ca orice focar de infecție din organism să fie tratat la timp și corect Uneori par a fi suferințe banale cărora nu li se a- cordă atenție : amigdalite, sinuzite, granuloame dentare, infecții urinare etc.) ori infecții generale, stări alergice, boli de metabolism (diabet zaharat, hiperuricemii), intoxicații de orice fel, dar și hipertensiunea arterială.

— în Spitalul clinic „Dr. C. Davila" 
funcționează și un Centru de hemo-

dializă cronică (rinichi artificiali), de 
tratament al bolnavilor cu insuficien
ță renală cronică. Vă rugăm să vă 
referiți și la posibilitățile de preve
nire a acestei boli.— Pe lingă cele arătate pină aici voi insista asupra rolului special pe care il au in mecanismul apariției insuficienței renale cronice obstacolele urinare care împiedică eliminarea urinei (stricturile uretrale, litiaza, tumorile renale etc.). Corectarea la timp a acestor deficiențe și suprimarea abuzului de medicamente sînt

cu sprijinul
corespondenților „ScinteiT'^J

Rubrică realizată de
Peîre POPA

îl cumpărase, la „prima mînă", cu două mii. De la cine ? De la vecinul său de bloc, Zgaroiu Dumitru, electromecanic la întreprinderea chimică „Dudești". Care, la rindul său, îl obținuse din întreprindere.

la maturitate, fără a mai zăbovi in perioada de creștere. Abia scriind despre vremea sa, despre oamenii, faptele și evenimentele ce-1 înconjoară,- scriitorul își a- chită datoriile față de societate și își asigură, totodată, puntea de legătură spre viitor. Cel mai bun mijloc de comunicare cu generațiile de mai tirziu este pagina scrisă, iar mesajul transmis prin ea nu poate fi decît unul singur. Un mesaj al prezentului către viitor, o expresie grăitoare a relațiilor complexe dintre artist și epoca numai de el trăită; rodul unei experiențe unice, irepetabile și tocmai de aceea capabil să atingă posteritatea.în linii mari, raționamentul iși păstrează valabilitatea și atunci cînd îl aplicăm la celălalt termen al ecuației, atașamentul față de un ioc anUme. Intrăm, firește, pe un alt teritoriu, raportul este acela dintre om și umanitate, cred însă că principiul rămine același. Născut Intr-un loc sub soare, scriitorul are înainte de toate datorii sacre față de țara care l-a născut, iden

tice, într-un anume fel, cu cele față de mama sa. Pentru orice om crescut în cultul unor înalte virtuți morale, dragostea față de locurile natale este similară cu dragostea față de părinți. Datoriile filiale de recunoștință sint cele pe care le porți pretutindeni cu tine, în tine, oriunde te-ai afla, oricite zile ai avea. Aș îndrăzni, de aceea, să afirm că nu poți avea obligații — de orice natură — față de omenire mai înainte de a-ți onora datoriile față de țara ta. O fac cu certitudinea fermă că cele două noțiuni nu se opun una alteia și CU atît mai puțin se exclud, ci, dimpotrivă, se presupun și se condiționează reciproc. Iată de ce nu mi se pare deloc de un patriotism exagerat — in treacăt fie ziș, dealtfel, numai pentru cei ce-și iubesc a- proximativ țara patriotismul poate părea exagerat — afirmația că, dacă scriitorul are cu adevărat anumite răspunderi și datorii de achitat, acelea sînt în primul rînd față de patria sa. Niciodată oamenii de valoare nu au devenit mindria întregii omeniri fără a se pune fără rezerve în slujba țării și poporului lor. Tot astfel, opera unui scriitor trebuie să se bucure mai întîi de recunoașterea țării sale pentru a urca definitiv în patrimoniul bunurilor universale, la loc de cinste între cuceririle omenești.Punctul de plecare al a*  cestui proces evolutiv, desfășurat după cum am văzut în timp și in spațiu, este angajarea morală a creatorului. Act esențial, indispensabil oricărui creator autentic, ea nu este totuși decît un punct de plecare cu deschideri promiță- . toare. Pentru a se împlini cu adevărat, înălțîndu-se pe noi trepte ale devenirii sale, ea trebuie firesc întregită cu angajarea politică, moment în care opțiunile, unele doar afective, devin convingeri solide, conștient asumate ; repere ale unul program explicit adoptat.'
Prevenirea bolilor renale(praful și polenul, înțepăturile de insecte, abuzul de fragi, căpșuni, ciocolată, ouă etc.) pot determina glomerulonefrite, se recomandă evitarea lor mai ales de către cei cu o sensibilitate alergică. O constatare pe care o facem adesea este că se va ajunge Ia glomerulonefrite, care ar putea fi descoperite la timp și tratate dacă s-ar apela la un simplu examen de urină.

— O categorie de boli renale, din 
păcate foarte răspindite, sint litia
zele. Care sint cauzele și cum pot fi

Convorbire cu prof. dr. docent Nicolae URSEA, 
director al Spitalului clinic „Dr. Carol Davila”, București

măsuri care previn instalarea bolii sau opresc evoluția insuficienței renale cronice, boală extrem de severă. Bolnavii cu asemenea afecțiuni trebuie să se prezinte la medici de specialitate pentru a 11 se fixa schema de tratament, durata și controlul periodic < de verificare a eficienței tratamentului. Colectivul din clinica noastră stă la dispoziția tuturor bolnavilor care he solicită in așa fel incit să nu se ajungă la terapie prin rinichi artificiali.
— în spital mai funcționează o 

secție și un cabinet de , nefrologie.— Da, și aș dori să adaug citeva cuvinte bazate pe experiența noastră în glomerulonefrite — boală care a- fectează predominant glomerulii renali, acele „filtre" de purificare a singelui ajuns în rinichi.Cauza apariției lor este bine cunoscută : infecțiile de orice fel și mai ales cele cu streptococ. De aici importanta prevenirii infecțiilor prin evitarea aglomerărilor, frigului, umezelii, curenților de aer, băuturilor reci, evitarea efortului vocal in aer rece și umed, grija pentru o îmbrăcăminte adecvată stării vremii, sezonului. întrucit factorii alergici

prevenite litiazele renale, calculii sau 
pietrele la rinichi ?— Și în acest domeniu s-au înregistrat progrese medicale în ultimii ani, in legătură cu explicarea mecanismului de producere a bolii și cu noi mijloace de tratament.Dintre cauze, o pondere deosebită au infecția și stagnarea urinară, alimentația dezechilibrată, tulburările digestive, endocrine sau ale circulației apei și substanțelor minerale din organism.Din aceste motive, trebuie să se consume cel puțin 1,5—2 litri lichide pe zi și o cantitate mal mare, 2,5—3 Litri in 24 de ore, mai ales în condițiile unor pierderi de lichid din organism prin transpirație abundentă, vărsături, diaree. Sînt foarte multe persoane și mai ales femei, care din motive de siluetă își impun restricții de lichide, total neindicate. Lichidele nu îngrașă, iar aportul lor este indispensabil, altfel se ajunge la un dezechilibru al apei din organism, la concentrarea de germeni In urină și prin aceasta la toxiinfecții aflate la originea unor boli renale mai grave. Alimentația va fi echilibrată — in sensul de a nu exagera

mîncind numai carne sau numai legume, ci combinindu-le rațional, fără excese. De asemenea, nu este sănătos să se facă abuz de cafea, cacao, ciocolată.
— Ce rol au medicamentele In 

prevenirea și tratarea bolilor renale?— Nu trebuie uitat niciodată că marea majoritate a medicamentelor se elimină prin rinichi și căile urinare și că. substanțele chimice de sinteză nu sfnl;;'lipsitb de pericole, multe din ele avînd o acțiune toxică directă asupra țesutului renal, iar altele precipită în căile urinare for- mind viitorul nucleu al calculului sau pietrei. De aceea recomandăm cu toată răspunderea reducerea substanțială a medicamentelor. Ele se vor lua numai cînd sînt absolut necesare și numai medicamente care nu provoacă reacții secundare, nedorite, în concluzie, reducerea abuzului de medicamente reprezintă o altă verigă de prevenire a litiazei renale. Dealtfel, circa 15—20 la sută din bolnavii internați în spitale sînt victime ale medicamentelor in această categorie, a patologiei iatrogene, fiind incluși și cei suferinzi de rinichi.
— în aceste condiții sint mai indi

cate cura de ape minerale și ceaiu
rile din plante medicinale ?— Ținînd seama de faptul că litiaza renală este de diferite tipuri, din punct de vedere chimic, se recomandă ca bolnavii să se adreseze medicilor de specialitate pentru a le fixa regimul alimentar cu rol de prevenire a formării calcuiilor, tratamentul medicamentos și cura de ape minerale pe care este bine să o urmeze. Cura cu ape minerale nu este indispensabilă, ea poate fl înlocuită cu aceeași eficacitate de o cantitate mai mare de lichide consu-’ mate zilnic sub formă de ceaiuri de mătase de porumb, cozi de cireșe, ceai diuretic de la „Plafar" sau alte lichide — compoturi, sucuri și chiar apă simplă.

Convorbire realizată de
Elena MANTU

Casa de cultura din Sibiu
Foto : S. Cristian

Succese ale tinerilor români 
la olimpiadele școlare internaționaleIn zilele din urmă, atenția opiniei publice de pretutindeni a fost reținută de cele trei olimpiade internaționale ale elevilor (de chimie, de matematică și de fizică), prestigioase manifestări științifice, ale căror rezultate strălucite vin să confirme o dată mai mult vocația de pace, de creație, de învățătură a generației aflate. astăzi pe . băncile școlii. Este unul din semnele bune ale timphlui nostru faptul că milioanele de tineri care astăzi bat la porțile științei sint Însuflețiți de convingerea că cele mai de preț cuceriri ale spiritului au menirea supremă de a-i a- propla de oameni, de a Ie cultiva idealurile Înțelegerii și conlucrării, de a-i antrena într-o nobilă emulație în care, practic, nu există decit cîștigători. Iar faptul că printre aceștia, reprezentanții României socialiste s-au situat în primele locuri, confirmînd la cote superioare evoluția continuu ascendentă a țării noastre in confruntările de a- cest gen, ne dă prilej de mîndrie și de reflecție, de angajare și mai înaltă pentru ca Invățămîntul românesc de toate gradele să fie sinonim cu cea mai înaltă calitate, spo- rindtț-și astfel neîncetat prestigiul la care-i dau dreptul atit tradiția lui multiseculară de luptă pentru apărarea drepturilor și înfăptuirea celor mai nobile idealuri ale poporului român, cît și condițiile superioare de dezvoltare ce-i sint asigurate îndeosebi după Congresul al IX-leaăl partidului.în fapt, tochnai dezvoltarea înaltă a școlii românești, renumele pe care România socialistă și l-a cucerit și din acest punct de vedere au determinat ca două dintre manifestările amintite, respectiv a XV-a Olimpiadă • internațională de chimie și a XIV-a Olimpiadă internațională de fizică să se desfășoare în țara noastră, la Timișoara și. respectiv, la București. Iar declarațiile parti- cipanților de peste hotare, formulate pe parcursul și la încheierea a- cestor manifestări, au subliniat de fiecare dată buna alegere făcută prin desemnarea României ca gazdă a acestor manifestări, condițiile superioare de conlucrare asigurate aici reprezentanților tuturor țărilor, principialitatea și obiectivitatea puse ia baza aprecierilor juriilor internaționale și, nu mai puțin, posibilitățile oferite tuturor oaspeților de a cunoaște nemijlocit o parte din realizările și frumusețile patriei noastre.Cum bine se știe, după susținerea probelor teoretice și practice, celor 72 și 80 de elevi participant! la o- limpiadele internaționale de chimie șl, respectiv, de fizică li s-a oferit posibilitatea să viziteze, alături de profesorii lor, unități românești de invățămint și de producție, obiective de interes științific, economic, turistic ; ei au participat, de asemenea, la manifestări culturale susținute de colegi români de generație care se pregătesc în licee de artă, au purtat discuții, au schimbat impresii, au legat prietenii statornice. In fond, a- semenea factori umani, introduși in programul general al participanților la olimpiadele organizate in România, accentul pus pe valoarea de cunoaștere reciprocă, de conlucrare in numele marilor idealuri ale epoefi noastre și ale tinerei generații in special împrumută acestor prestigioase manifestări noi semnificații

științifice și educative, le recomandă ca exemple demne de continuat.Iată, în acest sens, ce ne-a declarat, după festivitatea de închidere a celei de a XIV-a Olimpiade internaționale de fizică, prof. Gunter Lind, conducător al delegației Republicii Federale Germania la .această o- limpiadă : „De la început vreau să subliniez două calități remarcabile care au asigurat succesul acestei olimpiade : mai întîi, prietenia caldă cu care am fost intîmpinați pretutindeni, grație căreia s-a statornicit din primele ore ale prezenței noastre în România o atmosferă de încredere, de conlucrare în folosul idealurilor comune. De aici derivă în bună parte și cea de-a doua calitate : atitudinea foarte corectă, principială care a stat la baza aprecierilor. Cei ce au analizat lucrările elevilor au făcut eforturi remarcabile ca să evalueze cît mai obiectiv rezultatele obținute, iar calitatea și numărul impresionant al acestora (7 premii I, 9 premii II, 15 premii III, 17 mențiuni și 20 premii speciale — n.n.) sînt doVezi concludente ale reușitei lor și, implicit, ale prestigiului olimpiadei de la București.Cu același prilej, Oleg Fedorovîcl Kabardin, conducătorul delegației sovietice, ne-a spus între altele : „Am fost foarte interesați să cunoaștem îndeaproape inclusiv experiența românească in domeniul organizării învățămîntului, îndeosebi pe linia legăturii acesteia cu aspectele experimentale, de creație in laborator. Deși aveam și pină acum multe informații, vă mărturisesc că ceea ce am văzut aici mi-a depășit așteptările. Formula de o zi pe săp- tămînă, consacrată în întregime activității practico in laborator, mi se pare excelentă. Ea explică în bună parte succesul românesc la această olimpiadă la care s-a înregistrat', după opinia mea, cea mai înaltă cotă a soluțiilor originale. Juriul a demonstrat imparțialitate totală și o mutică impresionantă : datorită originalității lor, adeseori lucrările au trebuit să fie nu numai cuantificate într-un punctaj, ci și, mai întîi, „traduse" in... limba maternă a concurentului". „Românii — spunea la festivitatea de încheiere a Olimpiadei internaționale de fizică dl. Lars Silverberg, șeful delegației Suediei — ne-au oferit deopotrivă prilejul de a cunoaște o țară minunată, cu tradiții remarcabile, și un succes in organizarea olimpiadei care trebuie să fie luat ca punct de referință pentru viitor. Ca gazdă a ediției urmă- toare a Olimpiadei internaționale de fizică, Suedia invită toate țările la o conlucrare consacrată acelorași idealuri și Ia reeditarea succeselor de organizare de la București".Sint doar o parte dintre aprecierile formulate de cei ce ne-au vizitat țara cu prilejul recentelor olimpiade. Dar și din aceste succinte declarații rezultă limpede prestigiul de care țara noastră se bucură astăzi în lume, inclusiv sub raportul organizării sale școlare, al eforturilor statornice desfășurate de partidul și statul nostru, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru ca tineretul de pretutindeni să crească și să se afirme în cultul muncii, creației, prieteniei, al colaborării și păcii între toate popoarele lumii.
Mihai IORDANESCU

le DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE » D|N INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE

Unde duce 
indiferentismul„Aflîndu-ne în misiune, în perimetrul Palatului telefoanelor, pasajul Victoriei, am observat un tinăr șaten, cu ochii verzi, îmbrăcat cu o bluză de culoare cachi, pantaloni de culoare bleumarin, încălțat cu o pereche de pantofi de culoare bleumarin cu talpă de cauciuc și rame de culoare bej, avînd asupra sa o sacoșă de voiaj de culoare bleumarin, cu inscripția «Lufthansa», și care era agitat. Observînd acest lucru, am procedat la identificarea lui".Maiorul Dima Traian și locotenent-colo- nelul Vilcu Enache, din Miliția municipiului București, autorii procesului-verbal din care am preluat citatul de mai sus, s-au dovedit buni psihologi. Tinărul îmbrăcat in bleumarin, cu încălțări bleumarin, nu era agitat degeaba. Cind a văzut că ofițerii se uită în sacoșa lui bleumarin, s-a făcut el însuși de culoarea pantofilor. Ținea în geanta de voiaj un cintar portabil și două recipiente — un borcan și un flacon. Ele aveau să deschidă o nouă filă in nomenclatorul bunurilor „bișnițate" pe străzile și în pasajele din centru. Cele două vase conțineau patru kilograme și jumătate de mercur. Ignat Cristian — tinărul șaten, devenit bleumarin, căuta, cu cîntarul pregătit, un amator pentru marfa sa.Drept să spunem, strigăte sau șoapte de „Ia mercurul, ia hidrargirul" n-am auzit, nici pe Covaci, nici in talciocul de pe Co- lentina, nici în fața unor bine știute hoteluri. Totuși, se pare că produsul are cumpărători siguri, din moment ce Ignat Cristian cunoștea prețul cert care i se va oferi : 3 000 de lei kilogramul.

mai ușor decit dacă ar fi solicitat o țigară. II obținuse chiar de la șefii lui.„Cînd am plecat în concediu, a venit la mine Z. D. și m-a rugat să-i dau puțin mercur pentru a-1 da surorii sale care lucrează tot ca amecistă într-o altă întreprindere — va declara maistrul Popescu Stelian. I-am dat cheile de la magazie și i-am spus să ia și el o cantitate și să-mi lase și mie o parte din mercur. Nu știu ce cantitate de mercur a luat". A doua zi, maistrul a intrat in concediu, răminînd să-i țină locul Dăscăliuc< Florică. Zgaroiu i-a spus și acestuia povestea cu sora consumatoare de mercur. „întrucit aveam mercur de rezervă in secție — va declara și locțiitorul maistrului — i-am spus să ia și el mercur, insă nu știu ce cantitate de mercur a luat".Să comunicăm și maistrului, și locțiitorului său, și portarului de serviciu („cînd am ajuns la poartă, portarul mi-a făcut un control superficial și nu a observat in sacoșa mea mercurul") cantitatea exactă sustrasă : 8,585 kg. Dar dacă există cumpărători, misterioși, dar siguri, dacă există și preț, notoriu, și dacă în toate întreprinderile care dețin mercur evidența lui e ca la întreprinderea „Dudești", înseamnă că e foarte posibil ca noul capitol din nomenclatorul bunurilor bișnițate să fi fost deschis mai demult.
Multa credulitate, 
puțina exigențaîn ziua de 23 ianuarie, anul trecut, țăranul Nanu Cornel, din Esechioi, fu întrebat de șeful postului comunal de miliție dacă a început să se iscălească „dr. Nanu". „Păcatele mele" — s-a lepădat omul. Singura lui tangență cu meseria lui Hipocrat răminea culesul de plante medicinale pentru Plafar — Brăila.

Cam în aceeași perioadă, prilejuri asemănătoare de uimire aveau șl locatarii blocului G 19 din strada Mizil nr. 7, sectorul 3. Le oferise unul dintre cei mal de vază locatari de la scara C, Trandafir Wili- an Paul, considerat de către toți vecinii un vestit obstetrician. Pină și chiriașele lui („doctorul" nu pregeta să primească studente în gazdă, contra chiriei de 700 de lei de pereche, pe lună), pînă și ele îi sporeau faima și mai ales disponibilitatea de a efectua oricind o întrerupere ilegală de sarcină, de a elibera un certificat medical fals, de a aborda un caz căruia ,,alți“ specialiști nu i-au dat de capăt.Mitul „doctorului Paul" a început să se clatine în ziua de 6 ianuarie, la amiază, cînd la ușa apartamentului, pe care-1 ocupa și-au anunțat prezența trei ofițeri de miliție judiciară. Cine avusese curiozitatea să privească și mai devreme prin vizor, a putut vedea cum „doctorul" intrase în casă însoțit de un bărbat străin și două femei, fără îndoială — paciente. Că „doctorul" blocase yala pe dinăuntru și refuza să mai răspundă, nu era de mirare, date fiind „preocupările" lui. Mai multă senzație a oferit apariția pe palier, după vreun sfert de oră de somații în fața ușii mute, a unei vecine de la parter. Ea urca să predea, tremurînd de emoție, o geantă cu trusa „doctorului". Milițienii s-au uitat imediat în ea. Trusa era edificatoare. Conținea 15 pachete de „Kent", 2 sticle de whisky și instrumentar avortiv proaspăt spălat.— De unde-o aveți î— Mi-a dat-o don’ doctor Paul acu’ citeva clipe, să i-o țin. Spunea că e grăbit.într-adevăr, „doctorul" fusese atît de grăbit, incit își părăsise locuința într-un mod total neacademic. Trecuse, cu pacientele după el, din balconul său în balconul apartamentului vecin, care aparținea de altă scară a blocului, scara B.Tot atit de neacademic au fost petrecute și următoarele 16 zile din viața „doctorplui" P. Gările, trenurile și parcurile răcoroase in iarnă i-au fost adăpost. Destul de rar,

scotea la iveală cîte o hîrtiuță din setul de acte pe care le purta întotdeauna cu el și se prezenta, după Caz, fie „oncologul Dăni- Iă“, fie „medic inspector în Ministerul Sănătății, cu drept de control asupra tuturor spitalelor din țară". La țăranul din Esechioi a- junsese în prima calitate, de oncolog, dis- cutind o posibilă achiziție masivă de plante medicinale. Au și polemizat pe marginea unul eșantion, localnicul susținînd câ e „coada șoricelului", in timp ce savantul îl contrazicea, potopindu-1 cu denumiri latinești. în timpul disputei științifice s-au topit citeva căni de molan rece și buletinul de identitate al gazdei.La Poiana Țapului, „doctorul Paul" a fost găzduit, in patul lui, de un bolnav de la preventoriu. Drept recun Ință, i-a promis o vizită la domiciliu și un chiuretaj nevestei. în acest scop, cu o promptitudine exemplară, „doctorul Paul" s-a și înființat colea, la Reșița.A fost începutul sfîrșitului. Soția bolnavului nu era amatoare nici să întrerupă sarcina, nici să-1 găzduiască pe necunoscut. După multe insistențe, a acceptat să-1 îndrume să doarmă la fratele ei. Acolo, musafirul s-a făcut comod și, dînd de căl- durică, a Început să turuie vrute șl nevrute despre meritele sale științifice. Amfitrionul a devenit atît de curios, încit l-a cerut cu insistență să se legitimeze. Discuția s-a înăsprit și marele inspector doctor a tulit-o pe scări, în ciorapi șl cămașă. Era In seara de 22 ianuarie, nu se făcea să apară in această ținută pe stradă. Ceea ce I-a cohstrîns să joace tare. A apelat la un milițian care locuia chiar în acel bloc. Colegul de breaslă al ultimilor săi musafiri, lăsați, cu 16 zile in urmă, să bată la ușă, s-a dovedit foarte săritor, deși era în timpul liber. L-a ajutat pe „domnul doctor" să-și obțină lucrurile sechestrate, dar a dorit să-i verifice, mai cu de-amănuntul, identitatea. Geaba i-a fluturat inspectorul rețete, delegații, adeverințe și adrese ștampilate, geaba i-a arătat pe buletinul de identitate, la rubrica „semnătura posesorului" iscălitura „dr. Nanu" (plugarul lăsase rubrica liberă ;

intrînd in posesia actului, Trandafir W. P., devenit Nanu Cornel, a rezolvat omisiunea), geaba jurăminte, geaba lamentări !Văzînd cum se declanșează implacabilul mecanism al justiției, marele inspector, marele specialist și-a mărturisit adevărata identitate : Trandafir W. P., 8 clase, 19condamnări, cîndva de meserie fochist.Renumele de mare medic amator de mici aranjamente, care tentase atita clientelă și impresionase atîția vecini, se trăgea tot din bogata lui experiență penală. In timpul executării unei pedepse mai lungi (12 ani), alimentase cu cărbuni și soba de la infirmerie.
Din caietul 
grefierului

„Subsemnatul m-am dus la cîmp, adică 
la măgar, dar mi-a ieșit in cale Mitre C. și 
mi-a tăiat hamurile".(Din acțiunea intentată la- Judecătoria Caracal sub nr. 1 163/83 ; „perlă" comunicată rubricii de tovarășul judecător Alexandru Fota).

„Martora S. Silvia, care a jurat că nu se 
află In dușmănie cu mine dar care mi-a 
intentat în ultimii doi ani 16 procese și 
nenumărate reclamații la alte organe de 
stat, afirmă că aș fl luat o scrumieră din 
ceramică ce -era pe măsuță». Este de 
mirare cum s-a putut reține această împre
jurare ca reală, cind singurul martor străin 
de familie declară, in contradicție cu cei
lalți, că pretinsa scrumieră era -pe o plan
șetă»".(Din motivele de recurs depuse in dosarul Tribunalului municipiului București nr. 931/’83).

SeTgiu ANDON



SCÎNTEIA —duminică 17 iulie 1983 PAGINA 5

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaApreciez mult mesajul pe care ați avut amabilitatea să mi-J transmiteți cu ocazia survolării teritoriului egiptean. îmi face o deosebită plăcere să adresez Excelenței Voastre profundele noastre mulțumiri pentru sentimentele alese și sincerele dumneavoastră urări adresate poporului egiptean. Vă. rog să primiți din' partea mea șl a poporului egiptean aceleași cordiale urări pentru poporul roniân prieten.Vă doresc succes deplin în vizitele pe care le efectuați. Sint Încredințat intru totul că politica dialogului și consultării adoptată de cele două țări prietene ale noastre va avea un efect pozitiv in consolidarea relațiilor de colaborare fructuoasă și de prietenie care, unesc cele două popoare, in avantajul reciproc, precum și in promovarea păcii și securității internaționalei pe calea făuririi unei lumi mai bune.Cu cea mai înaltă stimă și considerație,

MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc pentru urările pe care ati binevoit să _mi le adresați cu prilejul survolării teritoriului Greciei și vă rog, la rindul meu, să primiți cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român prieten,

CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți mulțumirile mele sincere pentru felicitările și bunele urări pe care ați avut amabilitatea să ml le transmiteți cu ocazia Zilei naționale a Islandei.
VIGDIS FINNBOGADOTTIR

Președintele Republicii Islanda

■ In noile ansambluri de locuin
țe aflate In construcție in munici
piul Constanța au fost date in fo
losință mai multe blocuri. In fe
lul acesta, constructorii au realizat, 
de la începutul anului și pină in 
prezent, 2 217 apartamente, cu 467 
măi multe decît prevederile planu
lui- Multe înainte I

■ In cartierul Crihala din mu
nicipiul Drobeta Turnu-Severin o 
început montarea panourilor solare 
menite să producă apă caldă me
najeră pentru gospodăriile popu
lației, ca și pentru unele unități 
comerciale din zonă.

■ De la începutul anului și pină 
in prezent, in industria județului 
Botoșani s-a realizaf, peste preve
derile planificate, un beneficiu su
plimentar de peste 24 milioane lei, 
angajamentul , anual asumat in în
trecerea socialistă fiind astfel de
pășit.

■ Gospodăria-anexă a întreprin
derii. de materiale izolatoare din 
Vaslui numără 220 dș porci, 1 100 
păsări, 40 de iepuri de casă. Uni
tatea dispune și de peste 4 hec

tare de legume, 800. metri pătrați 
seră și altele- Consecința directă : 
prețul unei mese "la cantinele în
treprinderii a scăzut la jumătate 
față de anul trecut.

■ La Baia Mare a început să 
circule primul din cele citeva au
tobuze din transportul urban care 
vor funcționa cu gaz metan. Adap
tarea motoarelor la consumul de 
gaz metan, realizată de colectivul 
întreprinderii județene de transpor
turi locale, are ca efect reducerea 
substanțială -a costului funcționării 
acestor mijloace de transport.

B La întreprinderea metalurgică, 
din lași a început să producă o 
nouă capacitate de producție. Aici 
se fabrică țevi trase la rece, în- 
tr-o bogată gemă sortimentală, prin 
valorificarea superioară a metalu
lui.

■ Minerii și sondorii din județul 
Argeș, desfășurînd larg întrecerea 
socialistă, au extras, de la începu
tul anului, 77 000 tone lignit și mai 
mult de 1 400 tone țiței peste pre
vederile planului,

■ Școala generală de 8 ani din 
orașul Costești a amenajat o micro- 
fermă model pe un teren care 
stătea nefolosit. Construcția simplă, 
necostisitoare, adăpostește porci, 
păsări, iepuri, iar în jurul ei, pe o 
suprafață de 400 mp, s-au plan
tat meri, se cultivă trifoi și legume. 
Elevii participă aici la o plăcută și 
utilă lecție de practică agricolă și 
de autogospodărire.

■ La Fălticeni, în cel mai tînăr 
cartier al orașului, a fost inaugura
tă o modernă Casă a cărții.

■ Colectivul întreprinderii de 
construcții-monto] și reparații side
rurgice din Galați a amenajat, în 
apropiere de comuna Movileai, o 
tabără pentru preșcolari, în tabără 
a poposit prima serie de 40 pre
școlari de la Grădinița 41 din Ga
lați, copiii constructorilor.

B în ultima vreme, la parterul 
noilor blocuri de locuințe din cen
trul orașului-stațiune Covasna au 
fost date în funcțiune șase unități 
comerciale noi : un magazin de 
articole de sport și turism, o cofe
tărie, magazine de confecții, trico
taje, mercerie și un magazin tip 
„Romarta” pentru femei.

■ La Depoul C.F.R. din orașul 
Pașcani a fost dat în exploatare un 
nou și modern atelier de reparat 
locomotive diesel-electrice. Are o 
suprafață de 7 000 mp, spațiu în 
care sînt amplasate utilaje șl Insta
lații de înaltă tehnicitate, realizate 
în cea mai mare parte în cadrul 
procesului de autodotară-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII IRAK

Tovarășului SADDAM HUSSEIN
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 

Președintele Republicii Irak BAGDADLa cea de-a XV-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Irak, imi face o deosebită plăcere să vă adresez. în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mgi bune urări de sănătate și fericire personală. de pace, progres și prosperitate poporului irakian prieten.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima satisfacția față de dezvoltarea amplă, pe multiple planuri, a relațiilor de prietenie și rodnică colaborare dintre România și Irak, în conformitate cu acordurile și înțelegerile la care am ajuns cu prilejul intîlnirilor și convorbirilor de la București și Bagdad.Sint convins că vom acționa împreună pentru amplificarea și adincirea. în continuare, a conlucrării româno-irakiene, a raporturilor-de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, in interesul și spre binele popoarelor român și irakian prietene, a) cauzei generale a păcii, independentei și înțelegerii în întreaga lume.♦
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele 
Republicii Socialiste România

ÎNCHEIEREA recoltării griului
în județele Mehedinți și Dolj 

s-a terminat secerișul griuluiRecoltarea griului B-a terminat și în județele Dolj și Mehedinți. în prezent se acționează la eliberarea tuturor suprafețelor de produse secundare și încheierea însămîn- țării culturilor duble și succesive ‘pe întreaga suprafață prevăzută.Totodată, o atenție deosebită se 'acordă executării lucrărilor de întreținere a culturilor semănate după păioase, de stringere și depozitare a furajelor, de recoltare și livrare a fructelor și legumelor.în telegramele adresate, cu. acest prilej, C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de comite

tele județene de partid respective se exprimă, angajamentul lucrătorilor ogoarelor de a munci cu întreaga răspundere pentru a transpune în viață obiectivele Congresului al XÎI-lea și Conferinței Naționale ale partidului in domeniul dezvoltării și modernizării agriculturii, mobilizatoarele măsuri stabilite de recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și sesiunea Marii Adunări Naționale' cu privire la asigurarea tuturor condițiilor în vederea obținerii unor producții agricole cit mai mari.
în săptămîna care se încheie s-a lucrat mai bine și cu viteze sporite îa recoltarea griului și la semănatul culturilor duble. Ca urmare, pină in seară zilei de 15 iulie griul a fost strîns de pe 1 721 1(50 hectare, reprezen- tînd 78 la sută din suprafața cultivată. Dealtfel, intr-un mare număr de județe, așa cum rezultă și din datele înscrise pe harta alăturată, secerișul s-a. încheiat sau se apropie de sfîrșit.Există condiții ca și în județele din Moldova și Transilvania griul să fie strîns în timp scurt, spre a se evita orice pierdere de recoltă. Și in aceste zone lanurile au dat în copt pe mari suprafețe. Important este ca peste tot, dar cu deosebire în județele Botoșani, Neamț, Cluj, Sălaj și Sibiu, printr-o-temeinică organizare a muncii, să se asigure folosirea cu randament sporit a combinelor și a celorlalte utilaje din dotarea secțiilor pentru mecanizarea agriculturii.
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI IN SEARA ZILEI DE 15 IULIE, Cifrele 
înscrise pe hartă reprezintă;' în procente, terenurile de pe care a 
fost recoltat griul în întreprinderile agricole de stat (cifra de sus) și 

în cooperativele agricole (cifra de jos)

MUREȘ: Recolta este bună, tot așa
și munca pentru strîngerea ei^e ogoarele județului Mureș, in această săptămină a plouat aproape zilnic. Drept care viteza zilnică stabilită la secerișul griului nu a putut fi realizată. Aceasta a făcut ca pină în seara zilei de 15 iulie recolta de griu să fie strinsă, pe ansamblul județului, pe numai,, aproximativ 30 la sută din suprafața cultivată. înce- pind de vineri, soarele șl-a făcut din nou apariția, astfel că secerișul griului a fost reluat pe un larg front de lucru. Că se lucrează din plin, cu toate forțele, manifestindu-se grijă

sporită pentru a nu se pierde nimic din recoltă, ne-am convins cu prilejul unui raid întreprins in citeva unități agricole din centrul și sudul județului.Primul popas — la C.A.P. Mureșeni. După verificarea umidității boabelor la ferma nr. 2 Vălureni, care a cultivat 170 hectare cu griu, mecanizatorii Both Stefan. Pap Ka- roly și Keresturi Victor recoltau ultimele 40 hectare., „Producția medie realizată pe 110 hectare este de 5 100 kg griu Ia hectar, așa incit veghem

cu strictețe ca nimic din recolta a- cestui an să nu se piardă" — ne spune Constantin Pop, inginerul-șef al unității. De la Ilie Cheșa, președintele unității, aflăm că in cooperativa agricolă Mureșeni griul a fost recoltat, și în condițiile vremii mai puțin prielnice, pe aproape 200 hectare din cele 240 hectare cultivate și s-au insămințat 70 hectare eu cultura-a doua, întreaga suprafață planificată.Secerișul a fost reluat și în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Sărmașu, unde, la data raidului nostru, griul fusese strins de pe 1 450 hectare din cele 3 600 hectare cultivate. La cooperativele, agricole Sărmașu, Răzoare, Balda. Șăulia de Cimpie, munca este temeinic organizată, iar transportul produselor de

la bazele de recepție se face in același ritm cu recoltarea. Pentru optimizarea activității in baza de recepție au fost alcătuite formații de lucru, în frunte cu primarii din Săr- ma.șu. Simpetru, Miheș și Săulia de Cimpie, care, prin rotație, asigură sortarea griului pe platforme,, grăbind uscarea naturală a acestuia.Pentru ca întreaga recoltă să fie strinsă și pusă la adăpost în cel mai scurt timp și fără pierderi, cu aceeași răspundere se acționează și în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Tirnăveni, Ungheni, Luduș și Iernut, ceea ce denotă că mecanizatorii și cooperatorii mureșeni sînt hotărîți ca prin muncă bine organizată să recupereze întirzierila cauzate de ploi. (Gheorghe Giurgiu).

Știri sportive
0 Campionatul republican de ciclism in proba de fond, disputat pe traseul Cîmpulung — Rucăr — Bran și retur, s-a încheiat cu victoria lui Constantin Căruțașu (Dinamo), cronometrat pe distanta de 1.10 km in 3h 11’52”. Pe locurile următoare, coechipierii săi Ionel Gan- cea (același timp), Vasile Apostol și Mircea Romașcanu (la 25”).Tot la Cîmpulung Muscel 'se desfășoară și campionatele de șosea pentru juniorii în cadrul cărora Zol- tan Lorincz (Torpedo Zărnești) a ciștigat două probe : contracronome- tru individual și cursa de semifond. Astăzi este programată proba de fond rezervată juniorilor.• Etapa a XV-a a Turului ciclist al Franței, desfășurată contracronome- tru individual pe distanța de 15,600 km. a revenit spaniolului Angel Arroyo in 40'43“.,Lider al clasamentului- general se menține francezul Pascal Simon, urmat de compatriotul său Laurent Fignon — la 52” și irlandezul-Sean Kelly — la 1'29”.
0 în turneul internațional de box de la Szeged, boxerul român Ilie Dragomlr (categ. ușoară) l-a învins . la puntte pe Sun Sun Can (R.P.D. Coreeană). în urma acestei victorii, Ilie Dragomir s-a calificat in finală. Pen tiu medalia de aur va boxa, de asemenea, Gheorghe Simion (categoria țnijlo- ciemică), învingător în semifinala cu pugllistul sovietic Lujanin. La categoria pană, Li San Iul (R.P.D. Coreeană)' l-a întrecut la puncte pe Titi Cercel (România),• în prima zi a turneului internațional masculin de handbal de la Olsztyn (Polonia). selecționatele României și R.D. Germane au terminat la- egalitate : 23—23.• Selecționata de rugbi a Noii Zeelande a învins cu 38—6 (16—3) reprezentativa britanică, in cel de-al IV-lea meci-test disputat la Auckland.

Poporul irakian sărbătorește astăzi cea de-a 15-a aniversare a Revoluției din 17 iulie 1968, unul din cele mni importante rhomente din istoria Irakului contemporan. Preluarea puterii politice de către Partidul Baas Arab Socialist -r inițiatorul revoluției — a inaugurat o etapă nouă, de adinei prefaceri economice și sociale în viața țării, care, a făcut posibile valorificarea pe scară largă a principalei bogății naturale — petrolul (160 milioane tone anu^l) și investirea fondurilor obținute în vederea realizării unor importante obiective în toate domeniile de activitate, într-un șir de localități, de la Basra in sud, la Mosul in nord, au fost înălțate, astfel, numeroase fabrici și uzine, cartiere de locuințe și instituții so- cial-tulturale, iar pe vaste întinderi din zona fluviilor Tigru și Eufrat au apărut noi exploatări agricole, ca. urmare a fertilizării a sute de mii de hectare de pămînturi de- ' șertice.Unul dintre cele mai impunătoare obiective hidroenergetice aflate în curs de realizare este, fără îndoială, „Barajul Mosul", proiectat la 6(1 km nord-vest de orașul cu aceiași nume. Construcția sa a început in urmă eu doi ani și urmează să se încheie in 1986. Lacul de acumulare din zona barajului va avea o capacitate de 11,3 miliarde metri cubi, furnizînd apa necesară acționării unei hidrocentrale cu o putere instalată de 1 034 MW ; se vor asigura, totodată, irigarea a circa 500 000 hectare de pămînturi aride și îmbunătățirea navigației pe Tigru, sporindu-se, .în același . timp, rezervele piscicole. Acestui obiectiv de frunte al planului național de dezvoltare 1981—1935 i se vor adăuga numeroase altele, care vor contribui la creșterea potențialului economic al Irakului. Printre ele se

numără Combinatul siderurgic de la' Basra. Uzina de automobile de la Swayra și altele.Angajat intr-o operă constructivă de o asemenea amploare, poporul irakian are nevoie în mod firesc de condiții de pace și liniște, care să-i asigure înaintarea pe calea progresului economic. Este o realitate care pune în evidență necesitatea stingerii conflictului armat și reglementării prin mijloace politice a problemelor dintre Irak șl Iran. Adoptarea unei asemenea soluții. în favoarea căreia România s-a pronunțat in mod consecvent, ar răspunde intru totul intereselor celor două popoare vecine și ar constitui o contribuție de seamă la pacea generală in Orientul Mijlociu, in întreaga lume.Realizările obținute de , poporul irakian pe calea făuririi unei vieți noi sint urmărite c,u interes și simpatie de poporul român, care este un prieten sincer ai popoarelor arabe și un sprijinitor ferm al eforturilor lor pentru consolidarea independenței, pentru progres economic și social. între Republica Socialistă Romania și Republica Irak s-au statornicit relații de prietenie și colaborare. întemeiate pe stimă și respect reciproc, care înregistrează un curs mereu ascendent. O cbntribuție hotărîtoare la realizarea acestei evoluții au avut-o contactele dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Saddam Hussein, care au deschis ample perspective conlucrării româno- irakiene pe cele mai diverse planuri. Documentele semnate cu prilejul vizitei întreprinse de șeful statului român la Bagdad in iunie 1982 au pus noi și puternice baze colaborării dintre țările noastre, in interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

vremea

SEMĂNATUL Șl ÎNTREȚINEREA CULTURILORDUBLE

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 17 iulie, ora 21 — 20 iulie, ora 
21. In țară : Vremea va fi călduroasă și 
frumoasă, îndeosebi in regiunile din su
dul țării. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin noaptea și dimineața. Vor cădea 
averse izolate- de ploaie în nordul țării 
și zonele de munte. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, 
iar cele maxime între 24 și .34 de grade, 
izolat mai ridicate. Ceață slabă, dimi
neața. In București : Vremea va fi căl
duroasă și frumoasă, cu cerul mai mult 
senin. Vîntul va sufla slab pînă la mo* * 
derat. Temperaturile minime vor oscila 
între 16 și 19 grade> iar cele maxime 
între 31 și 34 de grade. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) ; Recita! in
strumental î Marin Cazacu — violon
cel, Veronica Radu — orgă — 19.
® Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Patrie, pămînt 
străbun. Spectacol de sunet și lumină 
— 21.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 84) : Amadeus — 19,30; (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Ordinatorul 
— 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Batiștei): Vacanță la 
București — 19,30; (grădina Boema) : 
Fotbal Ia Boema — 19,30.
• Estrada armatei (la grădina de vară 
a C.C.A., 13 60 64) : Estrada în croazie
ră — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, gră
dina Cișmigiu) : TmdalfL.. cloșcă —
19,30.

PROGRAMUL 1
S.'OO Televaeanța școlară
8.30 Almanahul familiei
0,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii — Enesclana

10,00 Viața satului
11,43 Lumea copiilor 0 Telefilmoteca de 

ghiozdan : „CireșarU". Episodul 10 
13.00 Album duminical
18.10 Secvențe irakiene
18,W Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal
19.20 Steaua fără hume
20.10 Telecinemateca. Ciclu! „Mari ac

tori". „Prețul reușitei". Premieră 
pe tară. Cu : Louis Jourdan, Bob 
Cummings. Farah Fawcett. Regia : 
Robert bay

31.30 Varietăți muzicale
22,00 Telejurnal
22.20 Avanpremieră TV
22.30 Închiderea programului

PROGRAMUL S
10.00 Matineu simfonic
11,00 Instantanee •
11,13 Muzică populară românească
12,00 Carnet cultural
12.30 CIntă la Stupea o 'doară
13,25 Memoria documentelor
13,45 Clubul tineretului
14.20 Varmecul muzicii
15,15 Teatru TV ; „Peripețiile unui om 

de afaceri". Dramatizare după Șa- 
lom Alehem. Interpretează : Octa
vian Cotescu, Virgil ogășanu, Ga
briela Popescu. Vistrlan Roman, 
Valentin Uritescu. Anca Pandrea,

Cristian Molfeta. Regia artistică :
Nae Cosmescu

16,00 Muzică ușoară
16.35 Ecran de vacanță 
17,00 Serată muzicală TV. .
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Mozaic muzica!
21,00 Rtistrate din Amara
21,15 Estrada jazului
2a,00 Telejurnal
32.20 Avanpremieră TV

LUNI, 1.8 IULIE
PROGRAMUL l

16.00 Telex
13,05 Emisiune în limba maghiară
17.50 1U01 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 A patriei cinstire
20.30 Panoramic economic 
21,00 Tezaur folcloric
21.30 Curier cetățenesc
31,40 Roman foileton : In viitoarea vieții. 

Cu: Tim Pleca, Plgott-Smlth, David 
Hayman, George Costigan, Paola 
Dionisottt, Joanna David, Julia 
McKenzie. Regia : David Gilles. 
(Episodul 1)

29.50 Telejurnal
PROGRAMUL 9

15,00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului
15.30 Tineri interpret!
16.00 La Început tie săptămină
20.00 Telejurnal
20.20 Moștenire pentru viitor
20,55 Agendă bucureșteană
21,10 De pretutindeni 

, 2L,30 Muzică de cameră
33.30 Telejurnal

VASLUI: Hotărîtoare sînt acum 
prașilele făcute la timp

TELEORMAN: Să se lucreze peste tot 
ca în unitafile fruntașe cinemaDatorită bunei organizări a muncii, unitățile agricole din consiliul agroindustrial Birlad, județul Vaslui, au încheiat recoltarea griului. Pe ansamblul județului, această lucrare a fost executată in proporție de 96 la sută în întreprinderile agricole de stat șl 67 la sută in cooperativele .agricole. Concomitent cu secerișul, in județ au fost insămințate aproape 20 000 hectare cu culturi I duble, depășindu-se cu 12 la sută suprafețele prevăzute. Acum, numeroși mecanizatori șl cooperatori execută lucrările de întreținere la culturile I. duble. Am urmărit cum se desfășoară aceste lucrări în unitățile din consiliul agroindustrial Birlad, unde s-au insămințat 2 570 hectare cu culturi duble, cu 200 mai mult față de cele planificate. De remarcat că 2 500 hectare dintre acestea sint cultivate numai cu porumb pentru boabe. De . c<j o suprafață atit de mare? „Din doua motive, precizează tovarășul Gheor- il ghe Dima. președintele consiliului. Avem posibilitatea să producem cantități suplimentare de porumb pentru a putea recupera astfel pierderile pricinuite de seceta ce a bintuit in 

primăvară in zona Birladulul. De asemenea, vom asigura cantitățile necesare de nutrețuri pentru zootehnie. Acum, datorită condițiilor climatice favorabile, porumbul crește viguros".„Acordăm o atenție deosebită culturilor duble — ne spune Oprea Stingă, președintele cooperativei a- gricole Pochidia. Zilnic ’ participă la întreținerea culturii cam 190 de ’cooperatori". Aflăm că 80 la sută din suprafață a fost prășită mecanic și circa 60 lă Sută manual. La Ivești, aproape toate cele 210 hectare cu porumb au fost prășite mecanic, iar manual •— 150. Sub căldura toridă, sute de oameni impînzeau cimpul. Printre cooperatori se afla și primarul comunei, Ion Luehian.Se lucra intens la întreținerea porumbului și in cooperativele agricole Vetrlșoaia, Berezeni. Rtnceni. Zăpo- deni, Telejna. Costești. Deletii și în multe alte părți. Pe ansamblul județului Vaslui, peste 4 500 hectare eu porumb au și fost prășite mecanic, iar 3100 hectare — manual. Și lucrările continuă cu intensitate, (Petru Necula).

în județul Teleorman au fost insămințate aproape 60 000 hectare cu culturi duble, din care 39 000 hectare cu portimb. Beneficiind de umezeala provenită din ploile care au căzut în fiecare zi din prima decadă a lunii iulie, porumbul a răsărit și se, dezvoltă bine. Dar tot atit de repede au crescut și buruienile. Ca urmare, s-a trecut pe un front [arg la efectuarea lucrărilor de întreținere. Pînă joi seara, prima prășilă mecanică la porumb s-a executat pe 17 150 hectare, iar cea manuală — pe 14 150 hectare.în consiliul agroindustrial Zimni- cea s-au semănat cu porumb in cultură dublă 1 500 hectare. Din această suprafață, 850 hectare au fost prășite mecanic, iar 600 hectare și manual. „Ploile au schimbat cu totul aspectul culturilor prăsitoare — ne spune președintele consiliului agroindustrial, Gheorghe Tudose. Porumbul semănat după orz arată bine. în toate unitățile agricole acordăm o deosebită atenție acestor plante, la fel ca și Ia culturile principale". Aici consemnăm o inițiativă valoroasă. Pe unele sale, unde precipitațiile au fost 

mai scăzute, s-a reluat irigarea porumbului din cultura a doua. In apa dirijată prin conducte, pe ogoare, s-au amestecat îngrășăminte azotate lichi- dc, fertilizarea făcîndu-se fără a se mai folosi mașinile.în altă' parte a județului, la cooperativa agricolă Pietroșani, peste 200 de oameni din cele 4 ferme vegetale executau lucrări de întreținere pe suprafețele cultivate cu porumb in cultura a doua. „Sîntem hotărîți să obținem in acest an producții mari de porumb in cultură dublă — spune Ion Oprea, președintele cooperativei. Pe cele 360 hectare semănate in miriște s-a făcut prima prașilă cu cultivatoarele. iar acum prășim manual ultimele suprafețe".Consemnind aceste inițiative bune nu se poate trece eu vederea că in unele unități agricole din județ- nu s-a Încheiat incă semănatul culturilor duble, iar lucrările de întreținere la cele care au răsărit nu se desfășoară in ritm corespunzător. Pînă vineri seara, din cele 39 000 hectare cu porumb au fost prășite mecanic numai 18 500 hectare, iar manual — 18 100 hectare. (Stan Ștefan),

• Melodii do Costlnești : SCALA
(11 03 72) — 9.30; 11,30; 13.30; 16; 18; 
20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORJA (47 46 75)
- 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: .20.
• Orgolii: CENTRAL (14 12 34) — 9; 
11.15; 13,30: 15,45: 18: 20.
0 Vuk — 9; 10,45; 12,30; 16: Buletin de 
București — 14,15: 17,43: 19,30 : DOINA 
(10 35 33).
0 Răzbunarea haiducilor : FEROVIAR 
(50 51 40) - 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18: 
20, la grădină — 31.
• Micul lord — 13; 15,13; 17,30; Omul 
și umbra — 19,30 ; BUZEȘTI (50 43 56). 
0 Marele șarpe : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,30; 15. FERENTARI (S0 49 85) — 
15,30; 17.30.
0 Dacii : STUDIO — 17: 19.50.
0 Escapada : FERENTARI -- 19,30.
0 Revanșa: CIULEȘTI (17 53 46) — 
13.30; 15,43; 10: 20. MIORIȚA (14 27 14)
— 9: 11.15: 13.30: 15,46: 18: 20.
0 întunericul alb — 19.30; Clinele — 
15; 17,15, COTROCENI <49 40 48).
0 Pintea : VIITORUL (11 48 03) —
15,30 : 17.30: 19,30.
0 Cuibul salamandrelor : MUNCA 
(21 50 97) - 15; 17.15; 19,30.
0 Viraj periculos : PROGRESUL 
(23 94 10) - 16; 18: 30.
0 Program de vacantă — 9; 11: „15;

Copiii Leningradului — 13,30: 17,43; 20: 
TIMPURI NOI (13 6110),
0 Lanțul amintirilor : PALATUL 
SPORTURILOR Șl CULTURII (ARE
NELE ROMANE) - 21.
0 Camionul de cursă lungă : FES
TIVAL (13 63 94) — 9; 11,15: 13,30;
15,45: 18 : 20,13. GRADINA GLORIA 
— 21.
0 Fata care vhide Hori : VICTORIA 
(16 23 79) - 9,30; 12: 14,30; 17; 19,30.
0 Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : GRIVITA (17 00 58) - 
9; 11,15; 13.30; 16,45: 18: 20.15. GRADI
NA LUCEAFĂRUL (15 87 67) - 21.
0 Dragostea mea cu Jakub : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30:
19,30. ,
0 Pierduti printre cei vii — 11,30;
13,30; 13.30; 17,30; 19,30; Program de 
vacanță — 9,30 : COSMOS (27 54 95).
0 Vraciul : FLACARA <20 33 40) —
14,30; 17; 19,30.
0 Șatra : ARTA (21 SI 86) — 9: 11; 13; 
15,30; 17,45; 20, la grădină — 21,15.
0 Veți, omul zăpezilor : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18:
20.15, BUCUREȘTI (15 61 34) - 0; 11,15:
13,30; 15,45: 18; 20.15. MODERN
(23 71 01) - 9: 11,15: 13.30: 13,45; 18:
20.15, la grădină - 21, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,13: 13.30: 15,45: 18:
20.15,
0 Cei trei mușchetari: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 0: 1 1.15: 13.30: 15,45: 18; 20. 
• Vis dc glorie: CAPITOL (16 29 17) 
— 9; 11,16; 13,30: 15.45; 18; 20.15. la 
grădină — 21.
0 Aventură în Arabia : DACIA 
<50 35 94) — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 13: 20.

0 Mitul Fedorei — 9; Adio, dar ram in 
cu tine — 11,30; 13,30: 15.45: 18; 20 : 
UNION (13 49 04).
0 Iubire fără soare : PACEA (60 30 85) 
- 15.30; 17.30: 19,30.
0 Un american la Paris : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11: 13,15; 15,30;
17.15; 20.
0 Sindromul : POPULAR (35 15 17) — 
16; 19.

teatre

O SOARELE Șl CU
TREMURELE. După opinia seismologilor sovietici, unul din indiciile certe ale unui șoc subteran pe cale de a se manifesta îl constituie modificarea intensității și frecvenței impulsurilor cimpului electromagnetic natural al Pămîntului. Aceste impulsuri apar in roci ca rezultat al tensiunii tectonice mari care provoacă in zonele faliilor dislocarea blocurilor scoarței pă- mîntești — ceea ce are drept rezultat cutremurele. S-a dovedit că modificarea semnalelor electromagnetice subterane este legată de schimbarea poziției Soarelui față de Pămînt. Această legitate i-a condus pe cercetători la ipoteza că Soarele, și nu Luna, cum se considera pină 

nu de mult, este corpul ceresc a cărui atracție servește drept „mecanism de declanșare" a cutremurelor puternice. Această ipoteză a fost verificată și confirmată in timpul mai multor cutremure puternice din Asia Centrală. Comparind modificările cimpului electromagnetic natural al Pămîntului cu poziția Soarelui și a Lunii, se poate întocmi un grafic precis al celor mai periculoase ore, zile și luni pentru fiecare focar de cutremure in parte, fiind astfel posibil să se prevadă din timp perturbațiile scoarței.
• MICROSONDA E- 

LECTRONICA. Un număr de 248 de minerale necunoscute pină in prezent au fost desco

perite de geologi in timp de patru ani cu ajutorul microsondei electronice sau microsondei „Castaing", denumită astfel după numele inventatorului său — s-a arătat la Orleans, cu prilejul unui forum științific consacrat unui bilanț și perspectivelor cercetărilor științifice cu ajutorul microsondelor. Dispozitivul se bazează pe un fasei- cpl de electroni focalizat pe suprafața eșantionului ce trebuie analizat. Atomii bombardați emit raze x proprii fiecărui element chimic, ceea ce permite să se determine elementele chimice ce compun eșantionul și evaluarea concentrațiilor conținute în fiecare element. Analiza poate fi efectuată în citeva minute. Dat fiind că acest tip de aparat permi'e identificarea mineralelor, mierosonda

’pretutindenia fost utilizată și pentru studierea rocilor prelevate de pe Lună. Totodată, mierosonda „Castaing" este utilizată în metalurgie, în medicină — pentru detectarea maladiilor profesionale, precum și pentru studierea gradului de poluare a diverselor medii. în planul cercetării științifice, mierosonda „Castaing" a permis să se constate că in natură nu există nici un mineral absolut pur, nici chiar diamantul.
• POPULAȚIA AC

TUALĂ A S.U.A. a ajuns la 

aproape 234 milioane locuitori, a anunțat Biroul american de statistică. Potrivit ultimei estimări oficiale a acestui serviciu, la 1 mai a.c. numărul americanilor era de 233 892 000. Această cifră reprezintă o creștere de 2 197 000 locuitori intr-un an și de 6 831 000 persoane în raport cu recensămîntul național efectuat in 1980.
• CENTRU CULTU

RAL INTERNATIONAL 
SHAKESPEARE. Renumitul teatru londonez „The Globe" — 

unde, începind din 1599, William Shakespeare și-a jucat majoritatea pieselor, va fi reconstituit pe malurile Tamisei, în apropiere, de locul inițial. Edificiul — a cărui construcție va începe în anul 1984 și ar urma să dureze cir\ci ani — va avea trei etaje, o capacitate de 1 500 locuri și un teatru „studio" acoperit („The Globe", se știe, nu avea acoperiș). Este vorba, în realitate, de un centru cultural internațional Shakespeare, care va mai cuprinde o expoziție permanentă dedicată creației „lebedei de pe Avon", o fono-televideotecă cuprinzînd cele mai remarcabile transpuneri pe scenă și ecran ale pieselor marelui Will, diverse alte dotări. Președintele onorific al centrului — a cărui 

realizare va costa 18,5 milioane lire sterline — este cunoscutul actor Lawrence Olivier, iar printre membrii comitetului de coordonare se află Richard Burton, Glenda Jackson, Richard Dreyfuss și Sean Connery.
• UN OU NEOBIȘ

NUIT. După cum informează ziarul „China Daily", care apare la Beijing, într-o localitate din nordul Chinei, un cocoș a depus în cuibarul găinilor sale un ou. Pasărea, în vîrstă de un an, avea în ultimul timp o comportare extrem de curioasă. Nu se mai îngrijea de găini și nu mai cînta. în cele din urmă, s-a instalat într-un cuib și a depus un ou enorm, în greutate de aproa

pe 160 g, de trei ori mai greu decît ouăle obișnuite. Publicația consideră că acest fenomen natural s-ar putea explica printr-o modificare a sexului.
• PICTURILE LUI 

CHURCHILL. La MuzeuI de artă din New York a avut loc recent vernisajul unei expoziții unde sint expuse 50 de picturi semnate de celebrul om politic britanic Winston Churchill, care — cu umorul său caracteristic — afirma că atunci cind va ajunge în rai iși va petrece primul milion de ani cu pensula în mină. Lucrările expuse cuprind peisaje impresioniste, portrete, ima- gipi din. numeroasele călătorii ale politicianului-pictor englez.
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„APĂRIND PACEA, APĂRĂM VIAȚA"
Noi acțiuni pentru stăvilirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare

„Instalarea noilor rachete în Europa 
ar spori pericolul unui război nuclear"

BERLINUL OCCIDENTAL 16 (A- 
gerpres). — Mii. de locuitori ai Ber
linului Occidental, muncitori din în
treprinderi industriale, activiști sin
dicali, funcționari, profesori, stu- 
denți, pensionari, au semnat și dat 
publicității o „scrisoare deschisă" 
prin care tși exprimă îngrijorarea și 
protestul față de intenția de a se 
amplasa, începînd cu toamna aces
tui an, pe teritoriul Europei occi
dentale noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune. In document 
se subliniază că instalarea acestor 
rachete va Impulsiona cursa înar
mărilor și, implicit, va face să

crească pericolul unul război nu
clear. ★

Pe de altă parte, in Berlinul oc
cidental a fost inaugurată „Tabăra 
internațională a păcii”, in cadrul 
căreia participanții dezbat in prin
cipal probleme legate de preintim- 
pinarea pericolului unei catastrofe 
termonucleare generate de intenții
le de a fi materializate planurile 
S.U.A. și N.A.T.O. de desfășurare a 
noi rachete nucleare cu rază me
die de acțiune pe teritoriul unor 
state vest-europene.

Glasul partizanilor păcii 
din Austria

VIENA 16 (Agerpres). — Sub de
viza „Pentru pace și dezarmare", la 
Klagenfurt — centrul administrativ 
al landului Carinthya din Austria 
— a avut loc o mare manifestație 
împotriva desfășurării de noi rache
te nucleare cu rază medie de ac
țiune pe teritoriul unor state din 
Europa occidentală, inclusiv la fron
tiera de stat a Austriei. In cursul 
manifestației, numeroși participanți 
și-au pus semnătura pe „Apelul 
de la Linz", adoptat de, mișcarea 
pentru pace din Austria, la sfirșitul 
anului trecut. Semnatarii documen
tului cer guvernului federal al 
Austriei să se pronunțe împotriva 
prezenței rachetelor nucleare.

„Buna înțelegere și colaborarea pașnică - obiective 
prioritare pentru țările continentului african" 
Un interviu al președintelui in exercițiu al O.U.A.ADDIS ABEBA 16 (Agerpres). — într-un interviu acordat agenției panafricane de informații șl citat de agenția A.P.S., șeful statului etiopian, Mengistu Haile Mariam, președintele în exercițiu al Organizației Unității Africane — O.U.A., a enumerat următoarele obiective ce trebuie să fie atinse în actuala etapă, în cadrul activității acestei organizații : instaurarea bunei înțelegeri și a relațiilor pașnice între statele membre ale O.U.A. ; sprijinirea activă a acțiunilor pentru accesul la independență al Namibiei și pregătirea condițiilor necesare eliberării Africii de Sud ; desfășurarea de ac

țiuni In direcția dezvoltării continentului din punct de vedere economic, prin întărirea relațiilor de cooperare între țările africane.Arătînd că deosebirile existente între diferite state de pe continentul african sînt normale, președintele în exercițiu al O.U.A. a subliniat, în context, că dificultățile apărute în relațiile dintre unele state ale Africii pot'fi soluționate, cu condiția ca toți să înțeleagă că principalul obiectiv, în etapa prezentă, îl reprezintă dezvoltarea economică. El a făcut, totodată, apel la întărirea solidarității și la evitarea actelor care ar fi contrare intereselor statelor africane.

BAGDAD

Întîlnire între președintele Irakului 
și președintele O. E. P.BAGDAD 16 (Agerpres). — Președintele Irakului, Saddam Hussein, l-a primit, la Bagdad, pe Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei — informează agenția I.N.A. Cu acest prilej — arată agenția — președintele irakian a reafirmat sprijinul ferm al țării sale față de O.E.P., față de independența și rolul activ al acesteia în lupta pentru dobîndirea drepturilor legitime ale poporului palestinian.Convorbirile, ia care au participat

vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției, Izzat Ibrahim, și vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Tariq Aziz, s-au referit, de asemenea, la actuala situație din cadrul mișcării palestiniene și din lumea arabă, în general. S-a subliniat, în context, necesitatea unei poziții arabe' unite în sprijinul O.E.P., pentru a contribui la menținerea unității sale, la întărirea capacității de luptă pentru restabilirea drepturilor poporului palestinian, relevă agenția citată.
Puternice acțiuni revendicative ale muncitorilor 

din centura industrială a Lisabonei

„Port-avioanele morții 
nu au ce căuta 

în porturile nipone !"
TOKIO 16 (Agerpres). — Pe în

treg teritoriul Japoniei au avut loo 
sîmbătă mari demonstrații desfă
șurate sub deviza „Port-avioanele 
nucleare americane nu au ce căuta 
în porturile nipone". Participanții 
au cerut interzicerea vizitei port- 
avioanelor „New Jersey" și „Cari 
Winston" cu rachete nucleare Ia 
bord în porturile japoneze. De
monstranții au organizat pichete 
in jurul sediului parlamentului, al 
reședinței premierului nipon și al 
Ambasadei S.U.A. din Tokio, expri- 
mîndu-și protestul hotărit împotri
va prezenței nucleare americane pe 
teritoriul Japoniei Ei și-au reafir
mat, de asemenea, hotărîrea de a 
continua lupta pentru denunțarea 
tratatului de securitate nipono-a- 
merican, pentru lichidarea bazelor 
militare americane de pe pămîntul 
Japoniei.

„Pentru viitorul copiilor noștri"

In capitala Portugaliei, Lisabona, s-a desfășurat o amplă manifestație a 
femeilor, sub lozinca „Apărăm pacea pentru viața copiilor noștri". Foto

grafia înfățișează un aspect din timpul manifestației

Insurgenții din Salvador provoacă 
pierderi grele trupelor guvernamentaleSAN SALVADOR 16 (Agerpres). — După lupte intense, detașamentele Frontului Farabundo Marți pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din Salvador au reușit să-și instituie controlul asupra a zece localități din departamentul Morazan, a anunțat postul de radio „Venceremos", citat de agenția cubaneză Prensa Latina. In cursul confruntărilor, armata sal- vadoriană a înregistrat importante

pierderi in oameni șl tehnică de luptă.Acțiuni similare s-au desfășurat și în departamentul San Miguel, în apropierea localității Espiritu Santo, unde forțele F.M.L.N. au obligat efectivele batalionului „Cazadores", special antrenat în lupta contra insurgenților, să-și părăsească pozițiile deținute.

LISABONA 16 (Agerpres). — La chemarea sindicatelor portugheze, muncitorii din centura Industrială a Lisabonei au participat vineri la numeroase acțiuni greviste de scurtă durată și Ia manifestații în semn de protest împotriva deciziei autorităților de a trimite forțe polițienești pentru a ocupa șantierele navale Lisnave, din zona capitalei lusitane,

informează agenția France Presse.Cei 6 700 de muncitori portuari continuă, totuși, greva declanșată la 6 iulie, revendicînd plata salariilor ce li se cuvin — și pe care nu le-au mai primit din luna mai — precum și asigurarea locurilor de muncă, In contextul în care direcția portului și-a anunțat intenția de a concedia 
2 000 dintre ei.

Conferință dedicată dezvoltării agriculturii 
latino-americane

Regimul de la Seul se menține la putere 
numai prin violență

— declara un fruntaș al opozițieiSEUL 16 (Agerpres). — Kim Yong Sam, președintele Partidului Nou Democratic, interzis de autoritățile de la Seul împreună cu alte formațiuni ale opoziției, a subliniat, într-un interviu acordat presei americane, că actualul regim sud-coreean se menține la putere numai prin violență. Kim Yong Sam, care a des

fășurat recent o lungă grevă a foamei pentru a susține cererile de democratizare a societății sud-coree- ne, și-a exprimat speranța în găsirea unor posibilități pentru unirea forțelor sale cu cele ale unui alt reprezentant de frunte al opoziției, Kim Dae Jung, aflat în exil în S.U.A.

SANTIAGO DE CHILE 16 (Agerpres). — La Santiago de Chile s-au încheiat lucrările unei reuniuni consacrate dezvoltării agriculturii, la care au luat parte experți din șase țări latino-americane — informează agenția E.F.E.In cursul dezbaterilor, organizate sub egida Comisiei Economice a O.N.U. pentru America . Latină (C.E.P.A.L.) și Organizației Națiuni

lor Unite pentru Alimentație șî Agricultură (F.A.O.), au fost examinate probleme legate de necesitatea asigurării din resurse interne a cerințelor de alimente ale țărilor din zonă. în acest sens, s-a subliniat importanța amplificării eforturilor îndeosebi în ce privește îmbunătățirea tehnologiilor, care să permită obținerea unor producții sporite și diversificate.
Guvernul canadian 

a autorizat testarea 
pe teritoriul național 

a rachetelor americane 
„Cruise**

Proteste ale opiniei publiceOTTAWA 16 (Agerpres) — Intr-o scrisoare adresată secretarului de stat al S.U.A., George Shultz, ministrul de externe canadian, Allan MacEachen, a anunțat că guvernul canadian a hotărit autorizarea testării rachetelor americane „Cruise" pe teritoriul Canadei, pe o durată de cinci ani, informează agenția France Presse. După cum se știe, S.U.A. au cerut, la 13 iunie, guvernului de la Ottawa o autorizație în acest sens — demers care se înscrie în prevederile acordului general asupra testărilor de armament, semnat de cele două țări. In februarie anul curent. La o conferință de presă, ministrul de externe canadian a declarat că această autorizare nu înseamnă că țara sa „își va schimba hotărîrea de a nu-și dota forțele armate naționale cu arma nucleară".t *f Decizia guvernului de la Ottawa a provocat ample reacții de protest din partea unor largi pături ale populației canadiene, a mișcărilor pentru pace și a unor cercuri religioase din țară. Reprezentanții acestor mișcări și-au exprimat hotărîrea de a acționa, prin ample demonstrații în întreaga țară, pentru a determina guvernul să revină asupra hotărîrii respective.

Capriciile vremii

'AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

SEARA CULTURALA ROMA
NEASCA. La Biblioteca română 
din Roma a fost organizată o seară 
culturală. Manifestarea, la care au 
luat parte oameni de cultură și 
artă, ziariști, un numeros public, 
s-a încheiat cu vernisajul expozi
ției pictorului român Horea Cu- 
cerzan.

CONSILIUL DE SECURITATE 
AL O.N.U. urmează să se întrunească luni pentru a dezbate problema prelungirii mandatului Forței interimare a O.N.U. în Liban (U.N.I.F.I.L.), ca urmare a cererii înaintate de guvernul libanez, luna trecută.

CONVORBIRILE AMERICANO- 
JAPONEZE ÎN PROBLEME ECO
NOMICE s-au încheiat la Washington. Subsecretarul de stat Allen Wallis, care a condus delegația americană la convorbiri, a recunoscut că japonezii „și-au exprimat preocuparea în legătură cu unele dintre măsurile comerciale restric

tive adoptate recent de Statele Unite".
CONGRESUL UNIUNII CREȘ- 

TIN-SOCIALE, ramura bavareză a Uniunii Creștin-Democrate din R.F. Germania, a început sîmbătă la Miinchen. Franz-Josef Strauss a fost reales, pentru un mandat de doi ani, in funcția de președinte al U.C.S.
SPRE ALEGERI GENERALE ÎN 

URUGUAY. Regimul militar din Uruguay și-a confirmat intenția de a organiza alegeri generale la 28 noiembrie 1984 și de a remite puterea unui guvern civil in martie 1985 — informează presa uruguaya- nă. Decizia respectivă a fost adoptată în urma unei întrevederi a președintelui țării, Gregorio Alvarez, cu reprezentanții forțelor armate.
CREDITE PENTRU DEZVOL

TARE. Banca Mondială a aprobat cererile a nouă țări in curs de dez

voltare pentru acordarea de împrumuturi totalizînd 529,9 milioane dolari. Beneficiarele acestor credite — destinate realizării unor proiectă de aprovizionare cu apă, modernizării serviciilor publice, cercetărilor în domeniul geofizicii și mecanicii pămîntului, agriculturii și energiei — sint Botswana, Coasta de Fildeș, Senegal, Zimbabwe, Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka și Iordania.
ATENTATE ÎN ULSTER. Un grup de teroriști din Belfast du incendiat mai multe apartamente și magazine din oraș. Atentatorii au folosit bombe incendiare. Peste 60 de pompieri au acționat timp de mai multe ore pentru stingerea incendiilor.- Pagubele materiale au fost estimate la 1,6 milioane dolari. Pînă în prezent, atentatele nu au fost revendicate.
VICTORIE A GREVIȘTILOR 

DIN SAN FRANCISCO. Greva șoferilor și mecanicilor care deser

vesc autobuzele suburbane din San Francisco — declanșată în urmă cu 87 de zile, în sprijinul revendicărilor lor de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viață — s-a încheiat cu victoria greviștilor. Pe parcursul întreruperii lucrului, a- ceșlia s-au bucurat de solidaritatea oamenilor muncii din alte sectoare de activitate din San Francisco.
CRIZA DIN INDUSTRIA META

LURGICA A ITALIEI. Economia italiană continuă să se confrunte cu o îndelungată perioadă de recesiune. Cel mai grav afectată este industria metalurgică, a cărei producție a scăzut in perioada ianuarie—mai a.c., cu 15,2 la sută, în raport cu aceeași perioadă a anului trecut, relevă un raport oficial dat publicității la Roma. Pe ansamblul economiei, reculul producției a fost în perioada respectivă de peste opt Ia sută, menționează raportul.
ACORDUL DE PRINCIPIU DIN

TRE BRAZILIA ȘI FONDUL MO
NETAR INTERNAȚIONAL, privind eliberarea unei noi tranșe de 411 milioane dolari dintr-un credit total de 4,5 miliarde, a fost confirmat de surse ale F.M.I. din Washington.

ACCIDENT DE CIRCULAȚIE. 
Sîmbătă, in Italia s-a produs un 
grav accident soldat cu șase morți 
și trei răniți. Victimele erau turiști 
austrieci. Autocarul austriac s-a 
ciocnit cu un camion italian in 
apropiere de localitatea Resiutta.

Mari inundații in sudul Braziliei
Bilanțul victimelor 

inundațiilot care afec
tează de citeva zile 
sudul Braziliei ar pu
tea depăși cifra de 
500 de persoane, fi
nind cont și de numă
rul foarte ridicat al 
copiilor dați dispă
ruți, estimează presa 
braziliană. Numeroase 
regiuni sint încă izo
late și echipele de

salvare nu au putut 
acorda ajutorul nece
sar persoanelor sinis
trate, au precizat au
toritățile braziliene. 
Numai în statul Santa 
Catarina, una din 
principalele regiuni 
agricole ale țării, au 
fost recenzați 35 000 
de copii sub șase ani 
care au rămas fără a-

dăpost. In cea mal 
mare parte a regiuni
lor inundate, principa
lele probleme rămin 
alimentația și starea 
sanitară a populației 
sinistrate care, în u- 
nele cazuri, nu poate 
conta decit pe aprovi
zionarea asigurată de 
elicoptere sau blindate 
amfibii. r

Secetă neobișnuită în Spania
MADRID 16 (Ager

pres). — Pagubele 
provocate agriculturii 
spaniole de seceta ex
cesivă care afectează 
această țară au fost 
estimate la peste un 
miliard de dolari, s-a

anunțat la Madrid. 
197 de orașe și loca
lități au fost declarate 
„zone de calamitate" 
ca urmare a căldurilor 
toride care s-au abă
tut asupra mai multor 
regiuni ale țării și a

absenței totale, de a- 
proape cinci luni, a 
precipitațiilor. In 140 
de orașe apa este fur
nizată numai 5 ore pe 
zi, iar in 57 ea este 
adusă cu ajutorul cis
ternelor.

Ravagiile taifunului „Vera
MANILA 16 (Ager

pres). — Conform unui 
nou bilanț provizoriu 
dat publicității de 
autoritățile filipineze, 
violentul taifun „Vera",

care s-a abătut asupra 
arhipelagului Filipine, 
a provocat moartea a 
cel puțin 20 de persoa
ne și rănirea gravă a

a

altor 18. Taifunul a 
avariat peste 3 500 de 
locuințe și a lăsat fără 
adăpost aproximați 
42 000 de familii.

Orizonturi ale dezvoltării 
de-a lungul fluviului Zambezi
Pe una din arterele principale ale orașului Lusaka, capitala Republicii Zambia, se înalță un impunător monument care înfățișează un african rupîndu-și cătușele. Este „Statuia Libertății", dedicată luptelor eroice duse de poporul zambian pentru cucerirea independenței naționale și care, din 1974, cind a fost dezvelită, constituie un permanent punct de atracție pentru toți cei ce vizitează orașul. Ea simbolizează descătușarea unei întregi națiuni din lanțurile robiei coloniale și mersul său mereu ascendent pe drumul făuririi unei vieți noi, libere și prospere. Mers ilustrat cit se poate de elocvent de Însăși înfățișarea actuală a capitalei zambiene.Situată la altitudinea de I 300 de metri, pe drumul ce leagă regiunile sudice cu renumita „Cooper- 

belt" (Centură de cupru"), Lusaka a fost, multă vreme, o mică așezare rurală fără importanță, ai cărei locuitori se ocupau cu agricultura și care, pînă la mijlocul acestui secol, nu a depășit niciodată nivelul unui oraș oarecare de provincie. În 1950, populația sa de abia atingea 30 000 de locuitori. în- cepind însă cu 24 octombrie 1964, cind Zambia și-a obținut independența, în istoria orașului devenit capitala tînărului stat african a început o epocă nouă, de prefaceri care i-au schimbat complet înfățișarea. în numai două decenii, numărul locuitorilor a crescut de mai bine de zece ori, ajungînd la peste 500 000. Au fost puse bazele unei industrii proprii diversificate, care a transformat Lusaka în principalul centru economic al Zambiei. Au luat un deosebit avînt construcțiile edilitare ; dacă pînă nu demult întreaga activitate a orașului gravita în jurul unei artere principale, unde își au sediile băncile, companiile de transporturi aeriene și marile magazine — în prezent, datorită noilor construcții, perimetrul centrului s-a extins considerabil. Din inima orașului pornesc spre periferii străzi lungi de cîțiva kilometri, mărginite de clădiri impozante și arbori exotici — în special arborele de foc, cu flori de un roșu aprins — care dau

capitalei Zambiei înfățișarea unui imens parc. Iar dincolo de limitele sale se conturează pilcurile pădurii tropicale și vastele întinderi ale platoului zambian, pe care crește „iarba elefanților", înaltă de trei metri. De această zonă se leagă însuși denumirea orașului. Ea provine de la numele unui cunoscut vînător de elefanți, ajuns căpetenia satului de odinioară.înfățișarea de azi a orașului Lusaka constituie, fără îndoială, doar un aspect al realizărilor obținute de. poporul zambian în perioada relativ scurtă care a trecut de la
însemnări din 

Republica Zambia

proclamarea independenței țării. Dornic să pună capăt cit mai cu- rînd stării de înapoiere economică moștenită din trecut, el s-a angajat, sub conducerea Partidului Unit al Independenței Naționale, într-o nouă bătălie, la fel de grea, cea a dezvoltării și a valorificării în folosul propriu a bogățiilor naturale, bătălie aflată în plină desfășurare. Căci Zambia este situată într-o zonă a continentului care beneficiază de o extraordinară varietate a resurselor. în adîncurile teritoriului zambian se găsesc a- preciabile rezerve de cărbune, mangan, plumb, zinc, aur, argint, iar întinderile sale sînt acoperite de imense păduri cu lemn de esențe prețioase. Zambia se bucură, de asemenea, de un admirabil cadru natural. Cea mai mare parte a teritoriului, în suprafață de 752 614 kmp, este un platou Înalt de peste o mie de metri, străbătut spre vest și sud de fluviul Zambezi, care taie în stîncă o salbă de cascade,, între care faimoasa cascadă Victoria, ale cărei ape se prăbușesc de la o înălțime de 120 de metri, oferind o priveliște de neasemuită frumusețe.Dar cea mai mare și renumită bogăție națională o constituie cuprul. Principalele rezerve de „me

tal roșu" sînt concentrate în amintita „centură de cupru", din vecinătatea graniței cu Zairul. Aici se află circa un miliard de tone de minereu, adică un sfert din rezervele mondiale. Tot aici funcționează șapte combinate de prelucrare a minereului, cu o • capacitate de circa 800 000 tone anual, a căror producție- livrată pe piețele externe asigură Zambiei 90 la sută din totalul veniturilor obținute din export.Pentru a beneficia efectiv de pe urma acestei imense bogății naturale, ca și a altor resurse, guvernul de la Lusaka a trecut încă din primii ani ce au urmat proclamării independenței la instaurarea controlului de stat în activitatea economică și la adoptarea unui șir de măsuri menite să stimuleze valorificarea lor la un nivel ridicat. O atenție deosebită a fost astfel acordată creării de noi obiective industriale și formării de cadre. în întreprinderile cuprifere lucrează astăzi peste 250 000 de muncitori, dintre care mulți s-au calificat în ultimii ani din rîndul tinerilor ve- niți din mediul rural. La Lusaka, Kitwe, Ndola și în alte localități au apărut uzine și fabrici noi, cum sint cele din domeniile siderurgiei, cimentului, chimiei, au fost construite baraje și hidrocentrale, s-a dezvoltat rețeaua de căi de comunicații și transport ; în 1975 a fost dată in funcțiune linia de cale ferată Tanzam în lungime de 1 859 km, care leagă punctul terminus al „centurii de cupru", Kapiri Mpos- chi, de capitala Tanzaniei.în condițiile în care 70 la sută din populația de 5 800 000 locuitori a Zambiei se ocupă' cu agricultura, un loc central în cadrul planului național de dezvoltare îl ocupă ridicarea satelor la o viață nouă. Recent, guvernul zambian a adoptat un vast program de restructurare a agriculturii, care va permite in următorii opt ani asigurarea din resurse proprii a alimentelor de bază, între altele, se preconizează crearea de cooperative agricole și ferme de stat mecanizate, de cite 20 000 hectare, în toate provinciile. Acestea vor trebui să fie nu numai mari unități producătoare de ce-

Noi profiluri arhitectonice la Lusakareale, dar și furnizoare de semințe și anumite utilaje agricole pentru țăranii individuali.Ca țară situată în Africa australă, Zambia are de înfruntat nu numai consecințele nefaste ale anilor de dominație colonială, ci și o stare de tensiune periodică generată de acțiunile agresive ale rasiștilor' de la Pretoria. Aceste provocări, asemeni celor declanșate împotriva altor state din „prima linie", urmăresc să submineze munca pașnică a poporului zambian, să semene neîncredere și teroare in rindurile sale. Dar ele sînt condamnate cu toată vigoarea de opinia publică mondială, care cere să Ii se pună fără întîrziere capăt, să fie respectate integritatea teritorială și suveranitatea tînărului stat african.Animat de statornice sentimente de prietenie și solidaritate față de tinerele state independente ale Africii, poporul român urmărește cu caldă simpatie eforturile depuse de poporul zambian pe calea consolidării independenței și dezvoltării economico-sociale. între Republica Socialistă România și Republica Zambia s-au stabilit relații de prietenie și colaborare, care cunosc un curs mereu ascendent. O contribuție hotărîtoar^ la realizarea acestei evoluții pozitive au avut-o convorbirile desfășurate la Lusaka și București între președinții Nicolae Ceaușescu și David Kenneth Kaunda, care, prin acor

durile și Înțelegerile convenite, au deschis ample perspective conlucrării româno-zambiene pe cele mai diverse planuri. în spiritul Tratatului de prietenie și cooperare din 17 aprilie 1979 s-au intensificat/ legăturile pe linie de partid și guvernamentală, s-a dezvoltat continuu colaborarea economică, teh- nico-științifică și culturală dintre România și Zambia. Au fost promovate acțiuni de cooperare, mai ales in domeniul agriculturii, extracției de minereuri, industriei, precum și in alte domenii. Cea de-a VII-a sesiune a Comisiei _lxte româno-zambiene de cooperare economică și tehnică, desfășurată recent la Lusaka, a stabilit noi măsuri privind finalizarea unor importante acțiuni de cooperare și de lărgire a volumului comerțului dintre cele două țări.înscriindu-se intr-un asemenea context propice, vizita oficială pe care președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o va întreprinde in Zambia, la invitația președintelui David Kenneth Kaunda și a doamnei Betty Kaunda, va marca, fără îndoială, un nou și important moment in cronica relațiilor de prietenie și cooperare româno- zambiene. Ea va constitui, totodată, o contribuție de seamă la promovarea cauzei independenței și progresului, a păcii și înțelegerii internaționale.
Nicolae N. LUPU
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Simple întîmplări?

Bine Intenționată, dar cam macabră, simplistă șl de un gust îndoiel
nic, caricatura dintr-un ziar occidental privind recenta execuție la Pre
toria a trei militanți ai mișcării de eliberare: caricatura ii reprezenta 
atîrnînd in ștreang și avea ca legendă — „problema negrilor e tratată 
in R.S.A. la nivel înalt".

E adevărat, în legătură cu execuția s-au exprimat proteste - nu 
ca in alte cazuri. Care n-au fost, doamne ferește, asasinate politice, 
ci doar simple accidente.

Cum s-a autoaccidentat mai demult liderul sindical de culoare Neil 
Aggett, care a reușit performanța de a se sinucide, spinzurindu-se in 
celulă (deși avea miinile incătușate). Sau H. Haffejee, stomatolog din 
Durban, om foarte aspru cu sine însuși : profitind de neatenția gardie
nilor și-a aplicat singur in beciurile poliției 40-50 de lovituri de mă-nilor și-a aplicat singur in beciurile poliției 40-50 de lovituri de 
ciucă pînă a decedat.

- Dar oare nu-i de vină „K.T.T.L. - F.M." ?
...James Lenskoe a sucombat ciocnindu-se din neatenție de 

electroșocuri prelungite. Iar A. Hurrow, tot la poliție, a căzut pe 
și a avut un șoc cardiac fatal ; cele 36 de plăgi găsite pe trup 
datorat, evident, alunecării pe trepte. Profesorul negru A. Timol, 
susținut de doi polițiști, a alunecat pe fereastră de la etajul X, iar N. 
Kgoatke a alunecat (și el) sub duș, în închisoare : a răcit și a făcut o 
pneumonie foarte naturală (și foarte fatală).

- Dar nu cumva este recepționat pe acolo „K.T.T.L - F.M." î Cu 
îndemnurile privind copiii lui Satana ?

...Ce înseamnă „K.T.T.L. - F.M.” ? Cum, nu știți ? Este un post de 
radio particular, care funcționează nu accidental, ci legal, adică liber 
in „țara tuturor libertăților". Este amplasat lingă orașul american Dodge 
City, faimos pentru uzinele de automobile și filmele western. Postul de 
radio se află în proprietatea personală a preacucernicei familii Nellie 
și Charlie Bobbs, care se autointitulează „Gardienii Domnului". Oameni 
pioși și evlavioși, ei au consacrat emisiunile lui K.T.T. „eliberării lumii 
de copiii lui Satana". Iar cum Satana, avind mereu de lucru cu smoa
la, este negru, atunci respectivii fii ai lui Satana de care lumea tre
buie debarasată sint negrii.

Democraticul post „K.T.T." se ocupă nu numai cu educația generală 
șl formarea ideologică ; emisiunile includ și programe speciale de reco
mandări practice. Radioascultătorii pot să rețină sfaturi concrete pri
vind formele de luptă contra copiilor lui Satana : cum se pot intenta 
acțiuni in justiție fabricîndu-se dosare de condamnare sigură ; cum se 
construiesc baraje pentru închiderea unei șosele sau cum se organi
zează ambuscade (pentru interceptarea sataniștilor) ; cum se pregă
tește un asalt-surpriză de noapte împotriva unei locuințe (diavolești) ; 
din ce și cum se poate ridica rapid o spinzurătoare (pentru operativi
tatea accidentelor de „sinucidere").

E drept, senatorul republican de Kansas, Robert Dole, a protestat 
și o cerut o investigație asupra postului „K.T.T." pentru incitare rasistă 
și terorism verbal - dor perspectivele anchetei sînt incerte ; acțiunea 
sa a fost criticată căci „ar leza libertatea cuvîntului și a opiniei".

...In fond, fiecare e liber să facă ce vrea - dacă in fața por
tului Capetown s-ar amplasa vreo statuie gigant, consacrată, de pildă, 
„Dreptății" sau „Egalității" ori „Libertății" — oare copiii lui Satana lo
calnici ar putea obiecta ?

Nu este și R.S.A. - cu satanicele accidente de la poliție - o țară 
deschisa tuturor posibilităților ?

niște 
scări 
s-au 
deși
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