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Trepte istorice ale afirmării
clasei muncitoare

De la naționalizare la autoconducere 
linia continuă a dezvoltării competenței 

și răspunderii producătorilor și 
proprietarilor mijloacelor de producție

„Putem spune că în toți acești ani clasa noastră 
muncitoare a demonstrat prin fapte că știe să conducă 
mai bine decît clasele exploatatoare, că își îndeplinește 
în mod minunat 
asumat-o în fața

DE PESTE 10 MILIARDE LEI!
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misiunea 
întregului

de răspundere pe care și-a 
popor“.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘEȘCU 
a primit pe Lise Oestergaard, membru al guvernului danez, 

ministru fără portofoliu in Ministerul Afacerilor Externe al DanemarceiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. a primit, simbătă dimineața, pe Li*<?  Oestergaard. membru al guvernului danez, ministru fără portofoliu în Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, care a făcut o vizită în țara noastră.La primire au luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Stana Drăgoi, ambasadorul României la Copenhaga.A fost de față Axei Serup. ambasadorul Danemarcei la București.în timpul întrevederii s-a procedat la un schimb de vederi privind stadiul și perspectivele relațiilor ro- mano-daneze. precum și în legătură cu unele probleme ale actualității internaționale.în acest cadru a fost exprimată satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor româno-daneze si a fost manifestată dorința comuna de a

impulsiona ’și dinamiza raporturile dintre rele două țări atit oe plan politic. cit si in domeniile economic, tehnico-științific si cultural, precum și conlucrarea ir, sfera vieții internaționale. in avantajul ambelor state, in folosul cauzei păcii «i cooperăr'i in Europa și in lume.Abordindu-se unele probleme internaționale actuale, a fost manifestat interesul pe care cele două țări il acordă făuririi unui sistem trainic de securitate și cooperare in Europa și. in acest context, pregătirii reuniun i de la Madrid menite să dea un puternic impuls procesului de întărire a destinderii, încrederii si colaborării dintre statele europene. In adest context s-a subliniat faptul că pacea Și securitatea internațională nu pot fi concepute fără înfăptuirea unor pași concreți pe calea dezangajării militare a continentului, a dezarmării, si in special a dezarmării nucleare, di

minuării cheltuielilor și efectivelor militare.Schimbul de vederi a reliefat, totodată. importanța pe care România și Danemarca o acordă rezolvării pașnice, pe calea tratativelor, a stărilor conflictuale dintre state și a evidențiat însemnătatea creșterii participării țărilor mici și mijlocii, a tuturor statelor la eforturile de consolidare a înțelegerii și păcii intre națiuni.S-a subliniat, totodată, că pacea și stabilitatea internațională solicită eforturi susținute din partea întregii comunități internaționale pentru lichidarea subdezvoltării, pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale, care să asigure progresul fiecărei națiuni, al Întregii civilizații umane.întrevederea a decurs intr-o atmosferă cordiala.
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ÎN JUDEȚUL COVASNA : DE TREI ORI MAI MULTE INVESTIȚII, DE ZECI DE ORI MAI MULTĂ MUNCĂ DE ÎNALTĂ CALITATE !
tN PAGINA A 111-A

Apropierea gloriosului jubileu pe care-1 vom sărbători in vara acestui an — aniversarea a 35 de ani de la eliberarea patriei de sub dominația fascistă — ne readuce in memorie drumul aprigelor înfruntări de da-, să, al marilor transformări revoluționare și al strălucitelor victorii dobindite de poporul nostru in răstimpul acestor ani, iar una din marile cuceriri ale acestei perioade a fost naționalizarea principalelor mijloace de producție industrială de la care se împlinesc mîine 31 de ani. în acea zi din iunie 1948. care va rămine in istoria României noi ca un moment fundamental al revoluției socialiste, clasa muncitoare întregea puterea sa politică, cucerită prin marile bătălii revoluționare, cu puterea economică, devenind astfel clasa conducătoare in toate sferele vieții sociale. Prin trecerea principalelor mijloace de producție din proprietatea privată a clasei capitaliștilor in proprietatea societății întregi, a fost lichidată definitiv exploatarea omului de către om in industrie, a fost desființată ca clasă burghezia industrială și financiară.Este lesne de înțeles că preluarea conducerii și administrării fabricilor și uzinelor nu a' fost o sarcină simplă. La greutățile izvorîte din condițiile materiale moștenite de la regimul burghezo-moșieresc, la lipsa de experiență în conducerea economiei, se adăuga sabotajul economic al reacțiunii, care căuta și pe această cale să submineze puterea populară. Dar animați de spirit revoluționar. de o înaltă putere de dăruire și sacrificiu, muncitorii și-au însușit in scurt timp, din mers, știința organ' jy activității economice, asiguri y.’i mijloacele de producție — arme pifotăritoare in bătălia Pentru edlfț area socialismului — să fie temeinic gosoodărite. in folosul noului și adevăratului lor stăpin — ooporul muncitor.Ce a însemnat, practic, proprietatea socialistă pentru progresul societății noastre ? Ce a insemnat gospodărirea mijloacelor de producție de către popor ? Răspunsul il aflăm in ritmurile rapide — printre cele mai înalte din lume — pe care le-a cunoscut dezvoltarea industriei noastre ; il aflăm in faptul că producția industrială a României era. la sfir- șitul anului trecut, de peste 42 de ori mai mare decit in anul naționalizării : producția de energie — de circa lift ori. cea a construcțiilor de mașini de 160 ori. a industriei ușoare de 35 ori, iar a industriei alimentare de aproape 10 ori. Tot datorită efortului intens de industrializare socialistă, desfășurat eroic de clasa noastră muncitoare, s-a pus capăt situației cu totul anormale din trecut, cind 80 la sută din potențialul industrial al României — atit cit exista Ia vremea aceea — era concentrat in
Anul acesta, cind în viața poporului și partidului nostru vor avea loc evenimente istorice de însemnătate excepțională — sărbătorirea celei de-a 35-a aniversări a insurecției naționale urmate antifasciste și antiimpe-’ rialiste, precum și cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român — se împlinesc și trei decenii de la crearea, din inițiativa și sub conducerea partidului, a organelor de miliție, cărora le-a revenit misiunea de onoare de a apăra, împreună cu celelalte organisme ale statului, intr-o strinsă și permanentă conlucrare cu oamenii muncii, cuceririle revoluționare ale poporului, viața și libertatea cetățenilor, avutul obștesc și personal, ordinea și liniștea publică.Sărbătorirea in fiecare an a Zilei miliției constituie un simbol al prețuirii pe care partidul și poporul nostru o acordă celor care, neprecupețind timpul și eforturile, la nevoie nici viața, își consacră întreaga lor putere de muncă și luptă înfăptuirii legalității socialiste, apărării intereselor cetățenești, dezvoltării continue a climatului de siguranță civică.„Crearea, ca și intreaga activitate desfășurată de organele de miliție — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘEȘCU — dovedesc justețea politicii generale a partidului nostru, care a pornit și pornește de la principiile marxist-leniniste potrivit cărora revoluția socialistă trebuie să-și creeze propriile instrumente, propriile organe de stat însărcinate să vegheze la apărarea cuceririlor revoluționare, să asigure in practică exercitarea de către popor a conducerii suverane a tării".tntr-adevăr, încă de la inceputul

numai șase județe, asigurindu-se o repartizare armonioasă a forțelor de producție pe intreg teritoriul țării, atragerea tuturor județelor pe orbita progresului economico-social. Sint tot atitea dovezi care atestă capacitatea clasei muncitoare de a conduce și gospodări țara, incomparabil mai bine decit clasele exploatatoare, decit foștii patroni.Am ajuns acum, ca urmare a acestei dezvoltări, în stadiul în care pe primul plan al preocupărilor nu se mai situează simpla creștere cantitativă a forțelor de producție, ci creșterea calitativă, factorii intensivi — proces magistral sintetizat de secretarul general al partidului prin sarcina trasată la Conferința Națională din 1977, de a „transforma cantitatea intr-o nouă calitate". Partidul cere astăzi clasei muncitoare. întregului
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------.-------- Vară românească -
Aud un cîntec peste țară 
In fiecare miez de vară.
Aud cum sevele trudesc, 
Cît ține plaiul românesc,
Aud superbe simfonii 
Cîntate-n cor de ciocîrlii,
Aud cum cerul se-nfioară 
De-atîta dragoste de țară ;
Aud cum plinea urcă-n spice
Din trup de rădăcini voinice,
Aud secara cum se vrea
S-o strîngă-n brațe cineva,
Aud cum roibii mei tînjesc 
După trifoiul românesc ;
Aud ovăzul cum se roagă
Să-l pască minza mea arabă,
Aud juninci venind spre casă
Cu amiros de iarbă grasă,
Aud străbunii cum învie
Din strămoșeasca noastră glie,
Aud cum voievozi eroi
Ar vrea să fie printre noi
Și copleșiți de dor de țară
In veci n-ar vrea ca să mai moară.
Aud un cîntec peste țară
In fiecare miez de vară.

George CIUDAN

existenței lor, organele de miliție, alcătuite din fii destoinici ai clasei muncitoare, țărănimii muncitoare și intelectualității legate de popor, educați de partid. în spiritul patriotismului revoluționar, al dragostei față de popor, au constituit și constituie, alături de celelalte organe de stat, bucu- rindu-Se de sprijinul deosebit de prețios al maselor largi de oameni aiPermanent la datorie, în slujba poporului
muncii, un apărător dirz și devotat al muncii și vieții poporului nostru, al drepturilor și libertăților constituționale.Conștiente că slujesc o cauză dreaptă, ferm hotărite să răsplătească prin fapte încrederea acordată de partid și popor, cadrele de miliție, in frunte cu comuniștii, au făcut, de-a lungul celor trei decenii de muncă și luptă, dovada unor inalte calități moral-politice și profesionale, a răspunderii profunde pentru misiunile ce le-au revenit. La posturile lor de luptă, pentru îndeplinirea misiunilor încredințate, au căzut eroic mulți ofițeri și subofițeri de miliție, între care căpitan Ghiță Alexandru, locotenent major luga Iancu, locotenent major Lăbuș Radu, locotenent Puiu Dumitru. sublocotenent Biliboc Valentin, plutonier Frigea Ion. sergent major Acatrinei Nicolae, dovedind astfel,

NICOLAE CEAUȘEȘCUpopor, acel efort, acea concentrare de energie creatoare capabile să asigure saltul pe o nouă treaptă de dezvoltare a economiei, care să ne permită ca în cel mult 7—8. ani să depășim condiția de țară în curs de dezvoltare, înscriindu-ne ferm in rîndul statelor cu un nivel mediu de dezvoltare economică. Ca să atingem acest ambițios orizont, desigur, vom construi mult și de acum inainte. Dar, mai mult ca oricind, se impune să ne preocupăm, cum a subliniat de repetate ori secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, de modul în care este folosit uriașul potential productiv creat in rele peste trei decenii de construcție socialistă, să veghem cu deosebită grijă ea miile de fabrici înălțate in (Continuare in pag. a V-a)

ZIUA MILIȚIEIprin sacrificiul suprem, patriotismul lor fierbinte, dragostea nețărmurită față de, partid și popor, inalta responsabilitate socială cu care și-au făcut datoria.Cu aceeași dăruire și abnegație, cu pricepere și discernămînt, cu intransigență revoluționară, cu grijă deosebită pentru respectarea strictă a principiului prezumției de nevinovă-

George HOMOȘTEAN
ministru de Interne

ție. incit nici o persoană care o comis fapte antisociale să nu rămînă nepedepsită, dar, în același timp, nici un om nevinovat să nu suporte rigorile legii, cadrele de miliție, educate și îndrumate permanent de către organele și organizațiile de partid, și-au îndeplinit cu cinste și demnitate misiunile in toți cei treizeci de ani de muncă rodnică pusă în slujba intereselor poporului muncitor.Avînd la baza activității lor documentele Partidului Comunist Român, legile Republicii Socialiste România, ordinele și indicațiile comandantului suprem, organele de miliție au acționat și acționează cu perseverență

Combinatul de lianți 
și azbociment din Bicaz

Un bilanț 
de prestigiuSimbătă. Combinatul de lianți și azbociment din Bicaz a încheiat un bilanț semnificativ, bilanț care ai-a- tă că în decursul activității sale a- ceastă importantă unitate industrială a livrat beneficiarilor săi 25 milioane tone de ciment, cantitate din care s-ar putea construi 553 de baraje de mărimea celui din localitate. Harnicul colectiv a fabricat, de asemenea, o cantitate de plăci din azbociment cu care s-ar putea acoperi mai, mult de o șesime din suprafața țârii, precum și o cantitate de tuburi de presiune cu care s-ar putea înconjura de aproape 4 ori hotarele țării.

pentru ridicarea eficienței muncii de prevenire a faptelor antisociale, latură esențială a întregii lor activități.Situarea măsurilor de prevenire in centrul întregii munci a organelor de miliție este o expresie concludentă a profundului umanism al politicii partidului și statului nostru și relevă grija deosebită ce se manifestă în țara noastră pentru apărarea vie

ții oamenilor muncii, a avutului obștesc și personal, a ordinii și liniștii publice. In acest scop, cadrele da' miliție de la toate eșaloanele, indiferent de funcție, grad și specificul atribuțiunilor încredințate, acționează cu perseverență, in primul rînd, pentru evitarea consecințelor, pentru Împiedicarea săvirșirii de fapte antisociale, atit prin măsuri complexe de instruire antiinfracțională a populației, de educare juridică a cetățenilor, cit și prin atenționarea la momentul oportun a celor tentați să încalce normele legale. Sub conducerea și îndrumarea organelor de partid, in strinsă colaborare cu celelalte organe de stat — securitate, procuratură și justiție, cadrele de miliție participă la prelucrarea în rîndul maselor de cetățeni a actelor normative nou apărute, informează

Azi, despre:

UNITATEA TRĂSĂTURILOR ETICE
Comunist la locul de muncă, 

în familie, societate
între toate laturile acti

vității — o corelație obiec
tivă, permanentă. ° s0Cietal9 clădită pe fundamentul unor înalta principii etice, care să ofere nu numai ipotetic, ci în mod real condiții din cele mai favorabile pentru afirmarea personalității membrilor săi, așa cum este societatea noastră, nu poate fi edificată decît de oameni cu o fizionomie morală Integră. între aceștia trebuie să se distingă comuniștii, care, prin forța exemplului lor înaintat. prin integritatea lor morală, iradiază In jur o ambianță morală pură, cinstită, sănătoasă. Autoritatea morală a comunistului se întemeiază pe faptul că intre toate laturile activității Iui există o corelație obiectivă, permanentă, probată in toate împrejurările vieții, iar această corelație nu este rezultatul unei voințe arbitrare, întrucât nu poate fi vorba de stabilirea unor canoane’ care să definească tiparele unor eroi, ca un scop in sine, ci. este o chestiune practică, legată organic de Înseși programul, scopurile și țelurile pe care. le proclamă partidul.Iată, unul dintre „veteranii cu derogare" ai tinărului colectiv al întreprinderii de utilaj tehnologic Buzău este comunistul Ilie Mihai, lăcătuș în secția cazangerie. La cei 30 de ani ai săi are un „palmares" bogat in producțieun. dispozitiv care elimină sudură manuală — asigură ca în loc .de 3—4 zile lucrarea. să se execute în numai 8 ore. Țovarășii săi de muncă îi apreciază echilibrul sufletesc stabil, pasiunea pentru muncă, grija pentru lucrul bine făcut, spiritul de colegialitate.Profilul moral al tinărului comunist se dezvăluie și dincolo de porțile uzinei. N-a stat nici un moment

periodic populația asupra aspectelor celor mai actuale ale stării infracționale, prelucrează cazuri de abateri de la.lege, explică în adunări'sau prin intermediul presei, radioului și televiziunii consecințele la care se expun cei care nesocotesc prevederile legale. Militînd pentru prevenirea faptelor antisociale, ' organele de miliție intervin prompt, cu fermitate și hotă- rîre, pentru a neutraliza încercările elementelor declasate, descompuse, de a aduce atingere valorilor ocrotite de lege, climatului civic al societății noastre, pentru descoperirea operativă a celor ce săvirșeșc infracțiuni.Acționind ferm in spiritul ordinelor și indicațiilor date de comandantul suprem, organele de miliție au acordat și acordă o deosebită atenție îmbunătățirii colaborării cu celelalte organe de stat — securitatea, procuratura și justiția — conlucrării tot mai strinse și fructuoase cu'masele largi de cetățeni, care contribuie tot mai mult la activitatea de prevenire și combatere fermă a faptelor infracționale, Ia reeducarea prin muncă șl pentru muncă a elementelor care au comis Încălcări ale normelor legale.Rezultat firesc ai vastei activități educative desfășurate în țara noastră sub conducerea organelor de partid, pe baza normelor etici' și echității socialiste, se dezvoltă necontenit conștiința civică a maselor largi de cetățeni, se manifestă tot mai plenar responsabilitatea colectivă față de interesele majore ale întregii soc'e-
(Continuare în pag. a IV-a)

In cumpănă atunci cind s-a făcut apel la muncitorii întreprinderii să dea o mînă de ajutor constructorilor de pe șantierele blocurilor de locuințe ale orașului, deși, ca elev al liceului seral, timpul liber îi este drămuit. Comportarea in familie, față de soție, muncitoare și ea, față de copil se situează pe coordonatele a- celorași valențe etice.Un exemplu dintre foarte multe altele asemănătoare, nu intimplător ales, ci pentru faptul că el însumează laturi inseparabile ale personalității unui comunist. Un membru de partid, un cetățean înaintat al societății noastre nu poate să se dedubleze, să facă in viața cotidiană o diferențiere netă intre felul de a fi Ia locui de muncă și comportarea in societate, în familie. „Scena" vieții este una singură, ea reclamă, pe întreaga ei întindere, trăire sinceră, deschisă, pilduitoare.Cu deosebită pregnanță a definit tovarășul Nicolae Ceaușeșcu trăsăturile fizionomiei morale ale membrului de partid : „Comunistul — așa cum cere Statutul r- trebuie să se distingă prin energia, pasiunea și devotamentul cu care luptă pentru înfăptuirea politicii partidului, să manifeste un inalt spirit de răspundere în îndeplinirea sarcinilor și o grijă deosebită pentru apărarea și întărirea proprietății obștești, să fie model de corectitudine, principialitate și conduită morală în activitatea sa profesională și obștească. Lui trebuie să-i fie proprie atitudinea înaintată a moralei noastre fată de familie, de educația copiilor, a tinerei generații, o comportare demnă in întreaga sa activitate socială".
Suportul autorității mo

rale — integritatea morală. Comuniștii s-au pronunțat totdeauna cu fermitate impotriva abaterilor de la făgașul exemplar al vieții, care reunește într-un unic șuvoi toți „afluenții" comportărilor și atitudinilor cotidiene, fie că se manifestă în atelierul în care muncești, in cartierul unde locuiești, în căminul familial. Modul de comportare comunistă trebuie să șe constituie într-un model care demonstrează că omul începe de acolo de unde devine conștient nu numai de propriile sale năzuințe, dar și de locul său in marele lanț al responsabilităților mutuale pe care le implică viața in societate, acesta fiind singurul apt să-i asigure împlinirea proprie în contextul propășirii generale.Pretutindeni, in orice împrejurare, membrul de partid trebuie să ofere un astfel de exemplu incit acesta să 

Camera de comanda de la termocentrala RogoieluFoto : S. Cristian

tradieze in jurul iul o ambiantă morală pură, cinstită. Cu cît acest climat este mai curat, mai sănătos, cu atit se va resimți mai puternic, mâi trainic, statornicia morală a comunistului la locul de muncă, in familie, între vecini, în cartier, el își desăvîr- șește personalitatea, asigurînd o coeziune mai puternică colectivității în mijlocul căreia trăiește.Din păcate, mai întîlnim încă in viața de zi cu zi oameni care, consi- derînd că se poate împărți comportarea etică pe „felii" — într-un fel la serviciu, într-un fel acasă — ajung la o ruptură în structura intimă a personalității, ruptură generatoare de atitudini inacceptabile pentru morala societății noastre. Cum se poate concepe oare că, dacă la locul de muncă ai o comportare ireproșabilă, îți poți permite in blocul unde locuiești, intr-un local public, în familie manifestări grosolane, despotice, nedemne ? E regretabil faptul că, uneori, asemenea cazuri sînt trecute ușor cu vederea printr-o falsă justificare : „Dacă omul e bun în producție, ce face acasă il privește".Un asemenea mod de a gindi exprimă, de fapt, o concepție înapoiată, o mentalitate limitată. Ar fi o gravă eroare limitarea exigentei față de trăsăturile moral- politice ale comunistului doar la sfera activității productive. A făuri o societate socialistă multilateral dezvoltată, a înainta spre comunism înseamnă ca. odată cu dezvoltarea economică, să se asigure perfecționarea relațiilor sociale, să se afirme morala nouă, să se avanseze permanent in procesul complex al făuririi unui om nou, și aceasta nu numai la nivelul unor grupuri izolate, ci la nivelul întregii noastre societăți. Este firesc și necesar că atunci cind unii comuniști nu-și onorează calitatea, fiind codași, indisciplinați, mai devreme sau mai tirziu, organizația de partid se sesizează și ia măsuri. Dar este regretabil că atunci cind este vorba de abateri de Iji normele etice care au loc nu in perimetrul producției, ci dincolo de poarta întreprinderii sau instituției nu se mai aplică cu aceeași fermitate o asemenea judecată.Am cunoscut intr-o întreprindere din Slatina un... să-i zicem inimos secretar de partid care a căzut în plasa acestui fel de a gindi. opunindu-se ca, într-un referat consacrat unor aspecte etice, să fie amintit cazul unui inginer de
C. VARVARA

(Continuare în pag. a Ii-a)
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ANCHETĂ LA BLOCURI DE LOCUINȚE DIN CAPITALĂ DATE DE CUR1ND ÎN FOLOSINȚĂ

I „Comoara" |
| din dulap |

Ion Fufuzan, de profesie sub- 
inginer la Întreprinderea meta- ■ 
lurgică din Aiud, și-a cumpărat 
mobilă nouă de la magazinul • 

I cooperației de consum din loca
litate. Cind să așeze mobila in S 
bucătărie, dintr-un ungher al I 
dulapului a căzut o pungă. In

I pungă — 150 000 lei ! Să leșine I 
omul, nu alta ! •

A luat punga și s-a dus cu ea • 
Ila miliție. De unde atîția bani ? .

Din încasările magazinului. Ina- I 
inte de a-i depune la casierie, | 
gestionarul loan Pojar obișnuia 
să pună banii in cite o pungă, I 
iar punga in cite un dulap. Sin- o 

gur și-a zis : „Asta nu-i treabă 1 
Icu scaun la cap. De-acum in- .

colo"... j

| Ați auzit
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de „Altița“?
Laureată a primei ediții a 

Festivalului național „Cîntarea 
României" ; cîștigătoare in 1977 
a marelui premiu al festivalului 
dansului popular din R.P. Un
gară ; cîștigătoarea din acest an 
a prestigiosului trofeu „Talerul 
de aur" la Festivalul internațio
nal de folclor din Grecia. Sint 
numai citeva din succesele an
samblului „Altița" al cooperației 
meșteșugărești din Gorj. Un an
samblu inimos, format din ti
neri, în majoritate sub 20 de 
ani. La succesul lor concură și 
frumusețea costumelor execu
tate de... aceiași tineri ar
tiști in secțiile cooperativei 
„Arta casnică" de la Tismana. 
Un punct de mare atracție in 
program : „M-a făcut mama ol
tean", interpretat la... ferăstrău.

Cei trei de pe 
acoperiș

Corespondentul nostru volun
tar, muncitorul lăcătuș loan 
Rotărescu din Bocșa (Caraș-Se- 
verin), ne istorisește o pățanie ai 
cărei autori sint loan Bănășilă, 
Petru Stoicovici și loan Achim, 
toți din localitate. Cei trei și-au 
dat intîlnire pe la ceasul primu
lui la un joc de cărți. Cum nici 
unul din cei trei nu voia ca „jo
cul de-a norocul" să aibă loc la 
el acasă, ce credeți că le-a dat 
prin minte ? Să se urce pe... 
acoperișul complexului coopera
ției meșteșugărești . „Izvorul" 
din Bocșa. „in felul ăsta — zice 
unul dintre tei —; tmpușcgnf țel 
puțin trei iepuri . dintr-un foc 
nu ne vede nimeni, facem plajă, 
incingem și-un joc. Dar n-au 
avut noroc. In afară de miza 
confiscată, au achitat și cite o 
amendă de 1 OOO lei fiecare. Ca 
să nu-ncapă supărare. Si au 
fost dați jos de pe acoperiș.

Dureri 
de cap

Potrivit atribuțiilor bine sta
bilite pe care le avea, asistenta 
medicală Eugenia Marin de la 
spitalul din Sinești, județul Vil- 
cea trebuia să asigure și sa ur
mărească administrarea medica
mentelor pentru cei suferinzi. 
Ce-i drept, e drept : de asigurat 
le asigura, dar de urmărit urmă
rea cu totul altceva. In loc să le fi 
dat celor aflați in suferință, E.M. 
a sustras medicamentele, crein- 
du-și acasă o farmacie in toată 
regula. De cind i s-a dat de 
urmă, nici o doctorie nu-i mai 
ia durerile de cap.

Ca un
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— Ei, și acum că ne-am mutat tn casă nouă să chemăm zugravii, să chemăm tîmplarii, să chemăm instalatorii și să vedem ce-i de făcut.Cam astfel și-or fi spus proaspeții locatari ai apartamentelor nr. 16, 18și 26 din blocul „Casata" din Capitală cind și-au luat în primire noile locuințe, de vreme ce, uitindu-se mai bine, au descoperit numeroase neglijențe lăsate de constructori în urma lor. Datorită „inundațiilor" provocate de țevile sparte în ziduri, pereții bucătăriilor și băilor au fost deteriorați ; în fiecare din aceste apartamente sînt cel puțin cite două uși strîmbe și nefinisate (în apartamentul hr. 16 ușa de la balcon nici nu intra în balamale) ; fîșiile de linoleum sint, în aceeași încăpere, de nuanțe diferite și pe. deasupra prost lipite, cu denivelări și spații între ele. Precizăm că asemenea deficiențe nu se află numai în apartamentele a- mintite. Tovarășul Nicolae Georgescu, președintele asociației de locatari, ne-a informat că și în alte apartamente există deficiențe asemănătoare. Nici părțile comune nu sînt terminate și ca atare n-au fost recepționate de către asociația de locatari.Tovarășul Virgil Duțu, inginer-șef al Grupului de șantiere nr. 4, care a construit blocul, după ce s-a convins, la fața locului, că sesizările cetățenilor sînt întemeiate, a cerut maistrului să execute toate lucrările de remediere, considerînd că este de datoria constructorului să pună la dispoziția locatarilor apartamente bine finisate.Am vizitat șl alte blocuri noi din Capitală date de curînd în folosință. Iată-ne în cartierul Pantelimon, la blocul 49 C. Urcăm șl noi să vedem apartamentele. Conform asigurărilor date locatarilor de către constructori, starea acestora este „excelentă". în realitate blocul este fără- lumină la casa scărilor, fără clanțe la ușile care dau spre tobogan, fără antenă colectivă T.V., fără apă caldă și fără lift în funcțiune. La blocul PM 55 din intrarea Patinoarului am întîlnit neglijențe asemănătoare.— Cînd am preluat locuința, ne spune Nadia Hoidrag din aparta-

mentul nr. 1, dirigintele șantierului mi-a spus să semnez procesul verbal de primire ca și cînd totul e în perfectă stare. Cum eu sesizasem chiar atunci unele din deficiențe (3 din cele 5 clanțe de la ușile interioare nu erau bune, debaralele nu aveau încuietori, faianța din baie spartă, contoarul electric era montat în peretele care da spre tobogan și tot mirosul de gunoaie pătrundea în casă), reprezentantul constructorului s-a arătat foarte binevoitor. „Uite, mi-a spus el, facem o listă de mină cu tot ce trebuie remediat

zi, au fost uitate de aceiași constructori. Locatarii blocului 45 de pe bd. 1 Mai 70—84, ei înșiși într-o proporție de peste 80 la sută constructori, au făcut nu o „fițuică", ci un... pomelnic de 27 de pagini de deficiențe. Veniți în control, specialiștii de la Inspectoratul general de stat pentru investiții-construcții au confirmat existența acestor deficiențe și, prin dispoziția nr. 7 144 din 4 august 1978, au indicat refacerea lucrărilor necoreșpunzățoare. Iată însă că a trecut aproape un an și starea blocului continuă să fie aceeași.
„Semnați azi de recepție, 

cd mîine remediem deficiențele" 
...dar „mîine" se transformă adesea in săptămini și luni de zile 

de așteptare a constructorilor neglijenți
și mîine trimit meseriașii să termine treaba". L-am crezut pe cuvînt. A doua zi am așteptat în zadar. A trecut ziua, au mai trecut și altele, dar nici urmă de constructor. Am mers atunci pe șantier și, surpriză : cel care la recepție se arătase atit de amabil, acum parcă nu mă mai cunoștea. Pînă la urmă am procedat și eu cum au procedat și alții: am apelat la meseriașii de pe șantier. Bineînțeles, contra cost, deși era obligația lor să facă remedierile respective.Uneori costul acestor remedieri se ridică la sume importante. Dimitrie Meșter, locatar în bd. 1 Mai 92, ne spune că a cheltuit peste 20 000 lei pentru refacerea peretelui tehnic din bucătărie, a tavanelor care aveau denivelări, a parchetului (erau lipsă 180 de lamele), pentru lustruitul și nive- latul mozaicului, lucrări nu de înfrumusețare, ci strict necesare funcționalității apartamentului.Pretutindeni însă locatarii au fost puși să semneze exemplarele tipărite ale proceselor verbale de predare- primire in care apartamentele figurează „în perfectă stare", după care s-au alcătuit tot felul de fițuici de mină cu remedierile ce trebuie făcute, dar care fițuici, chiar de a doua

Totdeauna mutarea într-o casă nouă este un prilej de bucurie, o adevărată sărbătoare pentru familia noului locatar. Din păcate însă, acest eveniment este uneori umbrit de o serie de neglijente de construcție, peste care prea lesne trec factorii de răspundere care, în numele locatarilor, preiau apartamentele de la întreprinderile constructoare.— Cum ? Blocul 49 C 1 are Instalațiile defecte ? — se miră Constantin Bălan, responsabilul centrului 5, al I.C.R.A.L. Foișor. La recepție constructorul spunea că totul este in ordine.Ne mirăm, la rîndul nostru, că reprezentantul unei întreprinderi care administrează fondul locativ al statului se bizuie pe ce i se spune și nu verifică el. la fața locului, cum stau lucrurile. 'Și tot el :— S-ar putea ca nouă să ne fi scăpat unele deficiențe, dar de ce asociația de locatari nu-I sesizează pe constructor ?Vasăzică, tot locatarii sînt de vină, după opinia dumisale, și nu ei, lucrătorii de la I.C.R.A.L., care au făcut o recepție superficială a blocului. La rîndul său, tovarășul Mihai Tior-

sac, directorul întreprinderii de construcție și vinzare a locuințelor (I.C.V.L.) din Capitală, încerca să ne convingă de același lucru : lipsa de exigentă a cetățenilor ar fi cauza deficientelor din construcții.— Noi nu forțăm pe nimeni să se mute — ne spune dinsul. De obicei însă, locatarii semnează pentru recepție, chiar dacă mai sînt unele remedieri de executat, în ideea că vor mai face ei înșiși unele lucrări sau transformări ulterioare. In general, ținem seama de sesizările îndreptățite ale cetățenilor și cerem constructorilor să facă remedierile necesare, în cadrul celor 18 luni de garanție,Am fi dorit ca din discuțiile purtate cu acești factori investiți cu atribuții și răspunderi privind fondul locativ proprietate de stat și personală, să desprindem cauzele care generează asemenea neglijente, precum și măsurile ce se impun pentru preîntîmpina- rea lor în viitor. In primul rînd printr-o mai mare exigență in recepționarea noilor blocuri. Tovarășul director al întreprinderii de construcții și vinzare a locuințelor (I.C.V.L.) din Capitală ne-a cerut însă răgaz pentru verificarea faptelor sesizate de noi și elaborarea unui răspuns valabil. De fapt, cel mai bun răspuns ar fi măsurile concrete întreprinse în interesul cetățenilor, care apelează la serviciile acestei întreprinderi. Pentru că aici nu este vorba de nasturi, ci de o casă pe care omul o cumpără o dată în viață, cu prețul unor eforturi materiale și bănești. Cît despre constructori, se știe că lucrează într-un ritm alert. Volumul mare de apartamente ce trebuie ridicate In acest an în București și în țară este fără precedent. Dar ritmul susținut de pe șantiere nu scuză în nici un fel rabatul de la normele de calitate. A te întoarce pe propriile urme pentru a remedia înseamnă a pierde timp prețios, timp rezervat unor lucrări noi.
Rodica ȘERBAN 
Mihai IONESCU

Unitatea trasaturilor etice

| bumerang
I
I
I
I
I
I
I

Bine dispuși, după ce 
seră cu... colindul prin 
restaurante și bufete, C. 
și C. Holodic, din 
Gh. Gheorghiu-Dej, au avut 
chef să-și încheie... cheful la bu
fetul „Oituz". Fiind aproape de 
ora inchiderii și văzindu-i in 
starea în care se află, ospătarii 
au refuzat să-i servească. Supă- 
rați foc, cei doi au vrut să le 
joace o farsă ospătarilor, care 
tocmai se spălau pe mîini și se 
pregăteau de plecare. Au coborît 
la subsol, să închidă robinetul, 
pentru ca ospătarii să nu se mai 
poată spăla. Ca să vadă mai 
bine, au aprins un chibrit. Dar 
nu nimeriseră la apă, ci la gaze. 
In urma exploziei care s-a pro
dus, cei doi s-au ales cu arsuri 
destul de grave. Și s-au ars 
la buzunare.

pornt- 
cîteva 
Moise 

municipiul 
au
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Mecanicul de locomotivă 
Tudor de la depoul din Fetești 
ne istorisește următoarea in- 
timplare : Trenul accelerat 822 
se îndrepta spre gara Perișoru. 
La un moment dat, s-a încru
cișat cu un marfar. Exact în 
clipa în care locomotiva mărfa
rului trecea prin dreptul unui 
vagon al acceleratului, dintr-u- 
nul din compartimentele acestuia 
cineva a aruncat pe fereastră o 
sticlă goală. Din cercetările în
treprinse la fața locului s-a sta
bilit că dacă sticla cu pricina ar 
fi fost aruncată cu numai cițiva 
centimetri mai sus, l-ar fi izbit 
drept in față pe mecanicul măr
farului. Lesne de înțeles ce ur
mări grave ar fi avut acest lu
cru...

Sezonul estival e în toi. Căl
dură mare. Oameni buni, dacă 
porniți la drum cu trenul sau 
cu mașina și goliți o sticlă de 
apă, 
n-o 
neți

de răcoritoare sau bere, 
aruncați pe geam, nu pu- 
in pericol viața altora !

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
.1

Imagine din Parcul Tineretului — BucureștiFoto : Gh. Vințilă
O oră pe zi pentru sănătateÎmpotriva celor trei „H“Hiperponderea (supragreutatea corporală), hipercolesterolemia (creșterea procentului de grăsimi din singe), și hipertensiunea arterială — prescurtat, in vorbirea specialiștilor cei „3 H“ — sint trei din factoriicei mai mult implicați în apariția bolilor cardiovasculare, afecțiuni a căror frecvență este în continuă creștere. Medici de diferite specialități sint unanim de acord că împotriva celor „3 H“ omul modern poate lupta cu deplin succes prin practicarea în mod constant, zilnic, a mișcării. Despre valoarea profilactică a mișcării, despre rolul însemnat al exercițiilor fizice, sportului, turismului în păstrarea sănătății ne-a vorbit conf. dr. Ioan DRAGAN, directorul Centrului de medicină sportivă.

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

(Urmare din pag. I)recunoscută competență profesională, dar care, în viața particulară, dăduse dovadă de o atitudine morală, ca să spunem așa, labilă. Motivul omiterii ? Temerea : o asemenea „punere a problemei" ar putea să știrbească prestigiul respectivului specialist. Dar despre ce fel de prestigiu se mai poate vorbi într-o situație cînd faptele omului, chiar dăcă se petrec dincolo de porțile u- zinei, ii conturează un portret moral negativ ? •Cu acest prilej s-a făcut șl o altă „eroare de calcul", cu repercusiuni dăunătoare în viața omului respectiv și a întregului colectiv. Cel în cauză a fost lăsat să-și continue viața dezordonată de familie, fiind lipsit astfel de sprijinul colectivului, de momentul „de șoc" al confruntării deschise cu glasul opiniei muncitorești.E necesar să se înțeleagă cu limpezime că, mai devreme sau mai tîr- ziu, lipsa de concordanță, de armonie, de echilibru in modul de comportare afectează întregul fond spiritual al unui om. Așa s-a întîmplat cu șeful unei unități economice din Buzău, care își făcuse o obișnuință din excesul de alcool. Deși era de netăgăduit faptul că ani de-a rîndul condusese cu competență întreprinderea, se impunea constatarea că, odată cu dereglarea sa morală, directorul începuse să-și neglijeze și obligațiile de serviciu, ceea ce s-a răsfrint, pînă la urmă, negativ asupra activității întreprinderii. Organele locale de partid i-au atras atenția, dar numai „în spatele ușilor închise", tot pentru motive de „prestigiu", ceea ce, firește, a diminuat, dacă nu chiar a anulat, efectul criticii. Pînă la urmă, însăși sănătatea sa a avut de suferit, ceea ce conferă o dimensiune tristă unei existențe care ar fi putut avea, fără această degringoladă, o împlinire meritorie. Asemenea intîmplări demonstrează grăitor cît rău face Indulgența fals „umanistă" față de așa-zisele „mici păcate", „slăbiciuni minore", care se reflectă pînă la urmă, ireversibil în

însuși destinul omului. De altfel, așa cum ne arată experiența vieții, nici nu se poate menține prea multă vreme o separare artificială a comportamentului — bun la locul de muncă și prăvălit pe panta beției sau imoralității, aceste tare erodînd repede zona incă sănătoasă a structurii morale, a omului.
Prestigiul de conducător 

să fie omologat la locul de 
muncă, în întreaga viață 
Civică Supărătoare sînt și necon- cordanțele dintre vorbe și fapte. Auzi in unele împrejurări cuvinte meșteșugite, sfaturi date cu generozitate în legătură cu necesitatea de a desfășura o activitate obștească susținută nu numai în întreprindere sau în instituție, ci și in bloc sau în cartier ; mi-a relatat un coleg despre vecinul său care, bun și neobosit „propagandist" al sarcinilor obștești, cînd este vorba de o acțiune concretă se retrage comod în cochilia confortabilă a propriei locuințe, prefă- cîndu-se obosit cînd este chemat la curățat zăpada, la plantat pomi ori la altă activitate de interes cetățenesc. In definitiv — își spun asemenea inși — aici, în bloc, n-am nici un coleg de muncă ; important este ca, acolo unde lucrez, de unde primesc retribuția, lumea să-și facă o părere bună despre mine".Revelatoare pentru caracterul eronat al acestei poziții a fost o întîl- nire cu secretarii a două organizații de partid de cartier dintr-un sector al Capitalei, tn timp ce secretarul organizației de partid din cartierul central al sectorului 7 avea „probleme" legate de mobilizarea unor cetățeni — îndeosebi a unor oameni cu anumite responsabilități în întreprinderi și instituții bucureștene — la acțiuni gospodărești, cel din cartierul preponderent muncitoresc relata despre înaltul simț civic al locatarilor, ilustrat de participarea tn masă, ori de cîte ori este nevoie, la acțiunile obștești, despre emoționante manifestări de întrajutorare și solldarita-

te umană. Din discuții s-a desprins, o dată mai mult, importanța pe care o au, în modelarea conștiinței civice a celor ce iau parte activă la viața microcolectivităților umane, spiritul muncitoresc, revoluționar prezent la locul de muncă, intransigența pe care trebuie s-o manifeste organizațiile de partid din întreprinderi, instituții și față de fenomene ca indiferentismul, neparticiparea la acțiuni gospodărești, lacune în educația copiilor. Pentru că s-a demonstrat că acei care dovedesc neper- mise carențe în formarea lor cetățenească nu s-au bucurat, acolo unde lucrează, de sprijinul activ și combativ al unei opinii muncitorești robuste și ferme.Și in acest context se cere amintit că se mai practică de către unii — mereu mai puțini, e adevărat — moda discursurilor tn ședințe prin care sînt invocate și proclamate nobilele principii ale societății noastre, discursuri al căror ecou se stinge repede, pentru că ipocrizia și faptele contrastante — din afara sediului ale celui ce le-a rostit — nu concordă cu propriile afirmații. Cel care recită In ședințe principiile societății noastre dar care, în alte împrejurări, le Ignoră șl nu se gîndește decît la meschinele lui calcule individualiste, egoiste, se sancționează singur în fața opiniei public^. Cît de eficientă șl convingătoare poate fi oare propaganda ateistă a unui comunist dacă el participă la unele manifestări religioase, mistice, care nu de puține ori urmăresc scopuri mercantile ?Contrapunerea acestor atitudini ne apare nu lipsită de tîlc. Ea subliniază cu tărie faptul că munca po- litico-educativă desfășurată de organizațiile de partid, punînd în centrul ei problemele economice, stimulînd contribuția fiecăruia la realizarea sarcinilor de plan, trebuie să privească, totodată, omul în totalitatea atitudinilor și manifestărilor sale, să se îngrijească de educarea sa ca personalitate morală unitară, in care toate aspectele comportamentului să fie guvernate de aceleași principii și norme morale.

Popasuri estivaleCooperația de consum a dat In folosință în ultimii ani și în județul Ărad unități turistice atractive, printre care se numără elegantul hotel de la Ineu. La Nădlac se află, de asemenea, un alt hotel al cooperației de consum, care poate găzdui zilnic 60 de turiști în camere confortabile cu încălzire centrală, băi și dușuri. La restaurantul unității se servesc gustoase preparate culinare cu specific tradițional și local. în zona de agrement, a, ora-, șului Arad, la circa 8 km pe șosșaua, națională care vine de la Nădlac^ hanul „Sălașul de la răscruce" oferă 64 locuri de cazare în camere și alte 20 de locuri în căsuțe, precum și teren pentru amplasarea corturilor. Condiții bune de cazare și masă oferă și hanul „Vinga", amplasat în mijlocul unui pitoresc crîng, pe drumul național Arad — Timișoara, km 22, ca și hotelul Li- pova din orașul cu același nume, la circa 1 km de stațiunea balneoclimaterică Lipova. Pe drumul național Arad — Deva, km 66, într-o pitorească zonă, cabana „Valea frumoasă" — Bătuța este un alt popas propice pentru odihnă și reconfor- tare.In fotografie : Hotelul Nădlac.

— In prezent, nimeni nu se mai îndoiește de efectele certe ale mișcării asupra dezvoltării indicilor psiho-fizici și în prevenirea unora din cele mai severe boli. Acest factor natural — mișcarea — aplicat științific și în mod perseverent ameliorează semnificativ starea unor bolnavi cu afecțiuni din domeniile cele mai diferite : neurologie, ortopedie, endocrinologie, reumatologie etc. Am convingerea că dacă s-ar cunoaște mai bine de către populație unele rezultate bune obținute prin aplicarea a- cestei terapii, care este mișcarea — comparativ cu riscurile la care se expun oamenii prin lipsa de mișcare — am avea mai puțină lume suferindă, mai puțini hiperponderali sau obezi, mai puțini oameni cu hipercolesterolemie (cu grăsimile din sînge în procent crescut), mai puțini expuși aterosclerozei și, prin ea, bolilor cardiovasculare (inclusiv hipertensiunea). De asemenea, sînt oameni care, bolnavi fiind, consideră că trebuie să treacă la o inactivitate totală pe motiv că „se cruță". Or, în majoritatea bolilor, indicația de mișcare apare ca o necesitate majoră și nicidecum ca o contraindicație. Dealtfel, aici medicii ar putea interveni în mod eficient prin indicarea acestei terapii naturale în cazurile în care ea se dovedește mai utilă decît prescrierea de medicamente sau de alte proceduri. Cîți dintre medici prescriu în locul unor medicamente antiscle- rozante gimnastică vasculară, sau în cazul varicelor tratament prin proceduri hidroterapice (hidromasaje, înot etc.) ? Cîți din pacienții care apelează la <somnifere urmează,.sta-, tul medicului de a face seara. înainta de culcare, o plimbare în aer liber, In loc să ia somnifere ?
— Evident, este necesară o 

schimbare de mentalitate, atit 
în ce-l privește pe medic, cît și 
pe pacient. Ce argumente con
crete pot fi aduse in favoarea te
rapiei prin mișcare ?— Este cert că activitatea fizică îmbunătățește o serie de parametri cardiovasculari. Mișcarea, efortul fizic reprezintă cel mai simplu mijloc de consum al caloriilor în exces, deci un mijloc eficient de control al greutății, de combatere a obezității, una din principalele cauze ale bolilor cardiovasculare. Este bine de știut că arderea în plus a 100 kcal pe zi duce la o pierdere a greutății cu 5—6 kg pe an — ceea ce se obține

prin 5 minute de urcat pe scări, sau 10 minute de alergare, ori 15 minute de mers pe bicicletă sau 20 minute de plimbare in ritm de 4—5 km pe oră. Credeți că este atit de greu să facem acest „efort" zilnic ? Evident, nu. Prin trecerea la orarul de vară, toată populația țării noastre beneficiază de o oră lumină in plus. Dacă la ieșirea din producție fiecare om al muncii s-ar obișnui să parcurgă o parte din drum pe jos, sau dacă după-amiaza am acorda o oră mișcării în aer liber, sportului (inot, bicicletă, diferite jocuri) s-ar putea constata, in mod evident, căstarea de sănătate este mai bună de la o zi la alta, că tonusul fizic și psihic este tot mai bun.— Ce fel de activități fizice 
recomandați, cu prioritate, pen
tru păstrarea stării de sănătate ?— Desigur, cea mai simplă formă de mișcare rămîne mersul pe jos, plimbarea, dar într-un ritm alert, susținut, de cel puțin 5—6 km pe oră. Apoi gimnastica zilnică. în 2—3 reprize de cîte 5—10 minute, cu exerciții care să angreneze cît mai multe grupe musculare. Mersul pe scări pare un lucru banal și, în orice caz. fiecare caută să-1 evite cit mai mult posibil, folosind liftul. In legătură cu această deprindere voi cita o experiență făcută de specialiști de la Institutul de fiziologia muncii din Dortmund (R.F.G.). La această experiență au participat 51 persoane, în vîrstă de peste 35 ani, dintre care nici una nu era sportiv și nu efectua un program zilnic de exerciții de gimnastică. Din acest grup, 26 persoane au urcat, timp de 3 luni, în fiecare zi, cel puțin 25 etaje, în timp ce celelalte persoane din grup continuau să urce cu ascensorul. După cițeva luni s-a constatat, prin măsurători precise (electrocardiograme, reacții circulatorii etc.), că randamentul fizic al persoanelor care au urcat pe jos scările s-a îmbunătățit cu peste 25 la sută în medie fată de cei care nu își antrenaseră canacitatea de efort a organismului. De reținut, pentru cei tentați să aplice metoda, că antrenarea se face treptat, crescînd cu 1—2 etaje pe zi și nu se recomandă celor cu dereglări circulatorii. Acum, vara, se recomandă deplasarea pe un traseu de 10—12 km, sau înotul timp de 30—40 minute, ori practicarea unor sporturi în aer liber : tenis, volei, fotbal. Factorii naturali din stațiunile balneoclimatice de odihnă și ‘rata- ment. varietatea peisajului, a <. latului, Unii factori specifici din .ferite zone (litoral, zona montană etc.) influențează în mod direct starea, de sănătate, iar mișcarea, sportul, practicate în aceste condiții naturale contribuie la creșterea efectului lor pozitiv, în final la creșterea capacității de efort fizic și intelectual.Dintre multiplele posibilități de practicare a mișcării în beneficiul sănătății pot fi alese cele mai adecvate condițiilor individuale. Acor- dind o oră din zi mișcării, luptăm împotriva celor trei factori (hipertensiunea, hipergreutatea, hipercolesterolemia) de îmbolnăvire, boli care nu numai că nu sînt o fatalitate, dar de care sîntem singuri răspunzători.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Și trandafirii 
ar roși!

Cu casa șl cu libretele C.E.C. a fost mai simplu. Valori certe, comensurabile. Ce le-a dat mai mult de furcă reclamanților a fost dovedirea florilor. „Șmechera de pirită" (soția tatălui lor) o cam scălda. „In procesul verbal de inventariere din 24 martie 1978 pirita a recunoscut că s-au plantat 4 000 de trandafiri, că s-au altoit 3 000. La interogator a recunoscut numai 900".Ce poți face cînd reclami impărțirea averii, iar partea adversă nu spune totul ? Vii cu martori, ceri expertiză... Un botanist e mai rar consultat de instanțe și, poate tocmai de aceea, expertul a făcut o treabă temeinică. A măsurat răzoareîe în lung și-n lat, a numărat firele, a calculat ochiurile, a recitit o bogată literatură de specialitate și și-a spus părerea. Moștenitorul și soția lui (27 de ani de căsnicie) aduceau de prin crînguri măceși — roșa canina — plantau firele în curtea lor, le stropeau, le îngrijeau, iar la timpul potrivit le altoiau transformîndu-le în puieți de trandafir de grădină. Cu buricele degetelor umflate și înțepate de spini, amîndoi au efectuat de mii și mii de ori. acea miraculoasă chirurgie în stare să răsucească ereditatea în lumea vegetală. Distins mod de a-ți cîștiga existenta, înmulțind în modul cel mai propriu frumosul, Împărțind în lume floarea florilor. („Lumea" fiind, în cazul de față, Banatul).Desigur, ocupația aducea celor doi soți și unele venituri. Ce nu i-a mulțumit pe reclamanți, nici după expertiză, nici în recurs, a fost stabilirea numărului de fire din ultimul an. După socoteala lor, ar fi trebuit să fie vreo 4 000. Pirita spune și martorii confirmă : „ca niciodată, trandafirii, în anul morții grădinarului, vara s-au uscat, iarna au degerat". E-he-he, dar recla-

manții nu vor să se lase duși de nas : ce legătură să fie între moartea tatălui lor și uscarea florilor ? Ce, știau florile că li s-a dus stăpînul, părintele, chirurgul ?!Poate știau, poate nu știau, poate l-au plins, poate nu l-au plîns, poate acestea sînt mofturi lirice. Poate că, liniștindu-i tribunalele dinspre partea chiverniselii, moștenitorilor le vor rămîne timp și resurse să replanteze și ei nu mii și zeci de mii de flori, ci doar cîteva, acolo, aproape de cel moștenit. Să vadă, de curiozitate : mai tînjesc, se mai usucă ?
Amintiri... 

din Scandinavia
„Gisculismui" nu se vindecă tn școli, cel mult se ameliorează. Pentru că una din absolvente s-a purtat ca o gîsculiță, n-am reproșa școlii comerciale urmate de Manea Maria lacune in formarea tinerelor vînză- toare. In schimb, apărarea ei, modul în care a înțeles să se scuze denotă absența unor noțiuni elementare despre avutul obștesc.Manea Maria funcționa la magazinul metalo-chimic de pe șoseaua Chitilei. O dată pe sâptămînă îi venea rîndul s-o însoțească pe casieră, seara, la transportul încasărilor. Asta pe hîrtie. tn fond, casiera se ducea acasă. în seara cu pricina, abaterea de a fi lăsată singură cu 38 000 de lei i-a prins tocmai bine tinerei vînzătoare (21 de ani). Iubitul și proaspătul ei ,colocatar ii propusese la prînz o afacere. Să-i împrumute pentru o jumătate de oră — o oră 35—40 000 lei, să cumpere el cu acești bani... dolari ! După care or să revîndă dolarii, vor continua drumul frumușel cu banii din gestiune spre casieria centrală, iar cîștigul, diferența din specularea valutei, o să Ie rămînă.Prea multe nu știa Mariana despre noul ei prieten — abia îl cunoscuse la mare —

dar că e văduvul unei suedeze el îi mărturisise de cum a acostat-o. Pe faleză Ia Mamaia.Pleacă M. M. cu pachetul cu bani și monetarul, tar Ia cofetăria de lîngă liceul „Lazăr" se tntîlnește cu văduvul vesel. O iau amîndoi pe străzile întunecate dinspre Uranus, merg ce merg o bucată bună de drum, apoi colocatarul îi spune să-1 aștepte că intr-o jumătate de ceas apare cu valuta. Și dispare în noapte. Treizeci de minute numai bune să se intrebe fata cam cum or fi și cum or foșni dolarii. Alte treizeci să se gîndească mindră cu cît o fi ea mai frumoasă decît răposata din Scandinavia. încă o jumătate de oră a avut timp să se întrebe dacă Marian (se potriveau pînă și la nume) este intr-adevăr student la drept și dacă nu cumva și-o fi luat geamantanul cu lucruri după ce-a plecat ea de acasă. In ultima jumătate de oră și-a dat seama că pină la Închiderea casieriei n-are să mai aibă timp să vîndă dolarii. A început să plîngă. A bocit „banii, banii", pînă ce-au ieșit locatarii în stradă. Ei i-au dat sfatul cel simplu și înțelept : „Anunță miliția".Milițienii au luat Imediat urma insului cu meșa de păr alb, cum il descrisese gestionara sedusă, delapidată și abandonată. Au trebuit să deschidă ușa vizuinel In sistem Crocker. Dar pe urmărit nu l-au găsit înăuntru, doar perdeaua flutura blind pește fereastra deschisă. A fost șansa plutonierului Funduc Ion de la circa 12 să-și dovedească pregătirea fizică și să pornească pe acoperișuri pină ce l-a prins pe infractor.Se numește Ivan Marin, calificat mecanic de telecomunicații, dar n-a lucrat decît cinci luni pînă la cei 30 de ani pe care-i are. Pentru el, capitala Suediei este... Dărăștl de Vlașca, unde a-nvățat geografia. Dar nu că a prostit o credulă ar fi de mirare. Surprinzător e cum s-a apărat ea cînd s-a dezmeticit mai bine. Retractîndu-și parțial declarațiile, absolventa școlii comerciale a susținut că nu era la curent cu „afacerea cu dolarii" și i-a împrumutat lui Marian

banii din Încasări numai pentru o facere debine. De parcă asta ar schimba situația 1De parcă nu tot delapidare ar fi 1
Act huliganic 
„din respect"

Se vorbește prin „sala pașilor" că Procuratura Generală va cere redeschiderea dosarului lui Popa Gheorghe din comuna Nehoiașu, satul Bîsca Roziliei, județul Buzău, pentru a se pronunța, în funcție de unele date medicale noi, o pedeapsă mai severă decît aceea cu executare la locul de muncă pe care a primit-o. P. Gh. a fost pînă tn primăvara trecută reglor la „Electromagnetica". Meseriaș bun, refulat de oraș spre văile natale din cauza unei fapte de moment, In urma căreia o fată în floarea vîrstei a rămas neom pe viață.S-a întîmplat in schimbul III. Era prima noapte în care Popa revenea la serviciu după concediul de odihnă. In atelier — „lume nouă", o tînără de numai 18 ani, venită de la țară și ea. în timpul pauzei de la ora 2,00, s-au strîns toți colegii și toate colegele de muncă in jurul aceleiași mese. Majoritatea fete și femei. Nu se știe pe ce năravuri ș| conform cărui obicei, P. Gh. a luat cu asalt noua venită. Ce-i ieșea pe gura lui. făcea și pereții să roșească. Unii rînjeau. alții ascultau indiferenți, cert e că doar noua venită, nerodată de ierarhiile locului, a îndrăznit să se mire de asemenea vulgarități.— Nu-ti place, pleacă de la masă ! a tunat ordinul lui Popa Gheorghe.Iar cum fata n-a plecat, mitocanul a continuat „bombardamentul". Gîtuită de indignare, tinăra a cutezat să strige :— Ai îndrăzni să-i spui mamei dumi- tale ceea ce îmi spui mie ?

A pocnit-o imediat c-o sticlă de spumos In cap. Pînă dimineața, fata a zăcut cu fruntea pe o masă. Cu chiu cu vai, a plecat la gazdă. Trei-patru zile, la dispensar i s-a recomandat algocalmin. In a cincea zi, la neurochirurgie, s-a hotărît deîndată operația. Puternic traumatism cranio-cerebral, cu urme practic de neșters. Doar operația i-a salvat viața.Formulînd regrete și explicîndu-și fapta, P. Gh. a motivat că l-a tulburat jignirea mamei sale. Impresionant, dar neadevărat. Nu poți respecta mama disprețuind femeia, așa cum obișnuia P. Gh. să ultragieze bunul simț al unui întreg colectiv de tovarășe de muncă. Furia care a zvîcnit brațul înarmat cu nenorocita aceea de sticlă n-a fost indignare de fiu, ci mînie de huligan înfruntat de o biată fetiță.
Din caietul 
grefierului

— Recunoașteți că dv. și soției dv. v-am 
dat 15 dinți de aur a 400 lei dintele ?

— Nu. tn toamna anului 1975 eu am făcut 
o mică reparație la acești dinți. Soția insă 
și i-a pus la logodnă,, iar socrul i-a plătit.(Dezbateri contradictorii în dosarul 4356/78 al . Judecătoriei Brașov).„Fiind puțin băut, i-am dat trei umbrele 
în cap. Umbrela mi s-a rupt și atunci vic
tima m-a dus la el în cameră și mi-a dat 
umbrela lui, deoarece afară ploua".(Din declarațiile făcute de Loris I. la Judecătoria Timișoara, dosarul 3723/78).

Sergiu ANDON
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Cartier modern, casă de cultură, edificiu de sănătate, o bază de odihnă șl tratament — Iotă doar cîteva Imagini revelatoare din noua înfățișare urbanistică a localităților județului Covasna

ÎN JUDEȚUL COVASNA

DE TREI ORI MAI MULTE INVESTIȚII, 
DE ZECI DE ORI MAI MULTĂ MUNCĂ 

DE ÎNALTĂ CALITATE!
Tentați să privim Covasna drept ceea ce este din punct de vedere geografic — unul din cele mai mici județe ale țării, drept ce era la un moment dat din punct de vedere industrial — printre unitățile administrativ-teritoriale cu cel mai coborit potențial economic, azi am putea fi surprinși de dimensiunea impresionantă a acestui „colț de țară" din inima țării. Așa cum știm, Covasna și-a propus să depășească la sfirșitul cincinalului „bariera" celor 10 miliarde lei producție industrială. Saltul de la cele două făbricuțe, de țesături și țigarete. existente în anul Eliberării, la platformele productive distribuite azi în perimetrul tuturor orașelor din județ ni-1 explicăm acum foarte simplu : prin alocarea unor însemnate fonduri financiare, concretizate an de an în obiective economice importante. Pe seama investițiilor destinate dezvoltării Covasnei, de trei ori mai mari în acest cincinal decît în cel anterior, a modernizărilor efectuate, zestrea industrială a județului a crescut considerabil.Ce înseamnă, ce va însemna cincinalul actual pentru Covasna ? Ne-am gindit să propunem această intrebare gazdei noastre, tovarășul Ferdinand Nagy, prim-secretar al comitetului județean de partid.— Aș ține să precizez că în 1980 producția industrială a județului urmează să întreacă de opt ori nivelul atins în 1968, anul reorganizării administrativ-teritoriale a țării. Aceasta va permite încadrarea Covasnei printre județele cu industrie puternică, situîndu-1, din punct de vedere al producției pe locuitor, printre primele douăzeci. Forța de muncă ocupată în sectoarele neagricole va reprezenta 72—74 la sută. Ca o consecință logică, nemijlocită a ascensiunii economice, se va îmbunătăți în continuare nivelul de trai al populației. Construim aproape 13 000 de apartamente. Asta înseamnă că 25 la sută din populația județului se mută în ; apartamente construite in cincinalul actual. Pe de altă parte, volumul mărfurilor vin- dute cu amănuntul va ajunge . la. peste zece mii. de lei pe locuitor. Ceea ce înseamnă dublarea nivelului din 1975.Noi toți vedem în aceste realități expresia concretă a consecvenței politicii partidului nostru pentru reducerea decalajului dintre diferite zone ale țării, de repartizare judicioasă, echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei. Vedem in aceasta calea asigurării egalității reale în drepturi întțe toți fiii județului, români și maghiari, înfrățiți în muncă, uniți în idealuri.

— Am vrea să aflăm de la dv., to- 
vară' prim-secretar, o evaluare a 
sit : care este perspectiva in- 
făj. ■ . ii obiectivului stabilit de 
Cotâțresul al Xl-lea al partidului, 
prjlvind realizarea în județul Covas
na a unei producții de cel puțin 
10 miliarde lei ?— Vom realiza în cincinalul actual o producție peste nivelul prevăzut inițial. Vom depăși chiar angajamentul nostru de a asigura suplimentar, pînă la finele cincinalului, o producție de 1,3 miliarde lei.

— Ajutați-ne să consemnăm cîteva 
aspecte concrete din experiența dv. 
in acest sens.— M-aș bucura să rețineți cîteva lucruri. Am acordat și acordăm o atenție deosebită termenelor de finalizare a obiectivelor de investiții. Colective ale comitetului județean de partid, conduse de membri ai biroului, au preluat răspunderea urmăririi și controlului activității pe șantiere, intervin concret în soluționarea problemelor ivite : asigurarea cu forță de muncă, aprovizionarea tehnico-materială, impulsionarea furnizării utilajelor. Am stăruit, acolo unde a fost posibil, ca obiectivele de investiții să fie pornite, fie și parțial, inainte de termenul planificat. Să pornească și să producă, chiar dacă la început nu existau condiții să lucreze strict în profilul de fabricație prevăzut. Am reușit astfel să sporim participarea beneficiarului la impulsionarea ritmului de lucru pe șantiere.Ne preocupă extinderea și folosirea mai bună a capacităților existente pe seama creșterii productivității muncii și raționalizării proceselor tehnologice. Prin măsurile deja aplicate în mai multe unități — Fabrica de șuruburi Tg. Secuiesc, întreprinderea de aparataj auto și motoare electrice. întreprinderea de mașini agregat și subansamble auto — au fost create suprafețe pentru o 

Aspect de la întreprinderea de aparate electrice auto și motoare electrice din Sf. Gheorghe

producție de 300 milioane lei. In același timp, ne-am concentrat atenția asupra pregătirii forței de muncă. Analizele făcute în plenarele comitetului județean, în cadrul birou
O În 12 ani, producția industrială crește de opt ori 
9 Forța de muncă ocupată in sectoarele neagricole 

va reprezenta 72-74 la sută
• O condiție a progresului rapid: ridicarea gradului 

de calificare a tuturor oamenilor muncii
• Ce se impune pentru respectarea graficelor de punere 

in funcțiune a noilor obiective ?
9 Un produs nou — cutiile de viteză — și... viteza de melc 

a unor colaboratori
• Reprofilarea întreprinderii nu trebuie să ducă 

la prelungirea termenelor

lui șl secretariatului, de șapte ori numai în ultimii doi ani, ne permit să spunem că avem condiții ca problemele privind forța de muncă să fie rezolvate la nivelul cerințelor.Fiecare din aceste acțiuni a creat, în . felul ei, perspectivă, credem noi, atingerii producției planificate în cincinal de peste 10 miliarde lei.
Siguranța din tonul interlocutorului nostru, pe care aveam ș-o. regăsim și în dialogurile purtate în diferite unități economice ale județului, are temeiuri trainice. Ele înseamnă experiență acumulată de comuniști, de oamenii muncii. din ținutul Covasna, români și maghiari, dorința lor de a înfăptui și depăși sarcinile prevăzute pentru actualul cincinal.Siguranța împlinirilor de viitor implică însă, nemijlocit, funcționarea ireproșabilă, in întreaga lui dimensiune, a mecanismului colaborării cu toți factorii răspunzători de realizarea la termen a investițiilor planificate. A investițiilor în primul rînd, dar nu numai a lor, in fapt a tuturor măsurilor care iși au scadența în această perioadă, așteptate să-și deconteze participarea la împlinirea celor zece miliarde lei producție industrială.Cum stau lucrurile T Am ales cîteva din întreprinderile care la sfirșitul cincinalului vor deține o pondere însemnată în economia județului.
În holul de la intrare o mică expoziție încearcă să familiarizeze vizitatorul cu produsele viitoare ale întreprinderii. între toate, cutiile 

de viteză se detașează prin spațiul a- cordat și prin importanță. Pe tot traseul mersului nostru pe jos prin întreprindere ne va urmări vitrina cu produsele ce vor trebui făcute aici.. Unele, chiar foarte curînd.în perimetrul actualei Întreprinderi au funcționat inițial unități minuscule. Au fost contopite intr-un singur tot, ajungîndu-se, prin ajustare de profil, la ceea ce este acum și mai ales ce urmează să fie : un important producător de mașini agregat și subansamble auto.Revine cu acuitate în discuția noastră, obsesiv chiar, acest viitor întîi care prezidează, deocamdată, existența uzinei. Poate și unde „trecutul" se prezintă, în comparație cu cota finală, atit de firav. A început producția de scule de filetat. A intrat parțial în funcțiune fabrica de mașini agregat. Fabrica de subansamble auto „și-a dat drumul", la 

rindu-i, de asemeni fragmentar. Firav, spuneam mai înainte, gîndin- du-ne că in momentul terminării, in acest pol al industriei județului se va realiza a cincea parte din producția Covasnei.— Punerile în funcțiune în acest an sînt masive, ne precizează directorul întreprinderii, ing. Adalbert Bularka. lată-le : cutii de viteză, prizele de putere, axe nemotoare pentru camioane.— Vorbiți-ne de șansa respectării termenelor prevăzute.— Va trebui să le privim separat. Apreciem că există posibilități reale pentru a da in funcțiune capacitățile noi. Una din ele, priza de putere, chiar in avans cu cîteva luni. La subansamble sper să nu avem dificultăți. Eu unul nu prevăd necazuri. La cutii de viteze va fi mai greu.— Știm cît de acută este problema cutiilor de viteze. Ce faceți dv pentru a urgenta terminarea lucrărilor în acest sector ?— Chestiunea e legată practic de constructor. Utilitățile vor decide ! Ce facem noi ? îl ajutăm cu forța de muncă. Avem organizat acolo un șantier în regie proprie.— Cu asta se rezolvă ?— O, nu 1 Din păcate, nu. Sînt aici mal multe puncte nevralgice și n-ar fi rău să le trecem in revistă.— Vă ascultăm I— Nu este rezolvată problema tehnologiei matrițării de precizie a inelelor sincron și a roților dințate conice cu dantură, prin forjare. S-a format un colectiv de cercetare1 de la I.C.P.T.C.M. și I.C.P.T.S.C. In prezent se lucrează la cercetare și experimentare. Fiecare zi cîștigată aici va fi oxigen curat !Precizăm de asemeni că nu sint 

asigurate o serie de utilaje din țară. Este vorba, între altele, de 6 mașini de rectificat interior cu ciclu automat. întreprinderea mecanică Cugir refuză contractarea lor, deși avem repartiție. Ni se motivează prin lipsa panourilor de automatizare. fabricate la București. întreprinderea din Cugir oferă mașini de alt tip, care nu asigură insă productivitatea necesară. De asemenea. I.M. Cugir refuză contractarea a 22 de mașini de frezat roți dințate, sustinînd că aceste mașini vor fi asimilate numai în 1980, oferindu-ne mașini standard, care nu asigură Insă precizia de execuție și productivitatea dorită. Mașinile ne sînt necesare la punerea în funcțiune a capacității cutiilor de viteză în acest trimestru I De la întreprinderea de mașini-unelte și agregate București așteptăm tot în acest trimestru 10 mașini de rectificat. Se impune Introducerea In planul de 

fabricație la „Progresul" Brăila și asigurarea repartiției cu termene de livrare in martie 1980 a 4 prese de debavurat. întreprinderea le are prevăzute în program, dar după 1980.Lista este, din păcate, mult mai lungă și mai complicată. O supunem sub această formă prescurtată atenției celor direct vizați, eu speranța că ea va ti ințeleasă drept ceea ce este : un semnal deosebit de important pentru soarta investiției. Totodată, promitem să punem la dispoziția forurilor centrale de resort „nota de probleme" care însoțește în această perioadă existenta întreprinderii din Sfintu Gheorghe.
Mărturisim că după primele schimburi de fraze cu ing. Râcz Dezi- deriu, directorul întreprinderii, am fost tentați să închidem carnetele noastre de însemnări și să punem punct discuției, înainte de a o începe ca lumea. Și asta nu pentru că in unitatea în care intrăm dis de dimineață nu am avea destule de văzut, atit pe șantier, cît și in atelierele de montaj. Și nu pentru că optimismul ar lipsi din tonul interlocutorului.Judecați și dumneavoastră :Construcția a început in aprilie 1976. Termenul de punere in funcțiune inițial : 1978. Ne apropiem de jumătatea anului 1979 și producția de izolatori electrici de joasă tensiune se află incă în faza dorințelor, sub haina unui nou termen : decembrie. De lucrat lucrează și constructorul, de lucrat lucrează și beneficiarul. Deocamdată montează cîte ceva. Execuția reperelor intirzle șl este normal să intirzie in absența utilajelor necesare.— Cum s-a ajuns aici 1

— A fost schimbată, din motive obiective, structura sortimentală de producție. întirzierile apărute din această cauză au condus la o situație mai mult decît neconvenabilă în stabilirea tehnologiilor, în contractarea utilajelor.— Acest episod al modificării programului de fabricație, s-a consumat totuși cu ceva timp în urmă. Se poate „citi" acum, în mersul investiției, preocuparea de a recupera cu orice preț această întîrziere ?— In primele luni, constructorul a realizat lucrări de construcții-montaj în valoare de 3,6 milioane lei, din cele 30 prevăzute. Există dorința de a face mai mult, dar la capitolul utilajelor sînt încă destul de numeroase semne de întrebare.Am văzut șl noi această listă cu- prinzînd mașinile-unelte necontractate la data documentării, necesare pentru punerea în funcțiune a capacităților de producție la întreprinderea din Tg. Secuiesc. Pentru informarea cititorilor noștri menționăm că sint nu mai puțin de 90 de poziții ! Unele privesc anumite firme de comerț exterior. Cele mai multe vizează centrale industriale din construcția de mașini și industria chimică. Parcurgînd „această enumerare de utilaje cu cele, mai diverse destinații, ne. dăm seâifia de dificultatea rezolvării unora dintre ele. Solicitările s-au formulat târziu, in unele cazuri au fost tăcute promisiuni de onorare, în altele cererile au făcut, purtind diferite apostile, cale întoarsă.Oricare ar fi motivele care nasc refuzuri, credem că este necesar să repetăm tin lucru, bine cunoscut de altfel. Obiectivele de investiții din județele ce trebuie să atingă in acest cincinal un nivel al producției de cel puțin zece miliarde lei comportă un tratament prioritar. O situație deosebită reclamă o atitudine deosebită, întreprinderea din Tg. Secuiesc se află într-o asemenea situație. Așteptăm, prin urmare, răspunsul faptic al forurilor în drept.
Interesant de văzut „fabrica veche" din această întreprindere, deloc veche, dar pusă deja pe picioare. în vecinătatea imediată, sudorii pregătesc „patul germinativ" al viitoarei „recolte" : motoarele electrice între 0,25—7.5 kW. în total 31 tipodimensiuni. Sudorii, montorii de utilaje și nu în ultimul rînd beneficiarii înșiși, dornici să se vadă mai repede în casă nouă.— Inițial se prevăzuse ca la sfîrșitul acestui an să. intrăm parțial în funcțiune, urmind ca în iunie 1980 să se încheie etapa a doua, ne dă explicațiile de rigoare inginerul-șef Iosif Benedek. Ulterior s-a tras totul mai devreme cu un an.— Va trebui deci să produceți motoare în luna aceasta ?— Așa este. Depinde însă de „Electromotor" Timișoara.— Credem că depinde și de dv., în primul rînd.— Vă asigurăm că știm ce avem noi de făcut. Fără utilajele contractate cu timișorenii nu avem șanse Bă pășim cu dreptul. De lucrat tot vom lucra, dar cu un randament mult diminuat.Avem la îndemînă doleanțele beneficiarului. Premisa obligatorie : livrarea liniilor tehnologice și agregatelor necesare primei etape pînă la sfirșitul acestui trimestru ! Pentru etapa a doua, cel mai tîrziu în noiembrie !— Ce zic furnizorii ?— Pînă la această oră n-au fost de acord cu propunerile noastre. Deși există Ordinul 38 al M.I.C.M. care îl obligă să le fi trimis deja pînă la sfîrșitul anului trecut 1Cum lucrurile ni se par prea clare sub aspectul necesității. înțelegem că va trebui să ne dumirim cum stau lucrurile cu receptivitatea furnizorului. Ceea ce vom face, cît de curînd.Și pentru că tot sîntem la acest capitol, să mal amintim că în cazul întreprinderii din Sfintu Gheorghe există și alte cîteva „cuie de-ale lui Pepelea", care reclamă a fi luate in considerație. Ne referim la o serie de mașini-unelte necontractate, fără repartiție asigurată. Le consemnăm, in speranța că vor trezi ecou! cuvenit in rindul unor eventuali furnizori care ar putea să dea o tovărășească mină de ajutor: • mașini de frezat (2 buc) — furnizor: întreprinderea „înfrățirea" Oradea : • mașini de găurit (6 buc) — furnizor: I.M. Suceava; • mașini de filetat interior MFIV 16 (2 buc) — furnizor : întreprinderea „înfrățirea" Oradea ; • prese cu excentric PAI 61 (5 buc) — furnizor : I.M Sibiu.Cea mai convingătoare demonstrație a ințelegerii situațiilor prezentate o constituie acțiunea, intervenția operativă in Interesul rezolvării ghemului de probleme pe care le ridică noile investiții.Furnizori, sintem pe recepție !

Neaqu UDROIU 
Florea CEAUȘESCUFoto : S. Cristian

• In primele cinci luni ale anului, minerii din Comănești-Bacău 
au depâșit cu 6 la sutâ planul productivității muncii, extrăgind peste 
prevederi 2 500 tone de cărbune. Noroc bun și la noi... procente I 
• La cinci milioane kWh se ridică economiile realizate în acest an 
de unitățile industriale din Mehedinți. Cum se vede, renumiții produ
cători de energie, mehedințenii, se dovedesc a fi deosebit de zgîr- 
ciți cînd este vorba de utilizarea ei • Tot despre energie, dar, de 
data aceasta, solară : primele 40 de echipamente de încălzire a apei 
cu energie solară, produse de întreprinderea „Electrometar-Timi- 
șoara, au și fost livrate beneficiarilor. Instalația asigură consumul 
zilnic de apă încălzită la soare (la 45 grade Celsius) pentru o fami
lie de 3—4 persoane. Chiar dacă unii i-au găsit și pete, soarele se 
dovedește a fi generos cu cel Inventivi • Parteneri din 70 de țâri 
s-au bucurat să primească mărfuri livrate de întreprinderile praho
vene. Numai în cinci luni, acestea au depășit planul la export cu 
300 milioane lei valută, realizînd angajamentul anual. Vom asista 
oare la dublarea lui pînă la sfîrșitul anului ? • O adevărată școală 
a deprinderii pasiunii pentru autodotare s-a format la întreprinderea 
de autocamioane din Brașov. Pînă acum, aici au fost realizate, cu 
forțe proprii, 840 de agregate șl 14 linii automate de mare capacitate 
tehnică. Cine mai urmează cursurile „școlii" brașovene? • Prin 
reproiectarea lor, strungurile „Saro" automate și paralele — solici
tate de piața externă — au devenit mai bune și mai ușoare. Pe 
această cale, anual se economisește o cantitate de metal din care 
se pot fabrica 20 de strunguri. Felicltîndu-i, așteptăm replica cole
gilor lor de la Arad, Bacău, București, Roman • Un nou născut la 
„1 Mai" Ploiești: instalația de foraj F-200. Instalația dispune de 
manevrarea automată a tuturor sistemelor șl este destinată săpării 
sondelor de țiței și de gaze la adîncimi de peste 4 000 m. îi dorim 
succes deplin în drumul spre inima pămîntului • Telex primit Ieri de 
la întreprinderea navală Oltenița: „A fost lansată a 75-a motonavă 
de 5 000 tone". Semnează ing. Ion V. Cristea, director. Iar noi adău
găm tradiționala urare marinărească : vînt bun la pupa I • La între
prinderea de rulmenți din Brașov totul merge ca pe... rulmenți. Aici 
au fost realizați 14 000 de rulmenți peste prevederile planului la zi.
• Gîndirea tehnică este în județul Satu Mare la ea acasă. Dovada : 
în acest an, în unitățile Industriale ale |udețului, au fost realizate 7 
invenții și 56 inovații. Dacă dau dovadă că gîndesc repede, sătmă
renii demonstrează că valorifică cu aceeași viteză : 26 dintre aceste 
invenții șl inovații se aplică acum, avind o eficiență de aproape 7 
milioane lei.

Vlorel SALAGEAN

Inovația „mică"
răstoarnă risipaUriașele nave de mare tonaj care se construiesc pe Șantierul naval Constanța încorporează la asamblarea lor mii și mii de kilometri de sudură, iar aparatele cu care se execută această operație consumă energia electrică. Fiecare redresor din cele 120 la care sint cuplate aparatele de sudură consumă în fiecare oră cite 100 kWh, indiferent dacă se sudează sau nu. Firește, colectivul secției navale, unde se execută corpul mineralierelor si al petrolierelor, a Inițiat o adevărată mișcare de masă pentru folosirea integrală a celor 480 de minute de lucru. Cu toate acestea, sint situații cînd stagnările nu pot fi evitate. Clnd muncitorii iși pregătesc frontul de lucru sau trebuie să înlocuiască o piesă, de pildă.„Cum am putea face ca în acest timp aparatele să fie decuplate de la rețea încît să nu se mai consume curent ?“ Aceasta era problema care l-a preocupat multă vreme pe comunistul Ștefan Năstase, mais

tru navalist. După multe căutări, a venit el cu soluția : un dispozitiv de deconectare automată la mersul in gol al mașinilor-unelte și instalațiilor de sudură, care la prima probă a stirnit entuziasmul și aprobarea imediată a întregului colectiv și a specialiștilor. Pentru că dispozitivul rezolvă aceeași problemă nu numai la secția navală, dar și in secția de prelucrări mecanice, prin aplicarea lui la cele 100 de strunguri. Mai concret, aparatul de sudură intră automat in „priză" numai prin a- tingerea electrodului de metalul care trebuie sudat și, invers, la încetarea operației se decuplează. Același lucru se întîmplă cu strungurile și celelalte mașini-unelte.Ca atare. Imediat a început multiplicarea și generalizarea dispozitivului în principalele secții ale șantierului, pe baza unui calcul teoretic simplu : fiecare redresor înregistrează zilnic în medie cam două ore de stagnare, înmulțite cu 100 kWh, care se înmulțesc, la
O ILUSTRATA pe adresa...

ÎNTREPRINDERII „ELECTROTEHNICA" BUCUREȘTI care nu a livrat e- 
chipamente electrotehnice (bobine de circulație') necesare laminorului de 
sirmă nr. 3 de la Combinatul siderurgic Hunedoara, periclitînd punerea 

in funcțiune a acestui important obiectiv

Cum înțeleg unii cooperarea... sau nu întotdeauna unde-s doi 
puterea crește... Desen de ANDO

marerîndul lor, cu numărul redresoarelor de 120, rezultă de aici o economie zilnică de 24 000 kWh. Un calcul asemănător s-a făcut și pentru secția de prelucrări. Fapt este că la secția navală au fost echipate cu asemenea dispozitive 70 de redresoare, iar la prelucrări, aceste deconectoare automate au fost generalizate la toate strungurile. Conform normelor, cu energia electrică economisită numai în primul trimestru din a- cest an la Șantierul naval Constanța se obține o producție globală de a- proape 4,5 milioane lei. Argument convingător ca acțiunea de generalizare a dispozitivului să continue în toate secțiile șantierului și ca acesta să fie preluat de către toate șantierele navale din tară și de către toate unitățile cu specific de sudură și prelucrare a metalelor.
George 
MIHAESCU 
corespondentul 
„Scînteii"
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REPERTORIUL MONUMENTELOR ISTORICE DIN ROMANIA

Noi contribuții la cunoașterea 
trecutului patriei, a efortului 

constructiv al poporului nostru 
• 10 000 de monumente în studiul specialiștilor • Fiecare zonă a patriei — păstră
toarea unui valoros patrimoniu arheologic și arhitectural • Prețioase mărturii ale 
continuității și unității poporului nostru • Date și știri noi despre ctitori, meșteri 

constructori și artiști plastici din trecutSe apropie de încheiere o amplă acțiune de repertoriere a monumentelor istorice din țara noastră, inițiată cu mai mulți ani în urmă de Consiliul Culturii și Educației Socialiste și realizată cu aportul a numeroși specialiști din institute de cercetare -și muzee de profil. Am adresat tovarășului Vasile DRĂGUȚ, director al Institutului de istoria artei, coordonatorul lucrării, rugămintea de a prezenta pentru cititorii „Scînteii" cîteva date și concluzii ce se desprind din această vastă cercetare.
— Ce date noi a furnizat cercetarea 

de față istoriografiei naționale ?— Înainte de toate, investigația noastră integrează circuitului științific numeroase monumente necunoscute sau puțin cunoscute și modifică, uneori chiar spectaculos, datarea altora. Am să amintesc doar că. dacă pipă acum nu se cunoștea în nordul Transilvaniei nici un monument de piatră de la începutul evului mediu romanesc, astăzi avem date certe despre două asemenea monumente (de la Mjca Mănăstirea de lingă Dej si Băița. lingă Gherla), ambele din secolul al XlII-lea. si că biserica de la Niculitel. datată pînă de curînd în secolul trecut, s-a dovedit a fi o ctitorie voievodală din ultimele decenii ale veacului al XlII-lea. si. prin aceasta, cel mai vechi monument medieval în picioare din Dobrogea.Valorificind rezultatele cercetărilor arheologice din ultimii ani, repertoriul consemnează datări noi și pentru o serie de monumente militare și civile. Astfel, cetatea Bradu (județul Buzău), atribuită îndeobște epocii lui Matei Basarab, a fost construită în fapt cu un veac mai devreme, in timpul lui Radu de la Afumați, fiind astfel cea mal veche cetate medievală bine păstrată din Tara Românească. Tn termeni similari se pune problema si pentru alte monumente de mare valoare, precum cula Istrate de la Cerneti. ctitoria voievodală de la Hălmagiu etc.De altfel, repertoriul de azi cuprinde nu mai puțin de 10 000 de monumente, fată de 4 500 cite număra un inventar similar publicat cu un sfert de veac în urmă. Cele mai importante modificări față de vechea evidentă rezultă din identificarea unui mare număr de construcții civile din mediul rural si urban, uneori constituite în ansambluri deosebit de valoroase. Este destul să amintesc calitatea unor case din vechile cartiere ale orașelor București, Iași, Botoșani, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Galați. Brăila și din alte orașe a căror personalitate nu poate fi in<jeap*n»,  apreciata și ințe- leasă fără păstrarea și punerea în Valoare a fondului specific de monumente istorice.

• BACAU. Municipiul Gheor- ghe Gheorghiu-Dej a fost timp de trei zile gazda unor ample manifestări prilejuite de tradiționalele zile ale culturii căli- nesciene. acțiune desfășurată in cadrul Festivalului național „Cin tarea României". Aflată la cea de-a Iî-a ediție, manifestarea a debutat printr-un colocviu eutema „Mesajul socialist al culturii", la care și-au adus contribuția academicieni, scriitori, critici literari, artiști plastici. Sesiunea de comunicări desfășurată pe secții a avut ca teme : „Polemica literară și șansele a-

în același timp, lucrarea cuprinde știri noi și încheagă o imagine mai apropiată de adevăr privitoare la meșterii constructori, la ctitorii înaintași. la artiștii care au împodobit — prin sculpturi și picturi — edificii laice ori lăcașuri religioase. Avem 

acum mai bine conturată, în dimensiuni mai apropiate de cele reale, activitatea unor mari constructori precum Lupu de la Brebu, Stoica de la Golești, Dragomir Zidarul de ia Băjești (dincoace de Carpați), ori Andrei Pietrarul din Sibiu, Ulrich din Brașov, Ion Pietrarul de la Cluj, Ion de la Bistrița (în Transilvania), capabili în multe privințe să stea cu cinste alături de marii constructori din alte părți ale continentului nostru.
— Ce spun istoricului datele de 

ansamblu ale repertoriului ?— în primul rînd repertoriul atestă bogăția fondului nostru cultural, dinamismul și efervescența efortului constructiv al poporului nostru. în al doilea rînd, se remarcă faptul că pe o imaginară hartă a monumentelor țării nu există nici un fel de „pete albe“, arii geografice pe care altădată istoricul de artă le so

In cursul veacului al XIV-lea, în partea de sud-est a Țării Hațegului, 
familia cnezilor români de pe valea Sălașului, a ridicat la Mălăești- 
Hunedoara o importând cetate de Apărare.; aceasta se compune dintr-un 
turn-donjon pătrat folosit drept locuință, o incintă circulară cu contrafort! 
din secolul al XV-lea și patru turnuri pentagonale adăugate incintei in 
jurul anului 15SS (astăzi din acestea se păstrează numai fundațiile). Tipo
logic, cetatea se alătură ansamblului de fortificații românești hațegane 
ridicate în secolele XIII-XIV de cnezii localnici. (Cercetările sînt între
prinse de Centrul de studii și cercetări de istorie și teorie militară, in 
colaborare cu cercetători din Deva și Cluj-Napoca).colaborare cu cercetători din Deva 

cotea sărace din punct de vedere al construcțiilor vechi se dovedesc astăzi bogate în edificii laice ori religioase, de excepțional interes istorici în Banat, de pildă, se păstrează din diferite perioade ale evului mediu ansambluri civile și cetăți precum cele de la Jdioara, Carasova, Pescari, Ruieni, Bocșa ; în zone mai puțin cercetate anterior ca. de pildă, . Cîmpia Dunării și sudul Moldovei se păstrează un număr impresionant de ansambluri de case vechi și monumențe medievale (în județul Bacău, de pildă, s-au valorificat prin cercetări asemenea ansambluri medievale la Berzunti. Ră- deana. Cașin, Răchitoasa. Bogdana. Tg. Ocna etc.).Totodată, repertoriul documentează fără putință de tăgadă continuitatea în timp a efortului constructiv al poporului nostru — expresie a continuității sale de locuire în vatra strămoșească, a atașamentului său nezdruncinat față de aceste meleaguri. Cîteva cifre ar fi edificatoare. în pofida istoriei zbuciumate, a atîtor vicisitudini care au trebuit înfruntate, s-au păstrat, de pildă, urmele a peste o sută de cetăți dacice, a mai multor- zeci de castre romane, în fine, mai bine de o mie de vestigii din epoca secolelor IV— XIII ale erei noastre. în același

Cluj-Napoca).

Cetatea
din inima „Țării Chioarului"

Cetatea Chioarului este, ca 
dimensiuni, cel mai important 
monument de arhitectură me
dievală din părțile de nord ale 
Transilvaniei. Așezată în inima 
unei străvechi zone românești 
— „Țara Chioarului" — păs
trătoare a unui specific etno
grafic și folcloric distinct, ce
tatea a fost stăpînită o vreme 
de Drăgoșești, voievozi români 
din Maramureș ; atunci cind a 
înfăptuit cea dinții unire a ță
rilor române sub o singură 
ocirmuire românească, Mihai 
Viteazul a așezat, de aseme
nea, aici, căpitani de-ai săi. 
(Cercetările siht efectuate de 
Muzeul județean Maramureș și 
Centrul de studii și cercetări de 
istorie și teorie militară).

timp, monumentele noastre istorice aduc solide argumente privitoare la unitatea culturii noastre, la circulația neîntreruptă a meșterilor constructori, a artiștilor plastici dintr-o țară românească în alta, parte integrantă a amplului angrenaj al legăturilor ce-i uneau, peste fruntariile dintre ei, pe românii de pretutindeni. Un simplu exemplu aș aduce în atenție. Cele circa o mie de biserici de lemn pe care le cunoaștem acum, din Maramureș pină în Oltenia, din Bihor pină în Moldova și sudul Munteniei sînt perfect unitare prin tehnica de lucru, prin sistemul de îmbinare și de dispunere a bîrnelor, prin tipologia planului lor (dreptunghi cu prispă sau pridvor), prin aceeași cioplitură in lemn (briul de tradiție multimilenară împodobește cvasi- totalitatea acestor monumente) prin tratarea decorativă a consolelor etc.Sperăm că publicarea repertoriului va deschide noi terenuri de cercetare ; pentru arheologi, prin semnalarea tuturor vestigiilor arheologice ; pentru istoricul de artă prin evidențierea valorilor artistice ale monumentelor, noastre, care mai necesită încă un travaliu imens pină la cunoașterea lor deplină, exhaustivă ; pentru istoricul propriu-zis, prin prezența unui număr impresionant de date, din care foarte multe noi, despre oamenii epocii, despre evenimente și locuri istorice. în fine, pentru publicul larg, sperăm să fie interesantă tocmai prin, ampla frescă pe care o realizează asupra unui important capitol al trecutului civilizației făurite pe pămîntul patriei noastre.
Convorbire consemriată de 
Silviu ACHIM

tv
Duminică 10 iunie 1979

PROGRAMUL 1 >
8,30 Gimnastica la domiciliu
8,4'0 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei
9,35 Film serial pentru copii : Săgeata 

Neagră — episodul 4
10,00 Viața satului
11.30 Pentru căminul dumneavoastră
11.45 Bucuriile muzicii. Orchestra slove

nă din Ljubljana, dirijor : Anton 
Kolar. Solist : Milos Mlejnik

12.30 De strajă patriei
13,05 Album duminical — Umor și mu

zică
14,05 Desene animate : Woody, ciocăni- 

toarea buclucașă
14.30 ,.Veniți pe Măgura Buzăului !**.  

Reportaj realizat în tabăra de 
sculptură de la Măgura Buzăului, 
de Adrian Păunescu

14.55 Portugalia. Film documentar, pro
ducție a studiourilor de filme por
tugheze

15.10 Film serial : Dickens la Londra — 
ultimul episod

16,00 De pe marea scenă a țării. Jude
țul Brăila

17,00 Fotbal : F.C. Argeș — Steaua. 
Transmisiune directă de la Pitești, 
în pauză : Șah mat în... 15 minute

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 Reportaj TV : ,,La datorie* 4, reali

zat cu ocazia Zilei miliției
19,35 Trofeul internațional al calității. 

Reportaj realizat la întreprinderea 
de piese radio și semiconductor! 
Bâneasa

19.45 Film artistic : ,,O poveste adevă
rată**  — premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor americane. Cu : 
Spencer Tracy, Katharine Hep
burn. Regia : Frank Capra

21.15 Varietăți in nocturnă
21.50 Telejurnal

PROGRAMUL 2
9,00 Teleșcoală. Consultații pentru ele

vii cursurilor serale. Fizică, mate
matică.

9,45 Concert educativ al Filarmonicii 
,,George Enescu**.  Dirijor : Ludo
vic Baci. Solistă : Colette Herzog, 
în program : Octavian Nemescu 
— Iluminații 1918 (primă audiție); 
Richard Strauss — Patru lieduri 
pentru soprană și orchestră: Gus
tav Mahler — Simfonia I

11.30 Dosarele secrete ale tezaurelor. 
Falsul tezaur al prințului Wir- 
dischgraetz. Documentar-artlstic — 
producție a televiziunii franceze, 
în colaborare cu televiziunea din 
R.P. Ungară. Scenariul Peter Bo- 
kor. Regia : Jean Jacques Sirkis

19,00 Telejurnal
19.15 Desene animate
19.35 Melodii populare
19.55 Izvoarele culorilor. Documentar
20.15 Bijuterii muzicale — Postromantis- 

mul (I). Burlesca pentru pian și 
orchestră de Richard Strauss. In
terpretează Dan Grigore și orches
tra simfonică a Radioteleviziunii, 
Dirijor : Emanuel Elenescu

20.45 Clubul.tineretului
21.30 Telerama

Luni 11 iunie 1979
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune în limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 Panoramic
19.50 Roman-foileton : Poldark. Episo

dul 16
20,45 Orizont tehnico-științifia
21.15 Cadran mondial.
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Cenacluri ale tineretului.
16.30 Festivalul național „Cîntarea 

României**  — selecțiunl
16.50 Reportaj TV : „Femei în unifor

mă**
17.10 Muzică și umor
18.00 în alb și negru : Lassie
18,4» Publicitate
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 Film serial pentru copii : Poves

tiri din pădurea verde
19,40 Pagini din operete
20.50 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
21.10 Film serial : „Rădăcini**.  Reluarea 

episodului 3

Prin galeriile bucureștene
• MA TILDA ULMU

„TOLEDO NOCTURN"Matilda Ulmu. Sub 
genericul „Natură și meditație", pictorița 
Matilda Ulmu a pre
zentat publicului bucu- 
reștean cîteva din lu
crările realizate in ul
timii ani — imagini 
ale unor frumuseți va
riate ale peisajului 
românesc.

Descifrăm în multe 
din lucrările expuse 
in sala I.R.R.C.S. pre
ocupări variate in ve
derea articulării unei 
viziuni peisagistice 
proprii, a conturării

• HORI A CUCERZAN

„MAMA Șl COPIL I"Horia Cucerzan. Ima
gini inspirate din am
bianța cotidiană sau 
metafore de adincă su
gestivitate, lucrările 
pictorului Horia Cu
cerzan (expuse in foa

unui mediu geografic 
transpus uneori cu 
detalii pitorești. Pei
sajele Matildei Ulmu 
sînt mărturii ale unor 
stări afective declan
șate de frumusețea, 
de pitorescul acestor 
peisaje. Ele poartă o 
amprentă distinctă, 
exprimă un sentiment 
robust și calm față de 
ceea ce am putea 
numi „frumusețea na
turii".

Dincolo de valorile 
ilustrative, aceste pei
saje transmit privito

ierul Teatrului de Co
medie) s-au impus 
privitorului prin sensi
bilitatea și inventivi
tatea, prin sobrietatea 
și luciditatea cu care 
autorul lor a rezolvat

rului un fior liric, op
timist și senin, emoția 
de esență „poetică" 
resimțită de artistă in 
fața motivului.

Grupate cu feminină 
sensibilitate, imagini
le florilor pictate de 
Matilda Ulmu spun 
mult despre sentimen
tele și gîndurile ar
tistei, despre disponi
bilitatea interioară de 
a percepe exact reali
tatea vie, despre ca
pacitatea de a păstra 
necontenit contactul 
cu ea.

probleme ce țin deo
potrivă de calitatea 
artistică și de mesajul 
ideatic ale lucrărilor.

Deslușind raporturi 
inedite, uneori tulbu
rătoare, intre elemen
tele compozițiilor (ca 
de pildă această me
lancolică și lucidă in
vocare a unei lumi 
candide, fremătătoare 
pe care o sugerează 
compoziția „La pas" 
sau proiectarea unor 
siluete contemporane 
pe vechea frescă a Vo- 
ronețului în „Vorone- 
țiana"), artistul ne re
amintește că pictura 
este în același timp 
interpretare, proiecție 
a eului artistic asu
pra lumii înconjură
toare, dar și ecou al 
acestei lumi asupra 
conștiinței artistice.

Peisajele cu dealuri 
molcome sau lucrările 
aparținind ciclului 
„Mame și copii" se im
pun, de asemenea, prin 
viziunea gravă,. su
gestivă cromatic. Ar
moniile atit de carac
teristice paletei lui 
Horia Cucerzan oferă 
în toate aceste cazuri 
garanția unei largi ex
presivități, contribuind 
la conturarea persona
lității lui artistice.

Marina PREUTU

Premieră pe scena Operei române din Timișoara

„IANCU JIANU"De curînd, Opera română din Timișoara se înfățișează publicului spectator în haină nouă. îmbrăcat în eleganța purpurei și aurului, vechiul lăcaș de cultură justifică poate cel mai exact creditul acordat muzicii, artelor, în inima acestui puternic centru industrial al țării.Momentul inaugural a fost omagiat pe scena lirică de o premieră românească — baletul „Iancu Jianu“. Creația muzicală a lui Mircea Chiriac se distinge prin suplețea ritmică, instituită ca element cardinal al partiturii, conjugat de un limbaj cu elemente dominante din modalul folclorului străbun, intre care aș aminti splendidul bocet oltenesc. în versiunea prezentată, originalul a fost supus unei simplificări, de

regia lui Ștefan Gheor- ghe, determinată de potențialul corpului de balet timișorean, dar poate și de dorința acutizării conflictului, renunțindu-se la o serie de personaje adiacente acțiunii. Narațiunea coregrafică, decupată din libretul inițial al Iul Oleg Da- novski, elimină in primul rînd cîteva . scene de ansamblu, con- centrînd desfășurarea acțiunii asupra momentelor legate exclusiv de personajele principale, de acțiune.S-au remarcat duetul Sultana—Iancu, leit- motivul serdarului și acoliților săi. tablourile de luptă ale eroului la trădarea crîșmă- fiței sau cu arnăuții.Protagonistul spectacolului, Francisc Walkay, adaugă cu acest rol repertoriului său o reușită, cucerind prin apariția plină de

personalitate, prin tehnică, mobilitate, expresie. De asemenea, Claudiu Lupu in rolul Pervanoglu, evantaiul de tineri balerini : S. Bătică, D. Mano- lache, V. Stanciu, Mariana Comes.Scenografia semnată de Dumitru Popescu este cea care facilitează considerabil dinamismul pe care il are în fapt spectacolul. Meritului alternanței rapide, al schimbărilor „din mers“, îi ' este adăugată o capacitate de sinteză a specificului local, ce sugerează lapidar cadrul, atmosfera. Fără îndoială, între celelalte lucrări ’de balet românesc, „Iancu Jianu“ înscrie în repertoriul Operei Române din Timișoara una din cele mai frumoase împliniri.
Doru MURGU

De curînd, editura „Minerva" a încredințat librăriilor primul volum — impresionant prin masivitatea lui, prin numărul și formatul paginilor, prin densitatea cuprinsului — dintr-o serie care se anunță prodigioasă : 
Camil Petrescu, Documente literare. Prin această serie, nu numai istoricii literari și cercetătorii întregii culturi române ai secolului nostru, ci și tinerii scriitori vor avea posibilitatea de a pătrunde adînc și rodnic în laboratorul intelectual și de creație artistică al uneia dintre personalitățile fascinante ale acestei culturi. Ca și atîția alții dintre creatorii culturii noastre moderne, Camil Petrescu n-a fost numai un profesionist al scrisului, ca literat, ci a abordat — într-o febră intelectuală a cărei intensitate părea că închide presimțirea unui sfîrșit prematur al. vieții — cele mai diverse domenii de activitate : de la poezie, roman, nuvelă, dramaturgie, eseu (psihologie, filosofie și matematică) pînă la articolul de ziar în probleme sociale și politice, pînă la cronica dramatică și sportivă. Și nu numai atit. Inteligență lucidă, fosforescentă și pasionată în același timp, Camil Petrescu nu a vrut niciodată să rămînă prizonierul gîndirii sale filosofice, nici al atelierului său literar, ci a năzuit permanent să participe la tumultul vieții, nu numai ca părtaș contemplativ al desfășurării ei — ca scriitor — ci și ca om al faptei. De la programul revistei sale, 
Săptămâna muncii intelectuale, și pînă la programul de activitate concretă — ca director al Teatrului Național din București, în anul 1939 — Camil Petrescu a căutat să-și transpună în realitate durabilă ideile, chiar dacă ele puteau să pară irealizabile de îndată. Intelectual pină la ultima lui fibră sufletească, considera ca factor primordial, chiar și în poezia lui lirică, ideea și anume ideea care se naște din viață și Se îndreaptă spre viață. Au rămas celebre și definitorii versurile din poezia sa intitulată Ideea : „Dar / Eu am văzut idei", în biblioteci, în „tomuri grele" adăpostite acolo, Camil Petrescu afirma surprinzător că nu se pot afla „decit cadavre de idei". Surprinzător, pentru că totuși Camil Petrescu a fost și un om de bibliotecă, incă din tinerețea lui de student la Facultatea de filosofie și litere din București, însușindu-și o vastă cultură, din domeniul artei pînă la acela al matematicii. în concepția sa, arta nu era despărțită de știință, nu numai prin gîndirea care o făurea, dar și prin expresia ei. Printre notițele însem

nate febril, din acest prim volum de documente literare, întîlnim numeroase afirmații în acest sens : „Creația, fie în ordine științifică, fie în ordine artistică, însemnează exprimare (strict) obiectivă a unui proces de cunoaștere",.. „în evoluția ei, arta are ceva din caracteristica științei"... „Totalitatea operelor unui mare scriitor înseamnă echivalentul unui sistem științific. (Nu alunec aici în alegorie?). în orice caz, e vorba de scriitori care s-au realizat, adică au creatAtelierul de creație al unei personalități exemplare 
Camil PETRESCU: „Documente literare"

o nouă conștiință în lume"... Această ultimă notiță ne este lămurită prin alta : „Există, firește, o scară a valorilor in știință ca și în artă". Camil Petrescu considera că situarea unui scriitor pe treptele cele mai înalte ale valorii nu era impusă atît de originalitatea stilului său, cit de faptul de a fi dăruit lumii „o nouă conștiință" — arta fiind în primul rînd „un moment de cunoaștere". Iar a- ceastă cunoaștere nu e numai a profunzimilor propriului eu, ci în primul rînd a lumii din afară : „Eu caut în natură pretutindeni ideile" (Ideea). Arta era însă pentru Camil Petrescu nu numai „căutare", ci și faptă — concretizarea ideilor nu numai prin opera scrisă și tipărită, ci și prin transformarea lor în realitate, în folosul oamenilor și al patriei. La Camil Petrescu artistul și cetățeanul au fost, de la început pînă la sfîrșit, inseparabili. încă din anii 1919—1920, ca profesor de liceu în Timișoara și ca redactor al ziarului local, Banatul 
românesc, își publica aici nU numai primele versuri — pe care le trimite și lui Eugen Lovinescu, apărînd în 
Sburătorul — ci și cronici teatrale, despre spectacolele turneului marelui actor Ion Manolescu, în Timișoa

ra. Nu erau simple cronici, ci și concentrate expuneri asupra artei actorului și a educării estetice a publicului. Regăsim aceste nuclee teoretice, amplificate, în textele pe care ni le pune la îndemînă volumul I de 
Documente literare și concretizate ca propensiuni spre faptă, în programele și îndrumările scrise ca director al Teatrului Național. Și mai semnificativă pentru întrepătrunderea exemplară a artistului cu cetățeanul este revista Limba română,

pe care o întemeiase și o redactase in anul 1920, în Timișoara. După titlu, ea ne apare doar ca fapta unui profesor în folosul elevilor și al școlii. într-adevăr, accentul cade firesc pe problemele de limbă. Dar pe a- cestea redactorul le dezbate nu numai cu școlarii și profesorii lor, dar se adresează și celor mai diverse categorii : deputați, ofițeri și chiar unei „doamne elegante". Și nu numai atît. în Limba română Camil Petrescu se manifestă — multiplu și combativ — ca ziarist, discutînd presa ce renăștea în marea patrie care se înfăptuise atunci, ca și problemele de administrație locală.Toate aceste fețe multiple ale complexei și dinamicei personalități a lui Camil Petrescu ne apar în plină lumină — într-o cantitate și diversitate impresionante — în volumul 
Documente literare, semnat de Al. Bojin și Florica Ichim. Lor Ii se datorează nu numai descoperirea și pregătirea pentru tipar, în stilul sever al unei ediții de texte inedite, ci și organizarea lor într-un întreg coerent și plin de semnificații. Secțiunea întîia, realizată de Al. Bojin, cuprinde ceea ce s-ar putea numi atelierul de creație al scriitorului, 

mai ales ca romancier și dramaturg. Secțiunea a doua, asamblată de Florica Ichim, include manifestările lui ca teoretician al teatrului — in munca de elaborare a volumelor următoare tezei sale de doctorat, Modali
tatea estetică a teatrului — cît și aceea de practician infatigabil, în anul directoratului său. După cum precizează fiecare Cuvint înainte — care’ deschide cele două secțiuni — închegarea acestei serii de documente a trebuit să fie precedată nu numai de investigarea amănunțită a uriașei arhive Camil Petrescu, dar și de efortul și mai dificil, de a selecta și asambla coerent o imensitate de „note, ciorne, scene în primă formă" sau fragmente de mai mică sau mai mare întindere [...] sute de pagini de manuscris, ce nu mai păstrau ordinea gîndită de autor". Toate acestea, însemnate în fuga nașterii ideii, pe tot atîtea-fragmente de hîrtie, de cele mai diferite proveniențe, alături de caiete și dosare cu date documentare amănunțite, pentru situarea în epocă, proiecte, prime închegări de capitole, variante nesfîrșite ale lor. Nu e cazul să repet aici tot ceea ce s-a spus în aceste „cuvinte înainte" și în notele de la sfîrșitul fiecărei secțiuni. Iar ca să amintesc numai titlurile grupelor și subgrupelor in care a fost asamblat acest material enorm, ar trebui spațiul unui studiu. Ceea ce vreau să spun aici este că— din toate aceste pagini inedite — se ridică un monument impresionant și exemplar al artistului, al teoreticianului și al realizatorului de artă, care a fost Camil Petrescu. Aceste 
Documente literare nu ne familiari- zeză numai cu „laboratorul de creație al scriitorului", cum anunța subtitlul volumului. Prin ele se realizează — aproape halucinant de viu— artistul mereu nemulțumit de ceea ce reușise, meditînd necontenit asupra proiectului, ca și asupra paginii scrise, revenind asupra ei în variante aproape infinite, pînă și pe corecturile în tipografie. Trăiește aici, concret, scriitorul care năzuia permanent să fie și om de știință, nedes- prins nicicînd de realitatea cotidiană, nu numai ca teoretician al artei, ci și în munca de pregătire documentară a propriei opere literare. Trăiește aici scriitorul om al cetății, care a năzuit o viață întreagă să fie un educator și prin artă, un director de conștiință, nu numai al publicului său. ci și al unei bune părți a complexului de factori ai vieții noastre culturale și sociale.

Ovidiu PAPADIMA

PERMANENT IA DATORIE
(Urmare din pag. I)tăți. în această ordine de idei, sînt edificatoare numeroasele cazuri in care colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, cetățeni de vîrste și profesii-'d, rite de la orașe și sate, femei, tineri topii iau atitudine față de aspei. .ele negative privind comportarea sau corectitudinea în societatea noastră, intervin direct sau sesizează organele de miliție pentru prevenirea ori descoperirea faptelor antisociale.Cea de-a XXX-a aniversare a organelor de miliție constituie un prilej plăcut pentru a aduce și de această dată calde mulțumiri maselor de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, cetățenilor de la orașe și sate pentru aportul lor prețios la asigurarea climatului civic, la respectarea legilor țării, participînd activ, fie prin forme organizate — cum sînt formațiunile de gărzi patriotice, grupele de sprijin ale miliției, echipele de ordine din complexele comerciale, echipele de ordine și disciplină ale U.T.C., activul voluntar al șoferilor — fie prin numeroase sesizări, propuneri și sugestii, sau prin intervenții directe, atunci cind au constatat abateri de la normele legale.Asigurăm, în același timp, și pe această cale, întregul popor că organele de miliție, conduse și educate permanent de către partid în spiritul înaltei răspunderi față de interesele majore ale societății noastre, față de drepturile și libertățile constituționale ale fiecărui cetățean, vor acționa și în viitor cu întreaga lor putere de muncă și luptă pentru apărarea fermă a intereselor societății noastre, a cuceririlor revoluționare, a marilor realizări și perspectivelor luminoase pe care le asigură înfăptuirea politicii științifice a Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre ccmunism.Alături de întregul popor, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, comandantul suprem al forțelor armate, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, lucrătorii de miliție își reafirmă cu putere legă- mîntul solemn de a nu precupeți nici un ■ efort pentru îndeplinirea misiunilor încredințate, pentru continua înflorire a patriei socialiste, pentru apărarea independenței și suveranității sale naționale.

devărului", „Călinescu jurnalist", „Eminescu — ipostaze ale permanenței", „Umanism și artă contemporană". Programul a mai cuprins evocarea „George Călinescu și noi", momente mu- zical-coregrafice, vernisarea unei expoziții de artă plastică și un recital de poezie lirică : „Poetul în cetate". (Gh. Baltă). 
• GORJ. în contextul acțiunilor politico-educative de mobilizare a colectivelor de mineri in efortul de creștere a producției de cărbune, la Combinatul minier Oltenia a avut loc o consfătuire cu tema „Știința con

ducerii și personalitatea conducătorului". Pe baza referatelor susținute de cadre de conducere din unitățile bazinului minier al Olteniei au avut loc dezbateri și schimburi de opinii’ în care s-au relevat experiența pozitivă, cele mai eficiente căi și mijloace de angajare politică a tuturor factorilor responsabili, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, în activitatea complexă de creștere a extracției de lignit în minele și carierele din bazinul Olteniei. (Dumitru Prună). • IAȘI. Ac

țiunea „Inventica" organizată în 1978 din inițiativa comitetului județean de partid in scopul stimulării creativității tehnico- știirfțifice în industrie, cercetare, învățămînt și proiectare a antrenat pînă în prezent peste 100 de oameni ai muncii dornici de promovarea noului în toate domeniile. Aceștia s-au întîlnit și au discutat despre metodologia creativității cu apreciați inven

tatori, cadre didactice universitare, și alți specialiști. Concomitent, creatorii de la „Inventica" sînt preocupați să rezolve o serie de probleme tehnico-produc- tive în diferite unități economice. Galerile de artă „Cupola" din Iași găzduiesc o interesantă expoziție de artă plastică a pictorului ieșan Liviu Suhar. O altă expoziție de desene și artă decorativă „Universul copiilor" 

se află deschisă la Casa presei. Expoziția reunește lucrări ale membrilor cercurilor Casei pio- nerilor și șoimilor patriei din localitate consacrate anului internațional al copilului. (Manoie Corcaci). © ALBA. în ■ orașul Aiud se desfășoară festivalul „Tezaur aiudean al muncii și creației cîntecului și dansului". Programul manifestării cuprinde spectacolul muzical-coregra- fic „Slavă partidului și patriei socialiste", sesiunea de comunicări „Gîndirea creatoare în slujba progresului tehnic", deschide

rea expozițiilor de creație tehnică și inițiative muncitorești, arată plastică, etnografie, cinstirea fruntașilor. în întrecerea socialistă, în cadrul unei acțiuni intitulate sugestiv „Omagiu muncii". (Ștefan Dinică). • GALAȚI. „Tara mea — mîndră grădină" s-a intitulat spectacolul oferit de formațiile școlii populare de artă din Galați în încheierea actualului an de studiu. Cu același prilej, tinerii de aici, care studiază arta plastică, au oferit o panoramă a lucrărilor lor recente în cadrul expozi

ției „Orașul de la Dunăre — pe verticala socialismului".Muzeul de istorie Galați iti- nereazâ, în unitățile economice ale orașului, expoziția proprie cu titlul „Naționalizarea principalelor mijloace de producție — eveniment de seamă în noua istorie a patriei". Tot o expoziție de pictură și artă aplicată, ai cărei autori sînt preșcolarii din grădinițele municipiului Galați, a fost deschisă la casa corpului didactic. Titlul ei — „Natura și viața în viziunea copiilor". (Dan Plăeșu).
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Excelenței Sale
Domnului JAIME ROLDOS AGUILER

/ITO

Primire la primul ministru al guvernului
Doresc să vă adresez calde felicitări cu prilejul alegerii dun"rj de ca președinte al Republicii Ecuador, împreună cu cele mai bittn succes in îndeplinirea înaltei misiuni încredințate de poporul eci^j^treÎmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colabț jnte_ România și Ecuador vor continua să se dezvolte potrivit aspirați' reselor fundamentale ale popoarelor noastre, pentru triumful securității și cooperării internaționale.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Ilie Verdeț, a primit, simbătă dimineața, în vizită protocolară de prezentare, pe ambasadorul Republicii
Orientale a Uruguayului, Juan Ansa, in țara noastră.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire, desfășurată intr-o atmosferă cordială.

NICOLAE CEAUȘF
Președintele Republicii Socialiom°'nla

Vizita în țara noastră a ministrului 
industriei și energiei din R. P. Angola

încheierea vizitei secretarului general al Wiii
Baas Arab Socialist din Liban, AssemiS0USimbătă dimineața a părăsit Capitala secretarul general al Partidului Baas Arab Socialist din Liban, Assem Kansou, care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită de prietenie in țara noastră.

La aeroportul 0**1  oasP®1®1.? a fost salutat de i?5?, Cazacu, membru aflitaluluL P°’t litic Executiv, sec .?.*  a?P.C.R., și Constant18”"- a”unct de șef de secție la*  al v.c.K.
Convorbiri româno-da^eLa București s-au încheiat sîm- bătă convorbirile oficiale româno- daneze, prilejuite de vizita în țara noastră, la invitația tovarășului Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a doamnei Lise Oestergaard, membru al guvernului danez, ministru fără portofoliu în Ministerul Afacerilor Externe.Odată cu aprecierea evoluției mereu ascendente a raporturilor pe diverse planuri între cele două țări, nu fost definite măsuri și căi concrete de creștere a schimburilor comerciale și de lărgire a cooperării in producție, inclusiv pe terțe piețe, de dezvoltare în continuare a cooperării pe plan internațional. îndeosebi legat de pregătirea și desfășurarea reuniunii de la Madrid din 1980.

Din partea rA la convorbiri 8 participat, ademenea, Vasile Gliga, adjunct ’inistrului afacerilor externe.’ fost prezenți Stana Drăgoi, «sadorul României la Cope/1’ ?i Axei Serup, ambasadorul /emarcel la București, alte pe06 oficiale române Și daneze.In aceeași i°amna Lise Oestergaard a ofeJn dejun în onoarea ministrului an al afacerilor ex-

Tovarășul Cornel Burtică, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, simbătă dimineața, pe Alberto Do Carmo Bento Ribeiro Kabulo, ministrul industriei și energiei din Republica Populară Angola. care face o vizită în țara noastră.în timpul întrevederii a fost relevat cursul ascendent al relațiilor româno-angoleze, subliriîindu-se importanța hotărîtoare pe care au avut-o în acest sens întîlnirile și convorbirile dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Agostinho Neto. în spiritul înțelegerilor convenite • cu aceste prilejuri, au fost evidențiate posibilitățile pe care economiile României și Angolei le oferă pentru dezvoltarea în continuare a schimburilor comerciale, a colaborării și

cooperării economice în diverse domenii de interes comun.
★La București s-au încheiat convorbirile dintre Ion Avram, ministrul Industriei construcțiilor de mașini, și Alberto Do Carmo Bento Ribeiro Kabulo, ministrul industriei și energiei din Republica Populară Angola. Cei doi miniștri au semnat un aide-memoire care prevede o serie de măsuri concrete pentru dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării industriale dintre cele două țări, Îndeosebi in fabricația de tractoare și autovehicule, mijloace de transport feroviare, în domeniul energetic, al celui pentru producția de utilaje, destinate industriei alimentare, industriei miniere, lemnului și industriei confecțiilor.în aceeași zi, oaspetele angolez ■ părăsit Capitala. (Agerpres)

Plenara Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor

tct nc,în cursu!zitel ’n tara noastră, oaspetele rz a vizitat o serie de obiective ,r>omice, social-cultu- rale și t^ce din București și nordul Mlvei-Sîmbătiara- delegația daneză a părăsit ftala.

Sîmbătă a avut loc plenara Consiliului Național al Organizației Pionierilor, care a dezbătut și analizat, intr-un climat de exigență și răspundere, modul în care se aplică prevederile din planuri de măsuri, aprobat de conducerea partidului, cu privire la intensificarea activității de educație comunistă, prin muncă și pentru muncă a pionierilor și școlarilor, în domeniul activității meto

dice, de cercetare și documentare, de pregătire și perfecționare a pregătirii activului pionieresc și a cadrelor care muncesc cu pionierii, în încheierea lucrărilor, partici- panții la plenară au adoptat o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. (Agerpres)
• SPORT • SPORT • SORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Să iubim dubi pe care-l reprezentăm. 
Dar, mai presus ci orice, să iubim și să slujim 

cluul tricolorilor IExistă, în mișcarea noastră sportivă, foarte multe cluburi și asociații care reușesc să insufle și să cultive în rîndul sportivilor și tehnicienilor proprii, printre suporterii respectivi, acea necesară și curată dragoste pentru culorile clubului — fără de care nici clubul nu-și poate justifica menirea și nu poate trăi multă vreme, nici marile performanțe nu pot veni. Frumoasele tradiții, mai vechi sau mai noi, cu care se mindresc în acest sens cluburi cum sînt Steaua sau Dinamo, ,,U“ Cluj-Napoca, Rapid sau Poli Timișoara, sau marile clubur din Bacău, Baia Mare, Hunedoar, Iași, Oradea, Craiova, Petroșani alte orașe se cer stimulate și dezvr tate pe un plan cit mai larg. Estea interesul dezvoltării sportului roîA*  nesc ca spiritul de club să încurie" ze buna pregătire, ambiția p("ru întîietate, acea concurență lop/ă la flacăra căreia se încălzesc iniinle iubitorilor de sport și din cae răsar virfurile capabile de performanțe naționale și internaționale.Din păcate insă asisti'A — nu o dată — la o greșită ințedgere a spiritului de club, la o dejmerare dăunătoare a sa. în numeh acestui sentiment ales, se ajunge în unele cazuri la o concurență ,pe viață și oe moarte", susținută cu cele .«S?,.>’e- rite și nesportive mijloace,* ’ îngust patriotism local creato, „j an.- mnzit? jVaîmpăcate. Este una din ,anU V/ile degradante ale spiritului de ;3.xlb, împotriva căreia trebuie \uptat cu toate mijloacele educative de ca re dispun mișcarea sportivă și orȘȚmele locale.Și mai grav este cînd exacerbarea spiritului de club se manifestă în raporturile cu loturile sportive reprezentative ale țării. Ce-i drept, acest aspect nu este caracteristic — luptele sau gimnastica ori, dintre jocurile sportive, handbalul și rugbiul oferind exemple bune de urmat in această privință ; sportivii și tehnicienii, conducătorii de club din aceste discipline sportive, ca și din altele, își fac o datorie patriotică din a sluji cu nestinsă dragoste culorile reprezentativelor naționale, punind la dispoziția acestora din toată inima tot ce au mai bun, asigurînd o pregătire înaltă selecționabililor, mîndrindu-se că au reprezentanți în loturile tricolore.Din păcate, cum scriam și mai sus, i.u în toate disciplinele sportive se petrec lucrurile în acest mod firesc și necesar. Fotbalul (îndeosebi), voleiul (in perioada pregătirii pentru campionatele mondiale din Italia) sau ciclismul (in selecția pentru „Cursa Păcii"), ca să dăm numai cîteva exemple, au dezvăluit unele practici cu totul reprobabile in acest sens. O dată, sportivul convocat la lotul național este trimis de club în altă localitate din țară — în speranța de a fi scăpat din vederile selecționerilor ; altă dată, clubul il ia cu el într-o deplasare peste hotare, cu toate că fusese chemat la echipa reprezentativă ; dintr-un loc vin sportivii nepregătiți (deși erau de multă vreme nominalizați pentru lot și trebuiau supuși la programe de antrenament speciale) ; dintr-alt loc vin cu traume cronice (care trebuiau tratate din vreme, dar clubul i-a folosit așa numai ca să-i aibă in e- chipă pentru campionat). Apar cîte- odată scene penibile, cu prilejul dis-

cllor colective privind alcă- Jea loturilor naționale. Unii antre- ,'i se pronunță în cuvinte frumoa- , patetice, în favoarea bunei repre- intări internaționale, criticînd cu ehemență lipsurile manifestate în .cest domeniu. Dar, în principiu! Cind e să treacă la operațiunea practică de nominalizare și constituire a lotului respectiv, aceiași antrenori aruncă în discuție tot felul de explicații, recurg la năstrușnice tertipuri pentru a nu da sportivi din „grădina" lor.Față de asemenea practici și trucuri. Izvorîte din interese meschine trebuie creată o opinie com-
Cîteva opinii pe marginea 

unor aspecte nedorite 
ce persistă în sportul 

nostru

bativă fermă, trebuie intensificată munca politico-educativă, trebuie luate măsuri de sancționare menite să conducă la extirparea lor din viața noastră sportivă. Trebuie să se înțeleagă că buna pregătire — și deci crearea tuturor condițiilor pentru realizarea ei — ca și colaborarea deschisă, principială, fără rezerve, la constituirea și instruirea celor ma> bune loturi reprezentative ce le putem alinia constituie obligații clare — izvorîte din documentele noastre de partid, din înseși regulamentele mișcării noastre sportive — pentru fiecare sportiv, antrenor, conducător de club sau asociație, pentru toate organele locale. Sint indatoriri de la care nimeni nu se poate sustrage 1 în acest context, subliniem că și federațiile de specialitate, in general organismele de sport, au datoria să nu mai cedeze presiunilor, șă nu mai accepte diversele explicații date de cluburi, ci să fie mult mai ferme în respectarea principiilor și asigurarea condițiilor celor mai favorabile reprezentării prestigioase a sportului românesc în confruntările internaționale. Poate chiar — dacă va fi cazul — să se treacă la revizuirea normelor regulamentare și a sancțiunilor, în sensul înăspririi lor, in si

tuațiile de nesocotire a intereselor internaționale în favoarea intereselor inguste de club.Să iubim clubul pe care-l reprezentăm. Dar, mai presus de orice, să iubim și să slujim clubul tricolorilor ! O astfel de poziție principială, sănătoasă trebuie să caracterizeze întru totul pe fiecare sportiv, pe fiecare antrenor și conducător de club. Este de datoria federațiilor și a organelor C.N.E.F.S. de a promova neabătut asemenea atitudine înaintată patriotică, în ultimă instanță — bineînțeles, procedînd, la rîndu-le, cu deplină obiectivitate față de toate cluburile, fără a menaja pe unele și a dezavantaja pe altele, fără a întina curatul spirit al dragostei față de club.Tntr-un moment cînd trebuie să se acționeze în acest spirit sănătos de slujire a intereselor naționale se află și în prezent mișcarea noastră sportivă. Este vorba de alcătuirea și pregătirea loturilor reprezentative studențești pentru apropiata Universiadă din Mexic — cea mai mare competiție sportivă a anului preolimpic 1979. Țara noastră — care va fi reprezentată de un lot cuprinzînd 90 de sportivi studenți — are de a- părat în Mexic o poziție de cinste, cucerită cu trudă și talent în edițiile anterioare ale supremei întreceri ’care adună fii ai „Almei mater" de pe toate meridianele. De altfel — prin acțiunea comună a U.A.S.C.R. și M.E.I., cu federațiile și organele C.N.E.F.S. — în cele 8 discipline sportive la care s-a înscris țara noastră pentru actuala Universiadă, majoritatea problemelor de acest fel s-au și rezolvat corespunzător pînă la ora actuală. Mai rămine să se facă același lucru și în tenis (unde avem de onorat cîteva medalii de aur în precedentele ediții) și in fotbal (unde avem de apărat titlurile de campioni universitari europeni și mondiali).Este necesar, și este de așteptat, ca tehnicienii și conducătorii de club din aceste discipline — care urmează să fie consultați în zilele următoare — să se situeze deasupra unor mărunte interese de club și să se pronunțe în interesul comun al reprezentării clubului tricolorilor.
Gheorghe MITRO1

Azi, fotbal în 
Divizia „A“

Toate meciurile încep la ora 17Campionatul diviziei „A" la fotbal continuă astăzi cu desfășurarea jocurilor celei de-a 32-a etape. Toate partidele încep la ora 17,00, în Ioc de 18,30, cum s-a anunțat anterior. Iată programul întîlnirilor : U.T. Arad — Gloria Buzău ; F.C. Baia Mare — Sportul Studențesc ; Corvinul Hunedoara — F.C. Bihor ; Politehnica Iași — A.S.A. Tg. Mureș ; Dinamo București — S.C. Bacău (ștadion Dinamo) : C.S. Tîrgoviște — Jiul Petroșani ; Chimia Rm. Vîlcea — Politehnica Timișoara ; F.C. Argeș — Steaua ; Olimpia Satu Mare — Universitatea Craiova.Meciurile ultimelor etape ale diviziei „A“ (etapele 33 și 34) se vor desfășura, de asemenea, cu Începere de la ora 17,00.Stațiile de radio vor transmite cu începere din jurul orei 16,30 avancronici și aspecte de la toate întîlnirile.
Noi succese ale 

tinerelor noastre 
gimnasteConcursul internațional feminin de gimnastică, desfășurat la Antibes, a fost dominat de sportivele românce Anca Chiș și Rodica Dunca, situate pe primele două locuri în clasament la individual compus. După cum transmite corespondentul agenției „France Presse", micuța Anca Chiș a demonstrat o înaltă măiestrie la toate cele patru aparate, obținînd primul loc cu 38,10 puncte. Rodica Dunca, clasată pe locul doi, a realizat 37,50 puncte. Locul trei a fost ocupat de Katalin "Ujszigheti (Ungaria) cu 37,35 puncte.

La Stadionul tineretului

ÎN CÎTEVA• Pe Stadionul olimpic din Helsinki s-a desfășurat un concurs internațional de atletism, la care au participat sportivi și sportive din 14 țări, printre care și România. Spectatorii prezenți au aplaudat două victorii românești, obținute de Ileana Silai, învingătoare la 800 m plat, cu timpul de l’58”2/10 (nou record al stadionului) și Horia Toboc, clasat pe locul I la 400 m plat.• Disputată în sala Sporturilor din Schwerin, întîlnirea amicală de box dintre selecționatele de juniori ale României și R.D. Germane s-a încheiat cu victoria tinerilor pugi- Iiști români, la scorul de 12—10. In limitele categoriei mijlocie, Bornescu l-a învins prin Ko în prima repriză pe Konow (R.D.G.). Celelalte cinci victorii ale echipei române au fost

R î N D U R Iobținute de Matei, Băluță, Giurcă, Niculescu și Bălan.O în cadrul concursului internațional atletic desfășurat la Bratislava, proba de 3 000 m obstacole, a fost cîștigată de campionul român Vasile Bichea cu timpul de 8’30” 54/100. Pe locul doi, tot un sportiv român, Dan Betini, cu 8’31”2/100. Proba feminină de aruncarea greutății a revenit cehoslovacei Fibin- gerova cu 21,08 m. Pe locul trei s-a clasat Loghin (România) cu 18,45 m.• în penultima zi a turneului internațional masculin de volei pentru „Cupa orașului Sofia" au fost înregistrate următoarele rezultate : Cuba—Polonia 3—1 ; R.S.F. Rusă — Ungaria 3—1 ; Iugoslavia — Franța 3—0 ; Bulgaria — România (tineret) 3—0.

din Capitală

Festivalul 
sportiv școlarîn cursul dimineții de astăzi, Stadionul tineretului din Capitală este gazda întrecerilor școlare finale (faza pe București) în cadrul ediției a Il-a a „Daciadei".Spicuim din programul acestor manifestări interesante care, fără îndoială, se vor bucura și de o asistență corespunzătoare :• Finalele campionatelor școlare la jocuri sportive ediția 1978—1979 : handbal, volei, baschet, rugbi, mini- fotbal.• Crosul pionierilor și Crosul tineretului pe categorii de vîrstă (băieți + fete) : 11—12 ani ; 13—14 ani; 15—16 ani ; 17—18 ani.• Concurs In cadrul pentatlonului atletic școlar și ștafeta elevilor.Totodată, vor avea loc și alte manifestări : expoziție de desene pe tenie sportive și concurs de poezie cu aceeași tematică (sala poligonului de tir) ; concurs pentru „micul gimnast" (clasele I—II, tn sala de gimnastică) ; concurs popular de ciclism „Viteză in circuit" (pe strada Cîmpina) ; concurs popular de yahting (pe lacul Herăstrău) etc.Festivalul sportiv școlar bucureș- tean începe la ora 8,30.

Sosirea unei delegații 
guvernamentale din Republica 

Guineea EcuatorialăSimbătă seara a sosit in Capitală o delegație guvernamentală din Republica Guineea Ecuatorială, formată din ministrul sănătății Ondo Obiang Alogo și guvernatorul Băncii Populare a acestei țări, Ondo Mane Ondo Avang, pentru a purta tratative comerciale privind dezvoltarea schimburilor și cooperării economice dintre cele două țări.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost Intîmpinați de Ion M. Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Emilian Mihai, vicepreședinte al Băncii Române de Comerț Exterior.
Cronica zilei

Vizita. în perioada 2—9 iunie a.c., la invitația Consiliului General A.R.L.U.S., o delegație de activiști ai Asociației de prietenie sovieto-româ- nă a efectuat o vizită. în țara noastră.Membrii delegației au avut convorbiri la Consiliul General A.R.L.U.S., la comitetele județene de partid Brașov și Mureș și au vizitat obiective economice și social-culturale din București și din țară.La încheierea vizitei, delegația a fost primită de tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului General A.R.L.U.S.
Protocol. La Bucure5tl a avut loc semnarea înțelegerii de colaborare și Planului de lucru între Radio- televiziunea română și Institutul cubanez de Radio și Televiziune.Din partea română, documentele au fost semnate de Iuliu Fejes, director general adjunct al Radioteleviziunii române, iar din partea cubaneză de Manuel Yepe Menendez, prim-vice- președinte al Institutului cubanez de Radio și Televiziune. La semnare au fost prezenți Humberto Castelid, ambasadorul Republicii Cuba la București, precum și membri ai ambasadei.

★La Livada, județul Satu Mare, s-au încheiat sîmbătă lucrările unui simpozion consacrat problemelor actuale și de perspectivă ale îmbunătățirii solurilor acide din nord-vestul Transilvaniei, manifestare organizată de Academia de științe agricole și silvice. Direcția generală județeană pentru agricultură și industria alimentară și Stațiunea experimentală agricolă locală. (Agerpres)
De la Direcția drumurilorDirecția drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor anunță că datorită lucrărilor de modernizare pe drumul național nr. 18 circulația este întreruptă pe sectorul Borșa — Prislop, Cîrlibaba. Sînt exceptate mijloacele pentru transporturile forestiere din zonă și cursele regulate pentru transportul în comun.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 

?i 13 iunie. în țară : Vremea va fi căl
duroasă, dar ușor instabilă. Cerul va fi 
variabil. Innorări mai accentuate se 
vor produce în jumătatea de nord a 
țării, unde vor cădea ploi de scurtă du
rată, sub formă de averse însoțite, pe 
alocuri, de descărcări electrice. în rest 
— averse izolate. Vînt moderat. Tem
peratura va înregistra o scădere ușoară 
în regiunile din nordul țării. Minimele 
vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar 
maximele între 20 și 30 de grade. Izo
lat, condiții de grindină. In București : 
Vremea va fi călduroasă, cu cerul va
riabil, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt moderat.

ZIUA NAȚIONALĂ A PORTUGALIEI

P'ypplpntpi Snip

Domnului ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze LISABONACu ocazia Zilei naționale a Portugaliei doresc să vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, Cele mai calde felicitări și urări de fericire personală, de progres, bunăstare și prosperitate poporului portughez.îmi exprim convingerea că, acționînd în spiritul convorbirilor și înțelegerilor prilejuite de recenta dumneavoastră vizită în România, relațiile de prietenie și conlucrare româno-portugheze vor cunoaște o dezvoltare și mai puternică in toate domeniile de interes comun, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, securității, înțelegerii și colaborării in Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Ilie Verdeț, a adresat o telegramă primului ministru al Republicii Portugheze, Carlos Alberto Da Mota
Pinto, cu prilejul Zilei naționale a acestei țări, prin care îi transmite calde felicitări, urări de fericire personală și de prosperitate și progres poporului portughez.

• „FIBROCEMUL" 
SPOREȘTE DE 6 ORI VI
TEZA DE CONSTRUIRE 
A ZIDURILOR. In Marea Britanie a fost pus la punct un nou material de construcție, fibrocem. un amestec de fibre de sticlă, ciment și nisip care poate înlocui cu succes tencuiala clasică la construirea de ziduri diri cărămizi, blocuri aglomerate sau alte materiale de acest fel. Cărămizile sau blocurile de construcție sînt așezate, așa cum se procedează în mod obișnuit, unele peste altele ; apoi, se pulverizează atît pe suprafața lor interioară, cit și pe cea exterioară, un strat subțire (nu mai mult de 3 mm) de fibrocem. Stratul are o rezistentă (inclusiv la umezeală) și du

rabilitate deosebit de mare, tocmai ca urmare a faptului că cimentul este armat eu șuvițe fine de sticlă. Avantajul principal al noului material il constituie însă viteza de construcție : pentru ridicarea unui zid este nevoie doar de a șasea parte din timpul consumat în mod obișnuit de zidari și tencuitori ; în plus, de asemenea, lucru foarte important, nu este nevoie de mînă de lucru calificată.
® PROLIFERAREA ÎN

TREPRINDERILOR CHI
MICE. în luna noiembrie a anului trecut, existau in lume 4 039 907 întreprinderi cu profil chimic. Aceste date au fost obținute de oameni de știință a- mericani pe baza calculelor e-

fectuate cu ajutorul ordinatoarelor. Creierul electronic a mai indicat că in fiecare săptămînă, la cifra de mai sus, se adaugă șase mii de noi obiective chimice, proliferare ce vorbește de la sine despre însemnătatea și perspectivele de dezvoltare ale chimiei, tot mal amplu reprezentată in sfera producției de bunuri industriale și de larg consum, în agricultură și in multe alte compartimente ale vieții materiale contemporane.
• Șl CALCULATOA

RELE AU NEVOIE DE
PROTECȚIE... Mochetele, tapetele și alte decorațiuni interioare sintetice „la modă" încarcă aerul din încăperi cu electricitate statică. Așa se explică șocul slab pe care-l percep două

Poporul portughez sărbătorește astăzi ziua sa națională.în cele opt secole de existență independentă, statul portughez, unul din cele mai vechi din lume, a cunoscut perioade de înflorire alternînd cu altele de declin. O pagină întunecată in cronica mai recentă a acestei țări din Peninsula Iberică a constituit-o dictatura fascistă, care timp de a- proape jumătate de veac a supus poporul portughez unui regim de cruntă teroare.Prin acțiunea insurecțională de la . 25 aprilie 1974, înfăptuită de militarii patrioți sprijiniți de masele largi populare, regimul fascist a fost înlăturat, punîndu-se temelii în vederea făuririi unei vieți noi, libere pentru poporul portughez.în perioada care a trecut de atunci, Portugalia a străbătut un proces de transformări progresiste pe plan politic, economic și social, desfășurat însă într-o continuă încleștară a forțelor de

mocratice cu forțele reacțiunii, care au încercat și încearcă să-și restabilească vechile poziții. Paralel cu reevaluările interne, Portugalia a promovat în ultimii ani o orientare favorabilă extinderii legăturilor cu toate țările, indiferent de orînduirea social-poli- tică.Poporul român, a- propiat de poporul portughez prin originea latină comună, prin afinități de limbă și cultură, a salutat victoria mișcării insurecționale de acum cinci ani, și-a exprimat solidaritatea deplină cu lupta forțelor înaintate portugheze, pentru dezvoltarea liberă pe calea progresului economic și social. România s-a numărat printre primele state care au recunoscut noul regim democratic portughez, iar în perioada scursă de atunci relațiile noastre au cunoscut o considerabilă amplificare și diversificare.Un asemenea curs favorabil apropierii și conlucrării a fost pu

ternic stimulat de dialogul la cel mai înalt nivel, de acordurile și înțelegerile stabilite între președinții celor două țări, la București și Lisabona, o importanță deosebită avînd-o semnarea Tratatului de prietenie și cooperare, primul de acest fel încheiat între state ce aparțin unor organizații militare diferite, întîlnirile și convorbirile din martie a.c. de la București între președinții Nicolae Ceaușescu și Antonio Ramalho Eanes au marcat o nouă și însemnată contribuție la ridicarea pe o treaptă superioară a legăturilor româno-portugheze, în fața cărora se deschid rodnice perspective. Fără îndoială, că un asemenea curs, corespunzînd pe deplin intereselor celor două popoare, se înscrie. totodată, ca un aport cert la cauza generală a destinderii, securității și înțelegerii pe continentul nostru și în lume.
V. O.

Recepție oferita de ambasadorul Portugaliei 
la BucureștiCu ocazia Zilei naționale a Portugaliei, ambasadorul acestei țări la București, Antonio Novaes Machado, a oferit sîmbătă o recepție.Au participat Virgil Trofin, vice- prim-ministru al guvernului, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Suzana Gâdea, ministrul educației și învățămîntului, Petre Blajovici, ministru secretar de

stat, șeful Departamentului Industriei Alimentare, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
Vizita unei delegații a Mișcării 

Democratice PortughezeO delegație a Mișcării Democratice Portugheze, condusă de Joaquim Goncalves Andră, membru al conducerii Comisiei de muncă a Mișcării, a făcut o vizită în țara noastră, în perioada 3—9 iunie a.c., la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.în timpul vizitei, oaspeții portughezi au avut convorbiri la Consiliul Național al F.U.S., Consiliul Central al U.G.S.R., Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și Comitetul pentru problemele consiliilor populare ; au vizitat Capitala, unele unități indus

triale și agricole și s-au deplasat la Buzău, unde au avut discuții la Consiliul județean al F.U.S., cu alte consilii locale ale Frontului Unității Socialiste.în încheierea vizitei, delegația Mișcării Democratice Portugheze a fost primită de tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Sîmbătă, oaspeții portughezi au părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.
Trepte istorice ale afirmării clasei muncitoare

(Urmare din pag. I)acești ani să funcționeze cu maximă eficientă, cu maximum de folos pentru prosperitatea țării, pentru creșterea rapidă a bunăstării noastre materiale.Cerind clasei muncitoare să ridice la un nivel și mai înalt spiritul său de bun gospodar al avuției naționale, partidul a creat, totodată, cadrul organizatoric adecvat pentru manifestarea mai puternică, mai activă a oamenilor muncii in calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari. Există o legătură organică, firească, intre actul naționalizării de acum 31 de ani, prin care clasa muncitoare, oamenii muncii au devenit proprietari ai mijloacelor de producție din industrie, și măsurile adoptate în perioada din urmă, de dezvoltare a autoconducerii muncitorești și auto- gestiunii, aceste măsuri asigurind o afirmare și mai puternică a calității de proprietari a celor ce muncesc, transferarea directă asupra lor a responsabilității administrării de zi cu zi a întreprinderilor. Pe bună dreptate, noile măsuri au fost apreciate ca revoluționare, ele fiind menite să determine o cotitură radicală in modul de conducere a activității economice, în mecanismele, formele și pîrghiile de conducere ale întreprinderilor, valorificarea din plin a marilor avantaje ale proprietății socialiste, în interesul societății întregi și al fiecărui om al muncii în parte. Este o expresie deosebit de preg

nantă a adincilor prefaceri calitative survenite in cele trei decenii care au trecut de la naționalizare în însăși condiția socială a clasei muncitoare, prefaceri întregite prin ridicarea considerabilă a pregătirii profesionale și culturale.Implicarea adîncă a tuturor oamenilor muncii în procesul de elaborare a deciziilor, în însăși esența actului de conducere înseamnă și creșterea aportului lor la perfecționarea activității productive, participarea sistematică Ia îmbunătățirea organizării producției și a muncii. Deosebit de puternic trebuie să se simtă, în această etapă nouă de dezvoltare a economiei noastre, mîna de bun gospodar a fiecărui om al muncii în absolut toate aspectele activității întreprinderilor și cu precădere in ce privește reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, valorificarea superioară a întregului ootențial tehnic și uman, a mijloacelor materiale și financiare considerabile de care dispune fiecare unitate, îmbunătățirea calității produselor, ridicarea productivității muncii, promovarea largă a cuceririlor revoluției tehnico-știintifice contemporane, creșterea rentabilității — toate în scopul sporirii producției nete, a valorii nou create.Investirea oamenilor muncii cu calitatea de administratori deplini, cotidieni ai avuției sociale ridică în fața fiecăruia exigențe Sporite și în direcția întronării în întreaga activi

tate economico-socială a unui climat de ordine și disciplină desăvirșite. Marele exemplu al generației care a înfăptuit naționalizarea — splendida demonstrație de organizare muncitorească — trebuie să rămînă pentru noi toți nu numai un memento, ci mai ales un imbold către o muncă temeinic organizată, caracterizată printr-o profundă ordine și disciplină.Desigur, etapa nouă in care a intrat economia noastră impune o maximă preocupare și in ce privește ridicarea nivelului de pregătire generală și profesională a oamenilor muncii. Condiția muncitorului de azi nu se poate rezuma doar la aceea de excelent meseriaș, de bun cunoscător al tehnicii și tehnologiilor moderne, ci Implică și o temeinică stăpînire a proceselor economice din viața întreprinderilor. Numai așa va putea face el față deopotrivă, cerințelor tot mai mari ale dezvoltării tehnicii, îmbunătățirii calității producției, cit și exigențelor ce se pun în domeniul conducerii activității economice, al adoptării deciziilor.Clasa noastră muncitoare care, pornind de la industria slabă și subechi- pată, de nivel tehnic și de randament scăzut, a știut să pună trainic pe picioare, în cel mai scurt timp posibil, o economie modernă, puternic diversificată— va ști șl de acum înainte să o conducă ferm pe calea înaltei eficiente, ridieînd-o la standardul de competitivitate al celor mal avansate economii din lume.

persoane ce-și string mîna In- tr-o încăpere bogat decorată cu materiale sintetice. Scînteile declanșate de electricitatea statică, prea puțin supărătoare cînd este vorba de om, pot provoca insă dereglarea ordinatoarelor. Soluția menită să prevină o astfel de eventualitate a oferit-o un lichid antistatic cu un conținut foarte scăzut de sodiu si calciu. Pompat pe mochete, pereți și plafoane, el protejează oamenii și calculatoarele electronice împotriva șocurilor a- mintite.
• TOT DESPRE CON

SECINȚELE FUMATULUI. Un grup de medici din Glasgow

(Anglia) au confirmat, după 9 lungă și minuțioasă anchetă, legătura dintre fumat și hipertensiune. 80 la sută din paciențif spitalului din Glasgow supuși anchetei sînt fumători. S-a constatat că la fumători posibilitatea apariției hipertensiunii este de 3—5 ori mai mare decît la nefumători. S-a mai constatat, de asemenea, că la hipertensivii care continuă să fumeze crește mult posibilitatea de a contracta boli ale rinichilor și inimii sau de a face un infarct de miocard.
• ViRSTA BAIKALU- 

LUI. Baikalul a fost studiat timp de mal mulțl ani de

specialiști ai Academiei de științe a U.R.S.S. Ei au stabilit că pe locul său a existat, cînd- va, un întreg sistem de lacuri, legate prin rîuri, și că acest sistem a început să la ființă încă in perioada terțiară. Partea mijlocie a Baikalului s-a format In urmă cu circa 25—30 milioane de ani, Iar in urma unor procese tectonice active, fostele lacuri dispersate s-au reunit fntr-unul singur. Studiile geofizice au arătat că în urmă cu milioane de ani, fundul lacului se afla mult mai jos decît In prezent, treptat el fiind acoperit cu un strat gros de mîl și nisip. Prin studierea rocilor sedimentare de pe maluri au fost descoperite fosile de crustacee și moluște, care atestă că, în urmă cu multe

secole, în regiunea respectivă clima era cu mult mai caldă, zona subtropicală retrăgîndu-se treptat, din cauza ofensivei ghețarilor.
• CE SE POATE IN- 

TTMPLA CÎND... PICI DIN 
CER. Fără Îndoială că șansa i-a surîs danezului H. Jorgensen, atunci cînd acesta, aruneîndu-se dintr-un avion cuprins de flăcări, fără ca parașuta să se deschidă, a căzut în coroana unui copac stufos, ca într-o plasă de circ, după un salt mortal. Revenindu-și din accidentul care ar fi trebuit în mod normal să-l coste viața, Jorgensen a coborît pe pămînt. Dar hazardul i-a pregătit o altă surpriză... Un dulău s-a repezit să sfîșie omul picat din cer, care

a avut mai mult de suferit din această încercare decît de pe urma accidentului aviatic.
• „CHARTER" FE

ROVIAR. Răspînditul sistem „charter" (transporturi aeriene organizate pentru excursii în grup) va fi reprofilat in R.F.G. Ca urmare a crizei de carburanți, cunoscuta firmă vest-ger- mană de turism T.U.I., cu o clientelă anuală de două milioane de persoane, a hotărît să renunțe la charterul aviatic, dacă se poate spune așa, pentru cel... feroviar. Ea a început să achiziționeze vagoane de cale ferată pentru a-și putea organiza transporturile de persoane în grup spre zonele mai însorite de odihnă și agrement din Europa.
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Contribuția președintelui Nicolae Ceausescu 
la progresul sistemului educational 

contemporan
evidențiată la colocviul internațional pe tema 

Dimensiunea umană a dezvoltării”
VIENA 9 (Agerpres). — La Salz

burg s-au încheiat lucrările coloc
viului international cu tema „Dimen
siunea umană a dezvoltării", orga
nizat de „Clubul de la Roma". Au 
participat personalități politice aus
triece gi străine, membri ai unor gu
verne, reprezentanți ai organizațiilor 
internaționale din domeniul educa
ției, științei si culturii, alte persona
lități ale vieții științifice si publice 
din peste 40 de țări.. Colocviul a fost 
deschis de președintele Republicii 
Austria, dr. Rudolf Kirchschlaeger.

Raportul principal al colocviului, 
întocmit de Mircea Malița (România), 
James Botkin (S.U.A.), Mahdi El- 
mandjra (Maroc), a prezentat conclu- 
tiile unei serii de cercetări multidis- 
ciplinare aprofundate, unele dintre 
ele elaborate la București. El a fost 
primit cu elogii de oamenii de știin
ță participanți la colocviu.

Printre problemele abordate în ra
port s-au înscris democratizarea 
Științei si dezvoltarea multilaterală a 
personalității umane, rolul educației 
în combaterea pericolului pe care-l 
reprezintă' cursa înarmărilor în lu
mea de astăzi, optimizarea partici
pării tuturor țărilor la progresul in- 
vățămintului si cercetării.

în cadrul dezbaterilor a luat cu- 
vintul președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice a Republi
cii Socialiste România, Mihnea 
Gheorghiu, care a evidențiat contribuția gindirii social-politice românești, personal a președintelui

Nicolae Ceaușescu, la progresul sistemului educațional contemporan, aplicarea principiului integrării în- vățămîntului cu cercetarea și producția, precum și importanța accesului nediscriminatoriu la rezultatele revoluției tehnico-științifice universale, la ridicarea nivelului cultural general și la ^promovarea personalității umane, în condiții de pace și colaborare internațională.
în cadrul unei întîlniri cu persona

litățile științifice prezente la Salzburg, 
președintele Austriei, dr. Rudolf Kirchschlaeger, a rugat delegația română să transmită din partea sa expresia celor mai bune sentimente de stimă și un Cordial salut președintelui României, Nicolae Ceaușescu, împreună cu urările sale sincere de noi succese cercetării științifice românești.

Numeroși participanți la colocviu 
s-au alăturat aprecierilor pozitive ex
primate de Aurelio Peccei, președin
tele „Clubului de la Roma", față de 
politica in domeniul educației pro
movată de țara noastră.

Luînd cuvîntul în ultima zi a co
locviului, Frederico Mayo, director 
general adjunct al UNESCO, a de- 
plins faptul că fondurile alocate în 
prezent pe plan mondial pentru in
struirea soldaților sînt de 60 de ori 
mai mari decît cele rezervate pregă
tirii studenților. El a subliniat nece
sitatea ca această situație să fie in
versată.

Cancelarul vest-german se pronunța
împotriva prescripției crimelor nazisteCancelarul Republicii Federale Germania, Helmut Schmidt, aflat într-o vizită în S.U.A., și-a exprimat convingerea, în cadrul unei declarații făcute Ia New York, că Bun- destagul se va pronunța în cele din urmă împotriva prescripției crimelor de război naziste. Săptămîna viitoare, parlamentul vest-german va lua in discuție un proiect de lege vizind abrogarea definitivă a prescripției conținută in codul penal existent. După cum se știe, în R.F.G. ar urma să expire. Ia sfîrșitul acestui an, termenul de urmărire și dare în judecată a criminalilor naziști,

în cazul în care parlamentul nu va adopta o lege privind imprescriptibilitatea crimelor de război și a crimelor împotriva umanității.Se așteaptă, după cum a precizat cancelarul Schmidt, ca votul in această chestiune să fie strîns. 208 deputati social-democrați și 7 liber- democrați s-au declarat deschis împotriva prescripției crimelor naziste. O poziție similară au adoptat aproximativ 30 de deputați ai opoziției creștin-democrate. Pentru a fi adoptat, proiectul de lege menționat reclamă votul a cel puțin 259 de deputați.
NICARAGUA

Trupele somoziste silite să bată 
în retragere în diverse localitățiMișcarea populară armată din Nicaragua. în fruntea căreia se tiflă Frontul Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L;N.), își amplifică ofensiva începută cu aproape două săptămini in urmă, silind trupele somoziste să bată în retragere în diverse localități. Ultimul comunicat al F.S.L.N. , anunță că detașamentele acestuia au preluat vineri controlul asupra orașelor Leon (al doilea ca mărime din țară), Masaya, Matagalpa și Ostional, în timp ce la Diriamba, Ocotel și Ticuantepe trupele somoziste s-au retras -în derută sub loviturile patrioților. Ulterior, spre localitățile menționate au fost trimise noi efective ale trupelor guvernamentale, care încearcă acum să străpungă pozițiile ocupate de F.S.L.N.

în capitala țării, unde activitatea economică și comercială rămîne paralizată de greva generală declanșată luni la apelul Frontului San- dinist, se înregistrează ciocniri sporadice în unele cartiere.Un alt comunicat al forțelor de rezistență populară acuză pe comandantul Gărzii Naționale din o- rașul Rivas că recurge la recrutarea forțată a tinerilor în vîrstă de peste 13 ani și că cei care refuză s.înt executați pe loc. Sîmbătă, cartierul general al armatei a anunțat, pentru a treia oară în ultimele nouă zile, o „ofensivă finală" contra insurgenților, însă știrile de ultimă oră relatează despre însemnate pierderi suferite de somoziști pe toate fronturile.
Mărturii despre „valea gloanțelor" 

din Managua
Intr-un interviu publicat vineri de cotidianul spaniol „El Pais". arhi

episcopul din Managua, Miguel Obando Bravo, a declarat că lupta des
fășurată de Frontul Sandinist contra regimului din Nicaragua „este o 
luptă justă" și că „întreg poporul este împotriva lui Somoza". „Poporul 
nicaraguaian, a continuat prelatul, trăiește în condiții teribile. Garda 
Națională se dedă continuu la asasinate, iar responsabilii acestor crime 
nu sint urmăriți. Există la Managua un loc pe care îl numim «valea gloan
țelor-, unde in fiecare zi apar noi cadavre". După ce se amintește că 
„orașe întregi au fost distruse de armata somozistă". în continuare se 
menționează că „regimul lui Somoza trebuie denunțat în mod public 
pentru barbariile sale".

După votul alegătorilor britanici, irlandezi, olandezi și danezi, care a avut loc joi, scrutinul pentru alegerea noului parlament vest-european urmează să se încheie azi, duminică, cind vor fi chemați la urne cei aproape 125 de milioane de alegători din celelalte cinci țări ale Pieței comune : Franța, Italia, R.F.G., Belgia și Luxemburg. Despuierea scrutinului va începe concomitent în toate cele nouă țări duminică după ora 22.00, rezultatele urmînd a fi cunoscute în cursul dimineții de luni.Primele date pe care le-au făcut cunoscute agențiile de presă se referă Ia participarea la vot in Marea Britanie, Irlanda, Olanda și Danemarca : acestea pun în lumină apatia, interesul scăzut al alegătorilor din respectivele țări față de scrutin, în comparație cu consultările pentru parlamentele naționale. Tn Marea Britanie s-au prezentat la urne aproximativ 30—35 la sută din alegători, în timp ce în Danemarca procentajul votanților s-a situat în jur de 48 la sută. Doar în Olanda și Irlanda numărul alegătorilor a fost ceva mai ridicat, apropiindu-se de 58 și respectiv 60 la sută. Previziunile pentru celelalte țări in care se votează azi nu srnt nici ele optimiste în ce privește afluența la urne, aceasta vădind, desigur, dezinteresul care se manifestă in rindul alegătorilor. Un sondaj de opinie publică, ale cărui rezultate au fost date publicității in ultimele zile, relevă că un alegător din trei din țările Pieței comune nu se va prezenta la urne.De altfel, in marea majoritate a celor nouă țări, campania electorală pentru alegerea parlamentului vest- european s-a desfășurat sub semnul aceleiași vizibile apatii. Cu excepția Belgiei, unde, „solicitarea" electoratului cu ajutorul mijloacelor de informare in masă a atins niveluri mai mari. în restul țărilor membre ale comunității mijloacele folosite au fost mult limitate.O caracteristică comună a campaniei electorale, după cum relevă presa de aici, din Roma, se referă la faptul că „puține partide au simțit 
necesitatea de a explica alegătorilor

ce anume se poate face in «Europa 
celor nouă» pentru a combate șoma
jul, ridica regiunile înapoiate din 
punct' de vedere economic. însănă
toși monedele, asigura sursele alter
native de energie, proteja mediul în
conjurător". S-a vorbit, de pildă, prea puțin în cursul acestei campanii electorale de cei peste șase milioane de șomeri existenți in țările C.E.E., fenomen care afectează, potrivit datelor publicate de revista ,.Nouvel Observateur", 8.8 la sută

Se dezvoltă și se diversifică colaborarea 
și cooperarea româno-cipriotăNICOSIA 9 (Agerpres). — La Nicosia s-au încheiat lucrările primei sesiuni a Comisiei interguvernamen- tale româno-cipriote .de colaborare economică și cooperare industrială și tehnică. Cele două delegații au examinat stadiul și perspectivele de dezvoltare și diversificare a schimburilor comerciale și a activității de coo

perare economică între cele două țări și au convenit asupra unor acțiuni de cooperare în domeniul autovehiculelor și exploatărilor miniere. Protocolul sesiunii consemnează hotă- rîrea celor două părți de a Impulsiona prin toate mijloacele creșterea schimburilor bilaterale și concretizarea altor acțiuni de cooperare de interes reciproc.
România la Salonul internațional 

aeronautic de la Paris
PARIS 9 (Agerpres). — Sîmbătă 

a fost inaugurat la Paris de către 
președintele Franței, Valery Giscard 
d'Estaing, cel de-al 33-lea Salon 
internațional aeronautic și de teh
nică spațială, cea mai amplă ma
nifestare mondială în acest dome
niu. Salonul reunește 650 de firme 
din peste 20 de țări, exponatele 
ilustrind înaltul nivel al tehnicii 
aeronautice și aerospațiale, precum 
și tehnologiile de virf aplicate în 
acest domeniu.

România, participantă tradiționa
lă la acest salon, este reprezentată 
de întreprinderea de comerț exte
rior Tehnoimportexport și expune 
în premieră elicopterul YAR 316 B, 
varianta agricolă, motoplanorul mo- 
noloc IS 29 EM și motoplanorul 
biloc IS 28 M 1. De asemenea, sint 
prezentate și alte produse ale in
dustriei aeronautice românești cu
noscute și apreciate pe plan inter
național, cum ar fi avionul de 
școală și antrenament YAR 823 și 
planorul biloc IS 28 B 2.

Cu această ocazie a fost anun
țată și finalizarea contractelor de 
cooperare pentru fabricarea sub li
cență, de către România, a avionu
lui BAC 1—11, ilustrare a poten
țialului ridicat și a prestigiului

creștină al industriei aeronautice 
românești. Astfel, intr-un comunicat 
difuzat de către „British Aero
space" se arată : „Firma britanică 
și Centrul național al industriei 
aeronautice române au semnat con
tractele pentru fabricarea în Româ
nia, sub licență, a avionului de linie 
bireactor BAC 1—11. Inițial, vor fi 
livrate 3 avioane de către uzinele 
„British Aerospace". Transferul de 
tehnologie industrială va fi efec
tuat în 7 etape, ceea ce va asigura 
fabricarea primelor 22 de avioane 
pînă în 1985. După această dată, 
va continua producția de avioane 
complete pentru acoperirea atît a 
necesităților interne românești, cit 
și pentru export".

Încă de la deschidere salonul s-a 
bucurat de prezența unui mare nu
măr de specialiști din domeniul 
aeronautic din țările participante, a 
unui larg public, a numeroși repre
zentanți ai presei și radioteleviziu- 
nii franceze și străine.

Exponatele industriei aeronautice 
românești, rezultat al nivelului teh
nic ridicat al acestei ramuri tra
diționale a industriei noastre, se 
bucură de aprecieri elogioase din 
partea specialiștilor și a publicului 
vizitator.

SOLIDARITATEA 
Șl COLABORAREA 
— tema întîlnirii la nivel înalt 

de la LuandaLUANDA 9 (Agerpres). — La Luanda au început sîmbătă lucrările unei reuniuni la nivel înalt, care reunește șefii de stat din Republica Populară Angola, Republica Capului Verde, Republica Guineea-Bissau, Republica Populară Mozambic și Republica Democratică Sao Tome și Principe.După cum Informează agenția Angop, pe ordinea de zi a reuniunii sînt înscrise probleme vizînd promovarea cooperării economice dintre aceste state, întărirea prieteniei și solidarității lor pentru realizarea unei independențe.economice depline, consolidarea solidarității lor cu lupta popoarelor din Africa australă împotriva regimurilor rasiste și de apartheid. împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului.
Noi incidente 

in sudul LibanuluiBEIRUT 9 (Agerpres). — Dueluri intense de artilerie au opus în tot cursul nopții de vineri spre sîmbătă forțele palestiniano-progresiste libaneze — cantonate în regiunea Naba- tieh (sectorul centra] al sudului Libanului) — milițiilor de dreapta libaneze din regiunile Kleia și Marja- youn. relatează agenția France Presse. Agenția adaugă că satele Naffakhiye, Bafliyeh și Salaa, situate în sudul țării, au fost supuse bombardamentelor violente ale artileriei israeliene și milițiilor de dreapta secesioniste. Pe de altă parte, vedetele rapide israeliene au continuat să pătrundă în apele libaneze de coastă în dreptul orașului Tyr.

Mîeslări românești peste hotaredruFelî’l^ser^res^ “ In Ca~ 
sacrntP de manifestări consacrate de_a antversari
t.eM’erlomăniei de sub do
minația „tâ, Biblioteca

a avut ,oc 0 dez.ba ,ere ema „Contribuții o- 
muzMi it£ști ,a raloTif'carea muzicii ttc, Vorbitorii au evi
dențiat lese permanente care 
au existat lungul secolelor 
intre muz% ă / ă { 
na modaliivrjn c(m, ele s_aH 
influențat t Dezbaterea ‘a 
fost exempt- cu înregistrări 
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lejul careta p Mariano Baffi 
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meni au susținut _ un concert de 
muzică de cameră. Au participat 
oameni de artă și cultură, ziariști, 
membrii coloniei române din Roma, 
un numeros public. ' ■

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
După succesul deosebit obținut la 
New Haven, teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra" din București a pre
zentat, la New York, primul său 
spectacol, interpretînd „Elisabeta 
I“. piesa dramaturgului american 
Paul Foster. La spectacol au fost 
prezenți reprezentanți de frunte ai 
vieții cultural-arfistice americane 
și un numeros public.

LUXEMBURG 9 (Agerpres). — 
In cadrul schimburilor româno-lu- 
xemburgheze. în localitatea Bas- 
charage a avut loc un concert al 
formației de muzică populară, con
dusă de naistul Gheorghe Zamfir.

Ședința Comisițrmanente C.A E R. pentru comerț exteriorMOSCOVA 9 (A . _ LaMoscova a avut Kdi ~ta a 55_a a Comisiei permi C A E R pentru comerț exte , ' ' ’ ‘>uat A FRgatil'rilor membre ale C.A.E.R., pn ; dpleaa. ția R.S.F. Iugoslavia. S‘ gDelegația română at condusa de Dumitru Be,ian, t.trll tar de stat la Minister’^Exterior și Cooperării? mice Internaționale. e-conomueLa ședință au fost ,enM ;n calitate de observatori,I-.,,’: R.P.D Coreene iar ca ,.'e. prezentanți ai Băncii Iiintinnile de Investiții și ai Băncj'. ționale de Colaborare Ec^??Comisia a examinat -obleme legate de realizarea P-amelor speciale de colaborare Pifermen
■ ■■■■■■■■■■ cn

Pentru întărirea unității și solidarității 
mișcării de nealiniere

încheierea dezbaterilor generale la reuniunea de la ColomboCOLOMBO 9 — Trimisul special al Agerpres, Paul Diaconu, transmite : La Colombo s-au încheiat sîmbătă dezbaterile generale ale reuniunii ministeriale a Biroului de coordonare al țărilor nealiniate, în cadrul cărora au luat cuvîntul pește 40 de șefi de delegații. Trăsătura dominantă a dezbaterilor generale a constituit-o afirmarea voinței țărilor nealiniate de a trece la acțiuni hotărîte în vederea întăririi unității și solidarității mișcării de nealiniere, de a aplica în relațiile dintre ele principiile nealinierii. Vorbitorii au evidențiat ho- tărîrea țărilor nealiniate de a acționa ferm împotriva politicii de forță, a hegemoniei politice și militare, în vederea lichidării politicii imperialiste, colonialiste, neocolonialiste și rasiste, de dominație și asuprire, de dictat și amestec în treburile interne, pentru sprijinirea fermă a luptei de eliberare a popoarelor din Africa australă, pentru edificarea unei lumi care să nu fie împărțită în blocuri,

pentru emanciparea și salvgardarea independenței politice și economice a tuturor statelor. S-a subliniat, totodată, necesitatea de a se trece la măsuri concrete în vederea soluționării politice a conflictelor dintre unele țări nealiniate și, în general, din lume, pentru adoptarea unor măsuri concrete de dezarmare, pentru acțiuni, ferme în. vederea întăririi conlucrării și cooperării dintre țările nealiniate, dintre acestea și celelalte țări în curs de dezvoltare, pentru edificarea linei noi ordini economice și politice internaționale.Referitor Ia viitoarea Conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate de la Havana, majoritatea vorbitorilor s-au pronunțat pentru dezvoltarea în continuare a modalităților democratice de adoptare a deciziilor, pentru participarea tuturor țărilor nealiniate Ia reuniunile mișcării, indiferent de nivel, în cadrul cărora se discută probleme ce privesc mișcarea de nealiniere. ,
Încheierea sesiunii Comisiei 0. N. U. 

pentru dezarmare
Adoptarea de recomandări privind elementele unui program 

cuprinzător de măsuriNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite s-a încheiat prima sesiune de lucru a Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, organism al Adu
nării Generale din care fac parte toate statele membre ale organizației. Comisia a adoptat recomandări privind elementele unui program cuprinzător de dezarmare.

A

Intîlnire în Cosmos
Nava ,,Soiuz-34’’ a fost cuplată cu complexul orbital sovieticMOSCOVA 9 (Agerpres). — Nava cosmică „Soiuz-34“, fără pilot, a fost cuplată cu complexul orbital pilotat „Saliut-6“ — „Soiuz-32“, anunță agenția T.A.S.S. După manevrele realizate pe orbită in cursul zborului autonom de două zile la comanda Centrului de dirijare.

nava „Soiuz-34“ a Jn- trat în zona de acțiune a sistemelor de bord automate care au asigurat căutarea, apropierea, acostarea și' cuplarea celor două aparate cosmice. Acostarea și cuplarea au fost controlate de echipajul complexului orbital, format. după cum se știe.

din cosmonaut» Vladimir Liahov și Valeri Riumin.„Soiuz-34" a transportat în spațiu materiale pentru efectuarea de noi experiențe științifice, echipamente suplimentare,’ alimente și poșta. Cei doi cosmo- nauți au început descărcarea navei.
le din 1981. Altfel spus, votul de duminică reprezintă aici o repetiție generală pentru viitoarele alegeri. Și în R.F.G. interesul formațiilor politice, al presei și al opiniei publice a fost concentrat asupra alegerilor parlamentare de anul viitor, consultarea pentru parlamentul vest-european rămînînd un argument de ordin se- cupd. In Italia și Marea Britanie. țări unde recent au avut loc alegeri naționale, scrutinul pentru parlamentul vest-european este privit mai

ALEGERILE PENTRU PARLAMENTUL 

VEST-EUROPEAN

Interes scăzut
în rîndul alegătorilor

din totalul forței de muncă din Belgia și Irlanda. 7.4 la sută din Italia, 7.3 la sută din Danemarca. 6.1 la sută din Franța. 5.2 la sută din R.F.G. și 3.9 la sută din Olanda., La fel „s-au . petrecut lucrurile și în ce privește milioanele de emigranți care trăiesc ’ in țările C.E.E. și care din multe puncte de vedere continuă să fie considerați, după cum se exprimă un ziar din Bruxelles, „cetățeni de categoria a doua".Influențată in mare măsură de problemele de politică internă, campania electorală a îmbrăcat trăsături particulare de la țară Ia țară. In Franța— după cum relata ..France Pi’esse"— consultarea pentru parlamentul vest-european a căpătat, din ce in ce mai mult, aspectul unui test național, in urma căruia fiecare partid iși va face bilanțul voturilor deținute în perspectiva alegerilor prezidenția-

ales prin prisma posibilităților de confirmare sau infirmare a rezultatelor obținute la aceste consultări. Pornind de la infrunțarea existentă în Danemarca între adepții și opozanții Pieței comune, observatorii apreciază alegerile de aici ca o repetiție , a referendumului din 1972 care, cu un rezultat minim, a decis aderarea acestei țări la C.E.E. în sfîrșit. pentru a cita un alt exemplu, în Luxemburg alegătorii sint chemați la urne atit pentru reînnoirea parlamentului național, cit și pentru alegerea reprezentanților țării in parlamentul vest-european.Dezbaterile electorale s-au concentrat indeosebi asupra perspectivelor de evoluție a noului parlament vest-european, a atribuțiilor și competențelor sale viitoare. în acest cadru se cuvine, fără îndoială, subliniat faptul că nu puțini comentatori

și oameni politici din diferite țări și-au exprimat temeri in legătură cu posibilitatea accentuării funcțiilor supranaționale ale noului organism. Reprezentanții partidului „Adunarea pentru republică" din Franța și mai ales fostul premier Michel Debre au arătat, in mod clar, că se opun ca viitorul parlament să aibă drepturi suverane în.raport cu guvernele statelor membre. Colaborarea statelor vest-europene, și în general a tuturor statelor, au subliniat aceștia, este posibilă numai prin respectarea deplină a drepturilor naționale suverane. La rîndul lor, comuniștii francezi au evidențiat că apropierea și colaborarea țărilor din Europa occidentală nu se poate făuri prin renunțarea la independență și suveranitatea respectivelor state. „Inde
pendența națională — declara secretarul general al P.C.F.. Georges Marchais — constituie mijlocul in
dispensabil pentru impulsionarea co
laborării dintre state, pentru așe
zarea acesteia pe baza principiilor 
egalității în drepturi, respectului fie
cărui partener, avantajului reciproc". Și în Marea Britanie principalele formații politice s-au pronunțat pentru apărarea suveranității și prerogativelor parlamentului național, ma- nifestînd rezerve față de orice tendință sau structură supranațională. La rîndul lor, comuniștii italieni au arătat că vor acționa cu toate forțele pentru transformarea în sens democratic a C.E.E., pentru realizarea unei largi convergențe între toate forțele progresiste și democratice din Europa occidentală, în jurul marilor obiective care sint : lupta pentru pace, pentru dezarmare, pentru făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale. „Noi, 
comuniștii, declara secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer — 
dorim o Europă occidentală diferită, 
o Europă fondată pe egalitate între 
țări și popoare, pe echitate tn dis
tribuirea resurselor, pe interesele oa
menilor muncii".

R. BOGDAN
Roma

lung și a adoptat hotărîri corespunzătoare in acest sens. S-au examinat. de asemenea, aspecte legate de coordonarea planurilor de dezvoltare a economiilor naționale ale țărilor membre ale C.A.E.R. pe anii 1981—1985 și de încheiere, pe baza acestora, a acordurilor comerciale de lungă durată. Au fost analizate rezultatele tratativelor și documentele privitoare la livrările reciproce de mărfuri pe anul 1979. inclusiv livrările de produse specializate. precum și alte probleme ale dezvoltării colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în. domeniul comerțului exterior.Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă și colaborare tovărășească.

agențiile de press transmit:
Program de cooperare 

româno-belgian. La B™xel|e3 a fost semnat Programul de cooperare în domeniile învățămîntului, științei și culturii între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Regatului Belgiei pentru anii 1980—1981. Documentul prevede realizarea unor schimburi între academii, universități, alte instituții științifice de cultură și artă, între organizații de tineret și sportive.
Ședință comună. La Vien- tiane s-a desfășurat ședința comună a Comitetului Permanent al Adunării Populare Supreme și a Guvernului R.D.P. Laos. După cum transmite agenția laoțiană de presă K.P.L., in cadrul ședinței, conduse de Sufanu- vong, președintele R.D.P. Laos, s-a făcut, o analiză a situației interne și internaționale. Au fost examinate problemele legate de dezvoltarea pe mai departe ' a construcției socialiste și s-au adoptat directivele cu privire la proiectul Planului de stat de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1980.
Membrii Consiliului de 

Securitate al O.N.U.au conve- nit organizarea unei ședințe publice a consiliului la 15 iunie. în legătură cu prelungirea cu șase luni a mandatului forțelor O.N.U. din Cipru, care expiră la data respectivă. Intr-un raport înaintat Consiliului de Securitate, secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, a recomandat această prelungire.
Noul președinte al Ecua

dorului. Jaime Roldos Aguilera, liderul Partidului Populist, a fost ales cel de-al 44-lea președinte constituțional al Ecuadorului de Tribunalul Suprem electoral, care ratifică astfel rezultatele alegerilor de Ia 29 aprilie. Oswaldo Hurtado, conducătorul Partidului Democrat-Crestin. a fost ales vicepreședinte.
Japonia și Indonezia se declară în favoarea creării „unei zone a păcii, libertății și neutralității" în sud-estul asiatic — se relevă în comunicatul comun dat publicității la Tokio la Încheierea convorbirilor dintre președintele indonezian Suharto și premierul nipon Masayoshi Ohira.

Manifestare antiapartheid. Cu prilejul întrecerilor internaționale de tenis de la Roland Garros (Franța) s-au produs cîteva acțiuni de protest împotriva prezenței jucătorilor sud-africani. 5 bărbați și 3 femei au intrat in localul federației de tenis, s-au legat cu lanțuri și au rămas așa timp de mai multe ore. vrînd să simbolizeze astfel regimul de asuprire la care este supusă populația de culoare în Republica Sud- Africană. tn același timp, pe stadion alți manifestanți purtau pancarte sau împărțeau manifeste cu lozinci anti- rasiste.

Delegație parlamen-ă 
mexicană în Iugoslavia. ?- ședințele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Tito, a primit delegația parlament, mexicană condusă de Antonio R Palacio, președintele Marii Corni a Camerei Deputaților a Parlament lui. Au fost abordate aspecte a cooperării bilaterale. De asemenei s-a relevat importanța unității și so lidarității mișcării de nealiniere în lupta pântru pace și relații politice și economice mai echitabile în lume.

La Genova a avut ’oco întîlnire a conducătorilor delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. participante la convorbirile privind limitarea armamentelor strategice ofensive — anunță agenția TASS.
Consultări pentru soluțio

narea crizei de guvern din 
Portugalia. Președintele Portugaliei, generalul Antonio- Ramalho Ea- nes, a încheiat prima rundă de consultări cu liderii principalelor patru partide politice reprezentate în A- dunarea Republicii (parlament): socialist, comunist, Centrul Democratic și Social, și social-democrat. Consultările au drept scop soluționarea crizei guvernamentale, declanșată ca urmare a demisiei guvernului independent condus de primul ministru, Carlos Mota Pinto. în general, partidele politice portugheze se pronunță în favoarea' organizării de alegeri legislative anticipate.

Șomajul în S.U.fl. p,e a americană inserează numeroase relatări despre situația dificilă existentă pe „piața muncii" din S.U.A., birourile de plasare fiind supraaglomerate de solicitanți. Potrivit ziarului „De

troit News", pentru trei mii de locuri devenite la un moment dat vacante la uzinele ’„Ford" s-au prezentat 30 000 de persoane, adică zece oameni pentru un post. După cum relatează presa, o situație similară există și în alte zone ale țării. Statisticile oficiale arată că șase ■ milioane de americani nu au de lucru. Deosebit de grea este situația muncitorilor de culoare în rîndul cărora șomajul este, de regulă, de peste două ori mai mare decît în rindul populației albe.
Condamnare. In Grecla’ pa' tru generali de divizie și un colonel, ■.oți în retragere, au fost condamnați 'e tribunalul din Salonic pentru asa- ■narea fostului deputat E.D.A. Ghior- lios Tsarouchas in mai 1968. Pensele variază între un an și nouă ®. și zece luni închisoare. Tsarou- C‘S, fost deputat al E.D.A. (Uniunea Dnocratică de Stingă), fusese ares- tațle regimul de dictatură din Grecian 1968. Ulterior, conducerea șer- vicțor de poliție secretă declarase că șesta a decedat în timpul inte- rogat,riului. ca urmare a unei crize cardiac.

Aresarea în R.F.G. a unul 
terorist notoriu. Rolf Heissler’ un terorist \otoriu în R.F.G., a fost arestat de către politie, sîmbătă după-amiază, ia Frankfurt — relatează A.F.P. oreluînd o comunicare a narchetului federal din Karlsruhe. El --a aflat seb o insistentă urmărire, ' r seria de atentate din 1977 soldate cu moartea promraiiilui federal general Siegfried T3u. apreședintelui Federației patro !vest-german. Hans Martin Sci și a bancherului Jițrgen Ponto, damnat în 1972 pentru participați jefuirea unei bănci din Miincheii, Heissler a fost eliberat în 1975.

F.A.O.: Este necesară
o exploatare cit mai 
rațională a pădurilorExperți ai F.A.O. (Organizația Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură) au calculat că pentru fabricarea hîrtiei se consumă, in prezent, un sfert din lemnul industrial produs în lume. Aceiași ex- perți, membri ai comitetului F.A.O. pentru pasta de hîrtie. apreciază că, pînă la sfîrșitul secolului, industria hîrtiei va înghiți jumătate din pădurile cu lemn industrial. în jurul anului 2000 se vor simți efectele unei „penurii" de conifere — principala materie primă pentru industria hîrtiei — mai ales în S.U.A.. Europa occidentală și Japonia. Relevînd această perspectivă. F.A.O. semnalează că producția de pastă de hîrtie va spori de la 145 milioane de tone, in 1978, la 164 milioane de tone in 1983 : in aceeași perioadă. producția de hîrtie de ziar se va ridica de la 26.5 milioane de tone la 32 milioane de tone. In aceste condiții, F.A.O. atrage atenția asupra necesității unei exploatări cit mai raționale a pădurilor.
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Paralela de beton
Știință exactă — și totuși geografia abundă în ficțiuni: atlasurile 

sînt pline de linii fictive reprezentind izobarele, izotermele, curenții 
aerieni sau maritimi.

Nemaivorbind de înveșmîntarea întregului giob pămîntesc în re
țeaua de meridiane și paralele — ca un balon din foile unui caiet 
de aritmetică Noroc că liniile sini imaginare, altfel oamenii s-ar 
fi împiedicat de ele la tot pasul.

...Așa stăteau lucrurile pînă cind Pak Cijan Hi, președintele Co
reei de Sud. și-a descoperit, be lingă vechile pasiuni democratice 
și neo-vocații de ordin geografic.

O idee simplă — cum.simple sint toate ideile mari: eliberarea 
geografiei de ficțiuni.

Și. ca urmare, de-a lungul paralelei 38 cqre desparte cele două 
părți ale țării a început construirea unei centuri de beton.

O construcție într-adevăr gigantică: un zid înalt de 5 metri, avînd 
la temelie o grosime de 10 metri iar la coamă 2—3 metri — totul 
prelungit pe întreaga întindere a liniei de demarcație, respectiv a- 
proape 300 de kilometri.

Monstrul de ciment va 
rîuri și dealuri, peste căi 
diamant" Practic, o parte 
ginară, meterez betonat, îneît cineva și-ar putea sparge capul lo- 
vindu-se de ea.

Poate că inițiativa s-ar mai motiva dacă în Coreea de Sud ar exista 
un exces de ciment. Dar, din datele cunoscute, excesul este invers — 
al celor dornici să aibă vreo locuință, fie chiar și simpluță. nu din 
beton armat.

De aceea, este necesar de precizat un amănunt: contextul ales 
de ilustrul arhitect șl geograful inovator — respectiv negocierile și 
eforturile pentru reluarea dialogului hJord-Sud în problema reuniti- 
cării țării. Dialog la care, în interesul unității, Pak Cijan Hi a adus 
o contribuție ,.de greutate", adică de multe mii de tone. Ceea ce 
probează, evident, sinceritatea pozițiilor sale de negociere ca și ones
titatea sa politică.

traversa cîmpii și lacuri, va trece peste 
ferate ca și peste legendarul „Munte de 
din paralela 38 va deveni, din linie Ima-

în antichitate. Kefren, Keops, Mykerinos și alți faraoni au ridicot 
piramideie spre a le sluji ca viitoare cavouri. în paralela înziditd, Pak 
Ciian Hi dorește sa fie înmormîntat nu el personal, ci dialogul uni
ficator

Deși e cam greu de crezut câ o aspirație poate fi zâgâzuitd cu un 
zid de cinci metri — cit depășește 
ideile nu sar cu prăjina.

un sportiv mediu, chiar daca

și cooperârii popoarelor, nu se 
meridianelor.

...Noroc că. în numele apropierii 
extinde ideea cimentării parcleleior și

Ar ajunge și alte părți ale globului pămîntesc să semene cu acele 
construcții formate numai din ceiule pătrate — de beton și cu zăbrele.

N. CORBU
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