
/

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚhVĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVIII Nr. 11452 Duminică 17 iunie 1979 6 PAGINI — 30 BANI

Apropiata aniversare a 35 de ani de la in
surecția naționala armată antifascistă și anti- 
imperialistă din august 1944 este un prilej de 
a releva înalta semnificație a acestui eveni
ment, care a marcat începutul unei noi epoci, 
de uriașe transformări, în istoria patriei, de a 
readuce în conștiințe drumul de lupte și vic
torii străbătut de atunci, cuceririle revoluționa
re care ou schimbat din temelii înfățișarea ță
rii și viața oamenilor muncii, au dus la îm
plinirea idealurilor lor fundamentale.

Mărețele înfăptuiri din toți acești ani au 
fost dobîndite sub steagul Partidului Comunist 
Român, care și-a dovedit cu strălucire capaci

tatea de a călăuzi poporul în desfășurarea 
victorioasă a luptei de eliberare, a revoluției 
și construcției socialiste.

„Scînteia" iși propune să înfățișeze, într-un 
ciclu de articole, rolul Partidului Comunist 
Român ca forță politică conducătoare a luptei 
poporului român împotriva fascismului, pentru 
independență și suveranitate națională, carac
teristicile esențiale ale strategiei și tacticii 
partidului în desfășurarea procesului revolu
ționar, elementele fundamentale ale politicii 
partidului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Publicăm astăzi primul articol din acest ciclu.

i) Neînfricat, in avangarda luptei 
împotriva fascismului, pentru apărarea 
intereselor naționale fundamentale

.. • ■

din noile cartiere ale municipiului Ploiești

RECOLTA DE ORZ A FOST STRlNSĂ DE PE 50500 HECTAREOrzul s-a copt pe mari suprafețe. Recoltarea acestei culturi a început cu o săptămină in urmă în unitățile agricole din județul Dolj, ca apoi să se extindă, treptat, in toată cimpia de sud și de vest a tării. Pină ieri, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. recolta de orz a fost strinsă de pe 50 500 hectare. Cele mai mari suprafețe au fost recoltate

in unitățile agricole de stat și cooperatiste din județele Ilfov — 15 000 hectare. Teleorman — 8 500 hectare. Ialomița —. 8 200 hectare, Constanța — 5 700 hectare. Zilele acestea, secerișul s-a declanșat și in județele Olt, Brăila, Buzău și altele. Specialiștii din unități urmăresc îndeaproape mersul coacerii, pentru ca. in momentul cind umiditatea orzului

scade la nivelul stabilit, să se lucreze cu toate forțele la seceriș. Aceasta are o mare însemnătate pentru a se putea insămînța suprafețe cit mai mari cu a doua cultură. In județul Teleorman, pe terenurile eliberate de orz au fost in- sămințate primele hectare cu porumb. iar in județul Olt continuă plantatul răsadului de porumb.

™ <^re: ÎNTRAJUTORAREA TOVĂRĂȘEASCĂ
Nocivitatea individualismului în contrast cu cerințele

solidarității, ale slujirii intereselor generale

în întimpinarea gloriosului jubileu pe care-1 vom sărbători in vara acestui an — aniversarea a 35 de ani de la eliberarea țării de sub dominația fascistă — este firesc să e- vocărn bogatele tradiții ale luptei împotriva fascismului desfășurate de poporul român, sub conducerea partidului său comunist. Intr-adevăr, insurecția națională armată din august 1944. in urma căreia a fost răsturnată dictatura fascistă, iar România s-a angajat cu intrfegul ei potențial uman și material în lupta pentru zdrobirea Germaniei naziste, a reprezentat o continuare și o încununare a luptei împotriva reacțiunil și fascismului, desfășurate de forțele patriotice, progresiste ale societății românești, încă cu mult timp inainte de declanșarea celui de-al doilea război mondial.Istoria acestei lupte, al cărei stegar și conducător a fost Partidul Comunist Român, demonstrează cu strălucire clarviziunea politică a partidului, eroismul și abnegația sa revoluționară și, înainte de toate, devotamentul nețărmurit față de interesele naționale fundamentale, hotărîrea și 

Sandu Cristian

Stindardul biruinței
Sub steagul tău, partid al biruinței, 
Mi-e brațul tot mai dîrz și mai voinic, 
Și aripi dau si cutezări voinței 
Ca înspre culmi, mai sus, să mă ridic,
Să fiu ostaș al tău spre împlinire 
In anii luminați de cer senin,
Și-n dorul meu și-n jarul din privire 
Să mă confund cu cei ce-au fost și vin.
Să fiu titan, asemenea cu tine, 
Ca să durez temei de viitor, 
Și tot mai sus spre zările senine 
Să-și poarte țara avîntatul zbor.
Cu brațele acestea ne-nfricate 
tu string la piept neprețuitul plai 
Și dorul ce-ai sădit pentru dreptate 
In gînd și-n faptă, în simțiri și-n grai.

Viorel COZMA

consecventa cu care a apărat aceste interese în fața „celui mai feroce 
dușman al națiunii", cum pe bună dreptate a fost caracterizat fascismul într-un document al vremii.

„Fascismul — un corp 
străin spiritului și sensibi
lității românești". Așa cum se știe, anii ce au urmat primului război mondial au marcat ascensiunea la putere a fascismului in Ungaria (1920). Italia (1022), Bulgaria (1923), apoi in Germania (1933) și in alte țâri. Acest fapt a avut consecințe nefaste atit pentru popoarele respective, cit și pentru celelalte popoare, a reprezentat o încurajare pentru forțele ultrareacționare de pretutindeni, creînd o gravă primejdie pentru libertatea popoarelor, pentru pacea și securitatea mondială. In acest context s-au manifestat tot mai pregnant și în România tendințele virfurilor reacționare ale burgheziei și moșierimii de încurajare a grupărilor fasciste. Rezultatul cel mai nefast al activității cercurilor 

reacționare interne și externe l-a constituit crearea organizației teroriste de tip fascist „Garda de Fier", devenită o agentură a Germaniei naziste in țara noastră și care a dus o politică profund antinațională, antipopulară, antimuncitorească și anticomunistă, a acționat fățiș pen-, tru aservirea țării față de Germania hitleristă. „Garda de Fier" a căutat să-și croiască drumul spre putere imbinind in activitatea sa actele teroriste, asasinatele individuale’ și de masă, cum nu au fost cunoscute pină atunci în viața social-politică a țării noastre, cu o largă demagogie socială și cultivarea unor concepții dintre cele mai retrograde și antiumane, impregnate de spirit obscurantist, de un naționalism exacerbat pină la ultimele limite.Este bine cunoscut că ideologia și acțiunile „Gărzii de Fier", total opuse intereselor și aspirațiilor poporului român, străine de factura sa psihică și morală, de tradițiile sale democratice și umaniste, au stirnit profundă reprobare și repulsie in rindurile maselor largi. Valorile autentice ale poporului s-au împotrivit

HARGHITA;

Cine dorește 
să vadă cum arată 
temeliile economice 

ale egalității 
in drepturi 

să viziteze județul...IN PAGINA A III-A
VEȘTI DIN ȚARĂ

LA MINELE LUPENI Șl URICANI

Mai mult de 50 000 tone cărbune peste prevederiMinerii din Lupeni și Uricani raportează realizarea a mai mult de 50 000 tone cărbune cocsificabil peste prevederi. Cea mai mare parte din această cantitate a fost extrasă de minerii din Lupeni -- fruntași pe întregul bazin carbonifer al Văii Jiului : 45 529 tone de cărbune ; la rindul lor, minerii din Uricani au obținut suplimentar 5 267 tone cărbune cocsificabil.Succesul se datorește intensificării mecanizării lucrărilor din subteran, utilizării cu inalt randament a dotării tehnice moderne, imbu- nătățirii transportului cărbunelui pe orizontală și verticală, folosirii mai eficiente a timpului de lucru. (S. Cerbu).O MODERNA CAPACITATE DE PRODUCȚIE a intrat in funcțiune la Combinatul de fibre sintetice din Iași. înzestrată in întregime cu mașini și utilaje românești; instalația pentru producerea de țesături din fire de polipropilenă — despre care este vorba — prima de acest fel din țară, este realizată după proiecte și tehnologii elaborate de specialiști români. Prin racordarea ei la circuitul economic se diminuează, în bună măsură, importurile unor astfel de produse care sint utilizate de unitățile prelucrătoare de cauciuc.AMENAJĂRI SOCIALE IN NOILE CARTIERE. în partea de șud-eșt a municipiului Tîrgu Mureș se ridică noul cartier de locuințe „T III", unde pină in prezent au fost terminate 1006 apartamente. La parterul blocurilor cu 4 pină la 10 etaje au fost amenajate spații comerciale. iar pentru copiii locatarilor s-au construit o grădiniță și o 

infectării opiniei publice cu morbul fascist, incriminind, după cum spunea scriitorul George Mihail Zamfi- rescu, aceste „ideologii de împrumut— ce nu vor corespunde niciodată spiritului și sensibilității românești".
„Sarcina de căpătîi a 

partidului — combaterea 
miasmelor otrăvite ale fas
cismului" avangarda luptei antifasciste, ca exponentul și apărătorul ferm • al. intereselor -fundamentale ale poporului, s-a situat cu, consecvență Partidul Comunist Român. Este meritul istoric al. partidului de a fi fost singura forță politică ce a întrevăzut cu clarviziune, încă de la primele manifestări ale fascismului în viața social-politică, grava amenințare pe care acesta o reprezenta pentru democrație, pentru

Dr. Ion SPALATELU(Continuare in pag. a IV-a)
188CL în fțjatc judațala o producția industriala do peste 10 miliarde lei?

O importanta unitate industrials a Harghitei de azi: întreprinderea de tractoare din Miercurea-Ciuc 
Foto : E. Dichiseanu

școală generală cu 16 săli de clasă. în final, acest cartier va avea 5 000 de apartamente și diverse unități prestatoare de servicii. (Gheorghe Giurgiu).HOTEL MODERN. In orașul Săveni, județul Botoșani, s-a dat in folosință un modern hotel cu o capacitate de 92 de locuri. Acesta facilitează turiștilor cunoașterea mai îndeaproape a acestor locuri, renumite prin pitorescul lor. (Silvestri Ailenei).PE ȘANTIERUL HIDROCENTRALEI RÎUL MARE — RETEZAT. S-au încheiat lucrările de construcție a puțului castelului de echilibru cu o lungime de 136 metri și un diametru de aproape 8 metri de la hidrocentrala Riul Mare-Rete- zat. Finalizarea acestui obiectiv permite începerea in avans a excavațiilor in camera inferioară care, leagă puțul de echilibru cu galeria aducțiunii principale. (C. Sabin).

Să construiești o societate nouă, societatea socialistă multilateral dezvoltată, este o Sarcină deosebit de complexă, care presupune edificarea unei economii moderne, asigurarea unui progres rapid al tuturor ramurilor economiei naționale, o cultură înfloritoare, o morală nouă. Toate acestea sînt obiective de o grandoare. de o măreție fără precedent, care pot fi îndeplinite numai și numai cu puterile și capacitățile creatoare unite ale intregului popor. Caracteristic societății noastre, partidului nostru este faptul că există; toate fcondițiile obiective și subiective, materiale și organizatorice pentru unirea intr-un singur fluviu de energie a tuturor afluenților de forță ai poporului.
Partidul — catalizator al 

unității și coeziunii întregii 
națiuni Au dispărut o dată pentru totdeauna exploatatorii și asupritorii, clasele antagoniste : trăim intr-o societate omogenă, prin structura ei de clasă, coeziunea oamenilor muncii

O ANCHETĂ A „SCÎNTEIP ÎN CARE OAMENI DE LITERATURĂ
Șl ARTĂ ÎȘI ÎMPĂRTĂȘESC OPINIILE DESPRE

Misiunea educativă a creației si creatorului
-> JAplecat deasupra paginii albe de hîrtie pe care înfloresc adinei, hetihnite arderi interioare sau devorat de patima sublimă a reprezentării scenice a marilor destine umane, deslușind pentru semenii săi muzica vieții spre a o fixa pe portative durabile sau visînd pe pînză chipul cel mai frumos al contemporanilor — artistul României de azi este pe deplin încredințat de noblețea misiunii Iui educative. Stau mărturie profundului său atașament la cauza poporului atitea și ati- tea opere valoroase, născute nu din gîndul bolnav de vanitatea gloriei cu orice preț, ci din preaplinul inimii și conștiinței sale, din vasta cunoaștere a vieții celor mulți, pe care talentul său o transfigurează cu emoție și gratitudine. Cu emoție, căci, mai mult ca oricare altul, artistul autentic de azi simte ațintiți asupra sa ochii marilor; umbre care l-au precedat și a căror moștenire spirituală o duce mai departe ; cu gratitudine, căci creează pentru un popor liber, min-

dru, generos, care înțelege, prin supremul său mandatar, Partidul Comunist Român, să asigure artistului întreaga libertate de creație, libertate căreia el îi conferă sensul unei responsabilități sociale, politice : scrie, compune, pictează, interpretează in fața unor oameni care au nevoie de el și de arta lui. Creatorului de astăzi îi este vie conștiința că opera lui este așteptată, dorită, necesară. înțelegem socialismul și comunismul ca o societate a celei mai inalte culturi, o societate care are curajul de a năzui activ la îmbunătățirea radicală a condiției umane, la perfecționarea omului ; de aici decurge și înalta misiune educativă a creatorului, a artistului.
La ancheta noastră răspund astăzi : 
Virgil TEODORESCU, Dinu SARARU, 
George CONSTANTIN, Teodor BRATUA

virgii teodorescu: /n cărțile acestor ani —
eroi ai timpului nostruUnul dintre imperativele cuvintu- lui scris, pe care l-a conținut literatura noastră încă de la origini, este legat, de misiunea educativă, de rolul activ, militant al creatorului, Acesta a fost scopul cronicarilor atunci cind căutau să lase urmașilor oglinda vremurilor trecute, ca un mijloc de învățătură și îndreptare, ca un simbol de mindrie patriotică, îmbogățit de-a lungul timpului, idealul educativ al generației de la 

decurgind din unitatea intereselor lor fundamentale. Avem o economie unitară, intemeiată pe aceleași raporturi socialiste de producție : avem o ideologie dominantă comună, care îi unește pe membrii societății noastre — ideologia socialismului, științific ; dragostea fierbinte față de patrie, care a devenit acum, intr-adevăr, tara tuturor fiilor ei ii unește pe oameni indiferent dacă sint români, maghiari, germani, sirbi sau de alte naționalități. Avem un partid revoluționar care este exponentul celor mai înaintate idealuri ale poporului nostru ; reunindu-i pe cei mai buni fii pi poporului, el constituie un ■ mare catalizator al unității și coeziunii întregii noastre națiuni ; socialismul unește poporul, interesele și energiile lui spre țeluri comune.Evoluția societății noastre a evidențiat minunate exemple de întrajutorare tovărășească. Să ne amintim de anii care au urmat după eliberarea patriei, cind greutăților considerabile provocate de rănile războiului li s-au adăugat foametea, seceta : să ne amintim de familiile oamenilor muncii care, in ori-

1848 se transformă într-un adevărat program de formare a conștiinței naționale, scriitorul devenind un luptător pentru progresul întregii colectivități. Această fundamentală preocupare a literaturii și artei în genere stăruie de-a lungul epocilor, se amplifică, îmbrățișînd complexitatea personalității umane. în cultura românească, scriitorii au fost Întotdeauna preocupați de ideea funcției sociale a literaturii, a ecou

cit de grele nevoi se zbăteau, au găzduit pe pribegii Moldovei pustiite de secetă ; să ne amintim de condițiile neasemuit de grele cind. sub impulsul și urmind exemplul comuniștilor, muncitorii, după zilele grele de lucru, in ciuda lipsurilor apăsătoare mergeau în sate să-i ajute pe țărani la reparatul uneltelor. Sau, mai aproape de zilele noastre, să ne amintim de acele emoționante mărturii de solidaritate umană demonstrate in condițiile inundațiilor : oameni care nu s-au văzut niciodată, aflați departe unul de altul, și-au dat mina unul celuilalt — prin ajutoare in alimente, imbrăcăminte. materiale de construcții. ...Intr-o altă împrejurare dramatică prin care am trecut — după cutremurul din martie 1977 — forțele națiunii noastre nu s-au dezmembrat in durere, ci s-au unit în acțiune. Dar nu este vorba numai de împrejurările excepționale, de ceasurile grele : însăși munca de zi cu zi, eforturile pentru îndeplinirea planurilor, a obiectivelor stabilite de partid demonstrează unitatea monolitică a poporului în jurul partidului, coeziunea de gîndi- re și aspirații, sudura trainică în acțiune.Relațiile de întrajutorare sînt o expresie a esenței noilor raporturi sociale, a căror dezvoltare și generalizare la scara întregii societăți este parte integrantă și fundamentală a construcției socialiste. Prin a- ceastâ prismă, constructorii și promotorii raporturilor de întrajutorare sint și trebuie să fie comuniștii ! Pentru ei, întrajutorarea tovărășească este o sarcină de cea mai mare răspundere partinică ; ea are un caracter cotidian, permanent. De altfel, întregul mecanism, atit de Complex, al dezvoltării economico-soci- ale se bazează în mod obiectiv pe perfecționarea continuă a relațiilor de cooperare și întrajutorare tovărășească.
Concepții înguste — ex

presii ale unor mentalități
retrograde Pe p’an economic este,desigur, o realitate că în orice societate, indiferent de orinduire, activi-

Virgil GHEORGHIȚA
(Continuare în pag. a II-a) 

lui pe care îl are asupra conștiințelor.. fiind animați și azi de dorința de a-și aduce contribuția la ridicarea pe o treaptă artistică și ideologică superioară, corespunzătoare e- tâpei actuale, a literaturii române, mai ales acum, cind ea este chemată să participe la formarea conștiinței socialiste a celor cărora li se adresează. Dar pentru a fi capa-
(Continuare în pag. a IV-a)
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obștii»Din inițiativa municipalității 
Galați, in fiecare circumscripție 
a luat ființă cite o comisie care 
activează sub genericul „Sfatul 
cetățeanului". Comisia este al
cătuită din cetățeni cu auto
ritate, comportare morală ire
proșabilă, spirit de inițiativă, 
buni gospodari. Chemate să in
tervină in soluționarea a nume
roase probleme cu caracter so
cial, edilitar-gospodăresc și de 
bună conviețuire, aceste comisii 
și-au dovedit de pe acum efi
ciența, multe litigii și certuri 
fiind rezolvate in fața obștii, 
fără a mai ajunge prin... sala 
pașilor pierduți.

Un om
Ne scrie Teodora A., inginer 

chimist la un institut de cerce
tări din București ■' „A doua zi 
după ce făcusem, niște cumpără
turi in piața din cartierul Mili
tari, cind să plec de acasă, am 
observat că nu mai am por
tofelul, in care se afla retribu
ția primită in ziua respectivă. 
Am mers, intr-o doară, la noroc, 
prin locurile pe unde trecusem 
cu o zi înainte. Am găsit-o și 
pe femeia de la care cumpăra
sem niște verdețuri. Am intre- 
bat-b dacă nu cumva a găsit 
vreun portofel. -Dar ce culoare 
avea ? Și ce era inăuntru? Și 
ciți bani ? Și ce mai avea ?». 
După ce i-am răspuns la toate 
întrebările, mi-a inminat por
tofelul cu tot ce era in el. Am 
aflat că a născut și crescut 7 
copii, acum toți la casele și 
rosturile lor, că e văduvă de 
vreo 11 ani, dar că nu se plinge 
de muncă și că nu i-a trebuit 
niciodată nici un bănuț nemun
cit. Numele ei : Ghiță Vasilica 
din comuna Dragomirești-Vale, 
Nu-i așa că merită un cuvint 
bun de mulțumire, o 
de sănătate și viață

Merită !

caldă urare 
lungă

I
it

• ••

I
I
I
I
I
I
I

desculț
Elena Iacob, din

Rm. Vilcea, și-a cumpărat de la 
magazinul „Romarta" din loca
litate o pereche de sandale 
de 275 lei. Estetice și practice, 
tocmai bune pentru sezonul es- 

' tival. Dar bucuria i-a fost de 
scurtă durată. La numai o oră 
după ce le-a cumpărat și în
călțat, sandalele au rămas fărătu 
tocuri. Cultneaecă-respeetivele 
sandale nu erau fabricate de o 
jyiitate necunoscută. Ele. poartă 
ar.ma.Tco. de renume : < întreprin
derea „Olimpia" din Oradea. Și 
o precizare: „Super-Lux“. Se 
vede insă treaba că mai marii 
controlului de calitate a muncii 
cizmarilor de la „Olimpia" își 
permit... luxul de a-i păcăli pe 
unii clienți. Pe ei cine-i incalță?

municipiul
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autentic
— Cum vă numiți 7 

trebat ofițerul de la Serviciul 
judiciar al Capitalei.

— Petre — a răspuns cel 
trebat.

— Petre și mai cum 7
—r Tot Petre. De două 

Petre.
— Cu ce te' ocupi. Petre 

Petre?
— Deocamdată n-am ocupație.
— Domiciliul ?
— Comuna Budești — Ilfov,
— Dar la numărul 25 de pe 

Calea Văcărești ce cauți 7
— Aici m-ați prins. N-am 

încă viză de flotant. Plătesc 
amenda și gata !

— Dar bunurile pe care le-ai 
furat de la un cetățean de pe 
strada Horei nr. 8, unde sînt?

— Cine, eu ?
— Tu!
— Nu-i adevărat. Au mai fost 

încă doi cu mine.
Și toți trei răspund 

fata legii.

Fără

acum in
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„Unde ne putem petrece vacanta 7“ O întrebare întîlnită în mai mu'te scrisori adresate redacției de cititorii noștri. Răspunsul l-am aflat de la tovarășul inginer Ion TUDOR, prim-adjunct al ministrului turismului.— întrebarea ne oferă posibilitatea să dăm informațiile necesare celor interesați in alcătuirea proiectelor de vacantă. în cadrul preocupărilor ministerului nostru pentru pregătirea sezonului turistic de vară, am avut în vedere, pe baza indicațiilor date de conducerea partidului, atit asigurarea unor condiții dintre cele mai bune de odihnă și reconfortare a oamenilor muncii din țara noastră, eît și promovarea pe piața turismului international a unui număr tot mai mare de stațiuni românești, in primul rind a celor de pe litoral.■—Cu ce rezultate s-au materializat eforturile făcute în această direcție ? Au apărut dificultăți în găsirea de locuri pentru petrecerea vacanței?— Să răspund mai întîi la prima întrebare. Potrivit datelor de care dispunem la ora actuală, ne aflăm in fața unui an cu una din cele mai bune circulații turistice. Estimăm că anul acesta tara noastră va primi ne litoral, numai prin turismul organizat, circa 700 000 de vilegiaturiști străini și cu circa 40 la sută mai multi decît anul trecut în celelalte zone turistice ale tării.în legătură cu cea de-a doua întrebare, este de subliniat faptul că biroul executiv al consiliului de conducere al Ministerului Turismului — pe baza sarcinilor trasate de conducerea partidului — a luat toate măsurile ca oamenii muncii din țara noastră să beneficieze, într-o proporție mai mare decit in alți ani, de baza noastră materială, atit pe litoral, cit și in celelalte stațiuni. Numai sindicatele au valorificat, pînă acum, circa 90 000 locuri și au primit recent noi repartiții din disponibilitățile care s-au creat. De la începutul anului și pină în prezent și-au petrecut concediul de odihnă pe litoral, atit cu bilete prin comitetele sindicatelor din întreprinderi șl instituții, cit și prin oficiile județene de turism, peste 80 000 de oameni ai muncii — 25 000 în perioada de extrasezon și .55 000 în perioada care s-a scurs de la 15 mai, data deschiderii oficiale a sezonului de vară. De asemenea, tot de la începutul anului și pînă acum au beneficiat de baza materială din stațiunile noastre de odihnă și de cură balneară alți peste 280 000 de oameni ai muncii, cu 7 la sută mai mulțl decît in prima jumătate a anului trecut. Informăm pe această cale pe cei interesați că la filialele și agențiile noastre de turism din Capitală și din județe, cit și prin sindicate și alți organizatori, locurile de odihnă și cură balneară pentru semestrul II au fost puse în vinzare încă de Ia Începutul anului, astfel că pentru o serie de stațiuni ele au fost în cea mai mare parte, în unele chiar în totalitate. epuizate.— Ce posibilități există, în continuare, pentru petrecerea concediului de odihnă pe litoral și în celelalte stațiuni 7

— Ne-am străduit și ne străduim să satisfacem cit mai bine toate cererile ce ne sînt adresate. Cu atit mai mult cu cît, datorită eforturilor materiale mari făcute de stat, țara noastră dispune in prezent de circa 160 de stațiuni balneoclimaterice de
eșalonare a concediilor pe toată durata anului, pentru ca, astfel, tot mai multi oameni ai muncii să aibă posibilitatea de a beneficia de baza materială destinată odihnei și turismului. Menționez faptul că toate locurile contractate încă din prima parte

„Anul turistic 
are 12 luni, 

iar țara noastră- 
160 de stațiuni"

Azi, la Geoagiu-Băl

interes național și local, care au o bază materială capabilă să asigure în general satisfacerea tuturor categoriilor de cerințe. Dar trebuie să spunem deschis.: cu toate că a.vem o a- semenea zestre bogată, cu toate că prin politica de investiții ea se mărește de la an la an, „perioadele de vîrf“ ale vacanțelor — respectiv lunile iulie și august — ne pun și nouă multe probleme, care nu în totalitate pot fi rezolvate în conformitate cu dorințele solicitanților. Aceasta Impune fără îndoială și o mai bună

a anului de către sindicate, de către oficiile județene de turism sau de către ceilalți organizatori colectivi de concedii se vor respecta întocmai in stațiunile și hotelurile stabilite. în plus, pentru perioada august-septeni- brie vor mai ti puse in vinzare alte peste 57 000 de bilete. Ele au și fost repartizate județelor și zilele acestea începe vinzarea lor. Pentru satisfacerea in continuare a cererilor tot mai mari din sezonul de vîrf, am luat măsuri și am contractat in locuințe confortabile ale cetățenilor peste

30 000 locuri pe litoral, care au fost puse în vinzare atit prin oficiile județene de turism, cit și prin filialele din stațiuni. în același scop, și in alte stațiuni foarte solicitate, cum ar fi Olănești, Govora. Her- culane, Felix ș.a., s-au contractat in case particulare peste 6 000 de locuri. Dacă luăm in considerare toate posibilitățile create pentru asigurarea unor condiții de vacanță bune oamenilor muncii pe litoral in toate formele de cazare — hoteluri, vile, popasuri turistice și case particulare — putem spune că. in acesl an. pe ansamblul sezonului, își vor petrece vacanța pe coasta însorită a Mării Negre peste 550 000 cetățeni români, cu circa 45 000 mai mulți decit in aceeași perioadă a anului trecut.— Dar cei care nu vor reuși să obțină totuși bilete pentru litoral, ce posibilități de petrecere a vacanței au ?— Multe. Dar trebuie să admitem un adevăr, cunoscut : anul turistic are 12 luni, nu numai... ’ două ! Noi ne aflăm în situația fericită de a avea o bază materială care, printr-o judicioasă folosire, poate satisface aproape toate cerințele de . vacapță și pe timpul verii. O serie de stațiuni montane și de cură balneară, cum sînt Sinaia, Bușteni, Predeal, Borsec, Cheia, Tușnad, Durau, Izvoarele (județul Maramureș), Stina de Vale (județul Bihor), Seme- nic și Crivaia (județul Caraș-Seve- rin), Pucioasa, Lacu Sărat, Săcelli (județul Gorj), Balvanyos. Calacea (județul Timiș) și altele, au posibilitatea să primească în continuare un număr mare de oameni ai muncii. Numai in stațiunile de odihnă și cură balneară își pot petrece concediul, de Ia această dată pină la sfirșitul anului, peste 420 000 de oameni ai muncii. Pentru vinzarea locurilor respective, ca și a celor disponibile de pe litoral, s-au luat măsuri ca oficiile noastre județene de turism să desfășoare o muncă directă de contractare a locurilor, agenții de turism să se deplaseze în fabrici și uzine, să nu aștepte, cum obișnuiesc unii dintre ei. ca întreaga activitate de valorificare a biletelor să se desfășoare numai la ghișeu.în încheiere, tovarășul prim-ad- junct al ministrului turismului a ținut să facă următoarea precizare : „Așa cum s-a stabilit in ultima ședință a biroului executiv ai consiliului de conducere al ministerului, măsurile adoptate pînă acum pentru buna pregătire a întregului sezon de vară — care vizează in principal îmbunătățirea calității tuturor categoriilor de servicii și creșterea gradului de solicitudine față de turiști — vor fi dublate de efectuarea unui control permanent și sistematic in unități, atit din partea aparatului ministerului, cit și a organelor noastre teritoriale, Ne-am propus să facem totul, de la conducere pină la ultimul lucrător, că anul acesta calitatea de gazdă să fie la înălțime în toate unitățile noastre, să se bucure numai de aprecieri pozitive din partea turiștilor".
Constantin PRIESCU

Blocuri de locuințe în cartierul Viziru din Brăila

Zgomotul și sistemul nervosZgomotul poâte deveni una din cauzele principale ale oboselii, ale scăderii randamentului individual și a capacității de a munci. De aceea, în toată lumea, pe măsură ce se amplifică zgomotul industrial și citadin, crește și preocuparea, pe plan științific și tehnic, pentru găsirea unor soluții eficiente de combatere a nocivității zgomotului. Apar noi materiale de construcții (fonoabsorbante) capabile să absoarbă sau șă nu transmită zgomotele in locuințe și hale industriale ; sint folosite căști speciale de protecție, antifoane ; sint sugerate modalități ergonomice pentru reducerea intensității zgomotelor. Dincolo de aceste preocupări, ce trebuie să cunoaștem noi pentru menținerea unei stări de sănătate fizică și psihică tot mai bună ? Răspunsul ii aflăm din convorbirea cu prof. univ. dr. docent PETRU MÂNU, de la Institutul medico-farmaceutic din București

OMUL Șl VIAȚA 
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ÎNTRAJUTORAREA TOVĂRĂȘEASCĂîn această < privință, un fapt grăițor Tnâintatc A -bcirvitatea comuniștilor legă&îi âât'QîSLâț reîncadrare Uabi ne-a fost Istorisit de Constantin to- arfid din secția(Urmare din pag. I)tatea economică^ presupune raporturi nescu, secretarul de partid din secția utilaje complexe a Întreprinderii de utilaj petrolier „1 Mai" Ploiești : „în luna ianuarie, ni s-a solicitat devansarea termenului de realizare a unor utilaje pentru Industria metalurgică, prevăzute, prin contractele economice încheiate cu Combinatul siderurgic Galați, a fi livrate abia în trimestrul IV. Devansarea termenelor, pentru luna august, a fost privită ca o sarcină de partid, ca o expresie a întrajutorării muncitorești, e- chipamentele și instalațiile pentru laminorul de tablă groasă nr. 2 fiind gata încă în luna mai".Desigur, rolul comuniștilor se cere să se manifeste cu vigoare nu numai în statornicirea unor raporturi de colaborare fructuoasă între colectivele întreprinderilor, meni, Intre membrii derați individual, dictonul societăților se antagoniste, care mul ca lup față de adînc în conștiințe feroce, egoismul crîncen, sălbatic. Or. progresele însemnate făcute de societatea noastră în toate domeniile ilustrează tocmai felul în care aceste mentalități au cedat și cedează mereu teren, sint tot mai mult eradicate din conștiința oamenilor — deși a- ceâsta presupune un proces îndelungat, o luptă tenace pentru victoria principiilor moralei noi.Este cunoscut efortul imens făcut de partid pentru educarea întregului popor in spiritul tovărășiei, colectivismului. Datoria comunistului de a ajuta la calificarea șl policalificarea celor din jur — în special a tinerilor; aplicarea și generalizarea experienței

de cooperare între colectivele diferitelor întreprinderi,, chiar dacă grupările acestora se află in relații de concurență. Dar cu atit mai mult în condițiile noastre, într-o economie unică șț unitară, cooperarea strinsă, întrajutorarea sint mai necesare ca oricind, au un caracter de obligativitate. Legea contractelor consfințește tocmai aceste raporturi, reglementînd obligațiile partenerilor la fabricarea unor produse, îndatoririle pe care le au față de interesele generale supreme ale societății. Din păcate, nu întotdeauna se urmărește riguros respectarea strictă a literei legii, deși in conducerea întreprinderilor colaboratoare se află comuniști. Nu o dată cauza principală decurge din mentalitatea ' „eu să-mi fac planul, eu să-mi îndeplinesc sarcinile: ce fac alții — chiar cînd le provoc greutăți — nu mă privește". Or, o asemenea concepție îngustă nu este altceva decit o expresie a perpetuării unor mentalități egoiste, o prelungire in timpurile noastre a unor judecăți aparți- nind altor timpuri.Cîte greutăți „obiective" șl „subiective" n-ar fi rapid înlăturate dacă n-ar mai exista această privire unilaterală, îngustă, aceste pseudopa- triotisme locale, atît de păgubitoare pentru interesele generale, majore ! Aceasta întrucît pe fiecare ne privește nu numai munca proprie, ci și munca celor din jur ; avem datoria de a munci noi inșine cit mai bine și avem. în același timp, datoria de a-i ajuta șl pe cei din jur să muncească bine, să depășească dificultățile pe care le mai întimpină.

Tnâintatc A -activitatea comuniștilor in aceste,direcții este,tocmai o formă foarte importantă a întrajutorării. Regretabil este că se mai întilnesc cazuri cînd fruntași în producție, între ei chiar membri de partid, își văd cu interes doar de treaba de la mașina sau instalația unde lucrează și nu sint dispuși să dea la timp acea mină de ajutor, uneori atit de necesară, vecinului de alături aflat în dificultate.

ci și între oa- societățli consi- Este cunoscut bazate pe cla- considerau o- alt om. sădind individualismul

întrajutorarea tovărășeas
că nu înseamnă atitudine 
concesivă, conciliantă. In- trajutorarea nu trebuie, desigur, înțeleasă limitat, doar la sfera activității economice — ea vizează, nu măi puțin, și edificarea moralei noi, activitatea educativă. Este cunoscută, de pildă, măsura profund umanistă luată de conducerea partidului de a se face reeducarea acelor tineri care au comis anumite abateri de la legile țării ntL prin privarea de libertate, ci In mijlocul colectivelor de oameni ai muncii — iar experiența a furnizat nenumărate cazuri concrete de oameni „recuperați". „Unde, dacă nu in mijlocul oamenilor, oamenii pot deveni oameni ? — ne spune, pe drept cuvint, tovarășul Mihalache Toma, președintele comitetului sindicatului de la întreprinderea de casete radio șl televizoare din Capitală. Cu aceste gîn- duri l-am primit în mijlocul nostru pe Nicolae Dima, un tinăr de 22 de ani. De el s-au ocupat in mod special comuniștii Florian Popa. Nicolae Dincă și Ștefan Bulbeș. Tinărul, la început, avea privirea mereu in pă- mînt. Un timp a avut greutăți cu sănătatea și l-am ajutat. A plecat în armată și în permanență am ținut

sfătuit să se însoare. Și-a găsii o fată de treabă. S-a însurat și a adus-o și pe. soție in unitatea noastră. Acum îl considerăm pe deplin al nostru. Și ori de cite ori privirile ni se întilnesc, ne zimbim".A intrat in activitatea partidului nostru practica că, atunci cînd apar cazuri de încălcare a disciplinei de partid, a legilor țării, a normelor comuniste de muncă și viață, să se ia o poziție fermă, categorică, aplicin- du-se cu intransigentă revoluționară măsurile cuvenite. Dar, înainte de a se ajunge aici, organizația de partid, comuniștii trebuie să intervină prompt pentru a lichida încă din rădăcină orice cauză a abaterilor, oricit de neînsemnate ar putea părea ele. Căci, de ce trebuie să se ajungă la situații-limită ? Firesc este — și mai ales necesar — ca aceia care trăiesc și muncesc în preajma unor asemenea elemente certate cu normele vieții comuniste să ia poziție încă de ia ivirea primilor germeni, să nu lase răul să se întindă.Se poate spune că, in societatea noastră, această veche și bogată tradiție muncitorească, mereu întinerită — spiritul de echipă, întrajutorarea tovărășească — s-a constituit într-o denrindere de acțiune, a devenit o atitudine majorități a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii. Tocmai de aceea se impune ca organele și organizațiile de partid să sporească permanent forța de influențare a muncii politico-ideologice fel incit să poată manifestările de egocentrism care fiilor umane și piedica afirmarea ritului de întrajutorare tovărășească, de omenie comunistă.

cotidiană a covirșitoarei
și educative, ast- fi combătute toate individualism, de lezează sfera rela- care ar putea îm- cu vigoare a spi-

— Știm că liniștea deplină 
este la fel de nefavorabilă or
ganismului uman ca și zgomo
tul. Pentru cosmonaut!, una din 
probele de bază e aceea de a 
se obișnui cu liniștea deplină, 
cu insonorizarea. Care sint, de 
fapt, limitele organismului față 
de zgomot 7— Liniștea deplină este, în adevăr, nefavorabilă. întrucît, dacă organismul nu primește nici un fel de incitații sau semnale sonore din mediul înconjurător apare senzația de izolare, cu efecte negative asupra sistemului nervos. în schimb, atunci cînd sunetele prezintă o anumită intensitate și frecvență, ele constituie un factor tonifiant pentru sănătatea omului. Dovada cea mai elocventă a acestui fapt este că muzica creează o stare de confort psihic, de euforie pentru omul ce desfășoară orice fel de activitate. Se știe, de exemplu, că. dintotdeauna. muncitorii ori țăranii la munca cimpului obișnuiau să ciute și, astfel, lucrau cu mai multă plăcere. Ceea ce înseamnă că ei au descoperit singuri, de foarte mult timp, efectul favorabil al muzicii asuora sistemului nervos și randamentului muncii. Pe de altă parte, dacă sunetele de anumite intensități, respectiv zgomotul străzii (produs de camioane, autobuze, tramvaie etc.) ori ale locului de muncă depășesc anumite limite, ele pot influența negativ desfășurarea activității normale sau pot fi dăunătoare menținerii stării de sănătate fizică șl psihică.

— tn lucrarea dv. „Medicina 
muncii" vă referiți la standardul 
igienic al sunetelor.— Problema aceasta este larg dezbătută de specialiști. Dacă zgomotul depășește o anumită intensitate (forță) și se exercită mai mult timp, el poate să ducă la îmbolnăvirea urechii și la apariția surdității profesionale, care se întîlnea înainte în special la muncitorii din cazangerie. Pentru evitarea acestor Îmbolnăviri, în prezent există mijloace, tehnici menite să reducă zgomotul la intensități care să nu fie nocive pentru sănătatea omului. Intensitatea zgomotului este măsurată în unități de intensitate, anume decibelul (dB). Se admite de toți specialiștii că valoare» maximă a intensității zgomotului este pentru om 80—90 dB. Examenul medical la angajare, ca și cel periodic pot depista apariția leziunilor în urechea internă intr-o fază în care boala este reversibilă, ceea ce face ca prevenirea surdității profesionale să fie, în prezent, destul de eficientă.

— tn ce condiții poate deveni 
nociv zgomotul ?— Gradul de nocivitate al zgomotului este determinat de intensitatea, frecvența, durata și regularitatea cu care acționează el. Chiar dacă nu are accente cate să producă leziuni ale urechii, zgomotul devine nefavorabil unor activități in care solicitarea sistemului nervos central este preponderentă. Mă refer la muncile intelectuale ori la cele fizice combinate cu o egală solicitare a sistemului nervos, cum ar fi, de exemplu, mecanica fină, ori cele care necesită o mare încordare nervoasă, ce implică mișcări de mare precizie și finețe. în asemenea activități este nevoie de mai multă liniște, pentru

a nu se produce erori sau accidente. S-a calculat cu multă precizie, de către specialiști, pentru diferite sectoare de activitate, in ce măsură zgomotul reduce randamentul și in c<‘ proporție micșorarea zgomotul' poate determina o sporire a productivității individuale și colective. Astfel, se constată că, după mai multe ore de zgomot, pot apărea tulburări in promptitudinea răspunsurilor, o creștere a erorilor la locul de muncă. într-o centrală telefonică, de pildă, reducerea intensității zgomotului cu 60 la sută a permis o micșorare a erorilor cu 42 la sută.
— Cum se manifestă tulbură

rile oboselii auditive 7— După o expunere de cîteva ore la zgomot, pragul auditiv crește. Ceea ce înseamnă că, pentru ca urechea să perceapă vorbirea sau un sunet, a- cesta trebuie săaibă o intensitate mai mare. O atare pierdere a auzului variază, in general. intre 20 și 30 dB. fenomen care se numește oboseală auditivă. în mod normal, refacerea auzului are loc in intervalul dintre încetarea expunerii la un zgomot și reluarea activității de a doua zi. Oboseala auditivă este un fenomen fiziologic normal, ca orice obseală fizică ori psihică. în cazul cind oboseala auditivă nu se reduce, nu dispare în intervalul dintre pauze, persoana respectivă este susceptibilă de a contracta o pierdere permanentă a auzului.
— Sensibilitatea față de zgo

mot ori nocivitatea lui sint le
gate și de virștii ?— Desigur ! Pe măsură ce omul înaintează în virstă, el pierde din acuitatea auditivă ; această diminuare a auzului, datorită vîrstei; se numește presbiacuzie. Măsurătorile și cercetările specialiștilor din acest domeniu au dovedit că acuitatea scade cu 0.5 la sută in fiecare an la vîrsta de 50—60 ani și cu 1 la sută în fiecare an, după vîrsta de 60 ani. Acesta este un fenomen fiziologic natural, normal. Dacă la aceste scăderi ale auzului, normale pentru vîrstele respective, se mai adaugă și reducerea datorată zgomotului, evident, pierderea auzului la oamenii în vîrstă poate fi mai mare.Foarte mulți tineri nu știu că, as- cultind muzică pusă cu o intensitate sonoră maximă, se pot expune la o scădere a acuității auditive, cu timpul. Sunetele stridente, ascuțite, produse de anumite instrumente și care ating tonalități sau intensități foarte mari, amplificate apoi prin difuzoa re, pot deoăși cu mult limitele normale. influențind în mod negativ organul auditiv.în afară de influența directă a zgomotului asupra auzului, trebuie să amintim de acțiunea Iui cert nefavorabilă asupra sistemului nervos. Zgomotul poate crea o stare de oboseală și nervozitate, uneori apar chiar tulburări ale circulației cerebrale cu fenomene de hipertensiune craniană, cu dureri de cap, modificări cardiovasculare, cu o creștere a frecvenței pulsului, tulburări digestive, insomnie și alte stări nervoase. A reduce pe cit posibil nivelul de zgomot este o măsură de igienă, cie prevenire a oboselii nervoase.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU
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aplauze
Există și la Aiud, intre altele, 

un mare restaurant. Marele 
restaurant are o orchestră. Or
chestra are un solist instrumen
tist. Solistul are o pasiune: 
remi. Dar pasiunea are un 
cusur: solistul joacă pietre 
(adică remi) pe bani.

Deunăzi, solistul a găsit un alt 
pasionat al respectivului joc și al 
respectivului cusur. Formind un 
„duet“ cu miză mare, au incins 
un joc de cursă lungă. Tocmai 
cind solistul reușise să-l „ușu- 
reze“ la buzunare pe partenerul 
de joc de vreo 900 de lei, s-au 
pomenit cu musafiri nepoftiți și 
au plătit cite o amendă de o 
mie de lei fiecare.

După care, deși nu figurează 
In repertoriul său permanent, 
solistul a inceput să fluiere a 
pagubă.

Fără aplauze.
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Scurtcircuit
Am mai semnalat In rubrica 

noastră cazurile unor cetățeni, 
certați cu legea, care au încercat, 
prin felurite mijloace, să folo
sească diferite instalații și apa
rate de uz casnic fără să achite 
insă consumul de energie elec
trică. Așa s-a intimplat și eu 
lulius Grancia din București, 
strada Aurel Boțea nr. 30. De 
ocupație... fără, lulius al nos.tru 
a inceput să se ocupe... de con
torul care înregistra consumul 
electric de la locuința sa. Și 
uite-așa, a făcut el ce-a făcut și contorul n-a mai indicat nici 
un consum de energie electrică. 
Și asta, nu de ieri, de alaltăieri, 
ci de mai bine de un an de zile. 
Acum, plătește.

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"^
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Doar martori, 
„prea" martori

Acum, pentru că timpul a mai trecut și remușcările s-au mai spulberat, e vremea să redeschidem însemnările acestui proces și să punem cîteva întrebări martorilor. Ne referim la martorii delicatului, foarte delicatului proces intentat Angelei E„ femeie de 51 de ani, pentru moartea mamei sale de 87 de ani.Femeie atit de bătrînă, victima ierna la fata ei la oraș. Cam strimt, familie de patru persoane adulte, cu ea cinci, dar se simțea bine, era primită cu dragoste. într-o dimineață de decembrie nu s-a mai putut mișca, n-a mai putut vorbi. Accident vascular cerebral, explicabil la cei 87 de ani de viață. Grijile familiei au sporit cu încă una, eforturile gospodinei și-au mai găsit o solicitare. Au păstrat-o însă cu aceeași omenie la ei, începind să învețe să-i ghicească din ochi dorințele, să-i citească pe buze umbra cuvintelor care nu mai izvorau.Toate aceste frumoase calități șl purtări presupuneau timp și energie. Iat-o peste numai nouă zile pe femeia ulterior inculpată scultndu-se dis-de-dimineață (și ce întuneric e. tn decembrie la ora 5 !) să facă ce-o mai face să robotească ce-o mai roboti, pentru ca la 6,10 să plece la serviciu, unde o așteptau răspunderi profesionale și obștești. între două guri de ceai, între cîteva mișcări de pieptene, și-a găsit timp să pună fierul de călcat în priză, să mai netezească ceva pe picior de plecare. Printre altele, un pantaion al unuia dintre copii. Băieți mari, unul de 21. altul de 25 de ani, nu putea să-i lase cu dunga șifonată, mai ales că în noaptea ce urma sosea Anul Nou.Familia și-a petrecut noaptea de revelion încercînd să reconstituie sau alungind din minte cele ce s-or fi Intimplat după ce ulti

mul dintre dînșii a ieșit în graba dimineții pe ușă. Ce trebuie să se fi petrecut cu bătrîna de la ora 6.10 pină la ora 10,30, cind vecinii, alarmați de trim bele de fum, au dărîmat ușa și au spart geamurile stin- gînd începutul de incendiu.Drama acestui sfirșit este o neglijență oarecum banală. Mai există însă o dramă, chiar a actului de neglijență. Ea nu șe numește direct încălcare de lege și nu putea fi judecată la proces. Dar colectivitatea poate întreba : pentru ce călca pantalonii această femeie la ora șase dimineața ? Care erau viața și programul ei de ajungea om exemplar la serviciu și acasă, să alerge la șase și zece in decembrie fără să mai apuce să scoată fierul din priză ? Ce făceau ceilalți membri ai familiei — adulți vînjoși (unul, ciudată coincidență, chiar șef de formație de pompieri. într-o întreprindere) ? Nu cumva au fost ei tot timpul exclusiv martori în desfășurarea vieții de familie ?
Cînd hîrtia din 

dreapta nu știe de 
hîrtia din stînga

Folosirea corespondenței tip pentru lucrările administrative cu conținut asemănător creează posibilitatea unor mari economii de timp pentru aparatul funcționăresc. Timpul economisit poate ti întrebuințat în mai multe feluri : căutînd soluții de simplificare in continuare a hîrțogă- riei, reflectînd la solicitudinea datorată cetățeanului, ori completind buletine pronosport și croșetind. Dacă judecăm după procesul pe care l-au intentat văduvei de război, pensionară I.O.V.R.. Matei Sevas- tița, din comuna Bula, județul Argeș, ș-ar 

părea că funcționarii Grupului școlar „23 August" au optat pentru a ■ treia variantă.în anul 1972, M.S. a subscris alături de nepotul ei, Cîrstea Nicolae, un Contract care punea bazele pregătirii acestei rubedenii în meseria de sculer-rnatrițer, Contra obligației de a lucra vreme de 5 ani la o anumită întreprindere, respectiv cea de pompe. în anul 1978, văduva din satul ar- geșean, lipsită de orice atracție pentru a se plimba prin tribunalele Capitalei șj de a se înfrunta în dezbateri contradictorii, , s-a trezit chemată in judecată printr-o acțiune- formular. Grație frazelor șapirografiate, era avansată din calitatea de mătușă in aceea de părinte, însă nu acest amănunt ar fi avut importanță, ci motivele reclamării ei : „Ucenicul a părăsit școala, așa cum rezultă din copia foii matricole, prin aceasta încâlcind obligațiile înscrise în contract". Datorită actelor depuse. Grupul școlar a obținut 8 333 lei despăgubiri pentru cheltuieli de școlarizare și 312 lei taxă de timbru pentru judecare. Din copia foii matricole, într-adevăr anexate, rezulta că elevul înscris în rol. XXXX, pag. 13, nr. matricol 1 722 a absolvit anii I și II, dar a rămas repetent în anul III și apoi nu s-a mai prezentat.A trebuit ca femeia să facă recurs pentru a ieși la Iveală aspecte cu totul diferite : același grup școlar și aproximativ in aceeași perioadă a comunicat Consiliului ponular al comunei Bîrla că numitul „Cîrstea M. Nicolae Alexe este absolvent al școlii profesionale cu diplomă de absolvent și tn această situație nu este obligat să plătească cheltuieli de școlarizare". Mai mult, întreprinderea de pompe a atestat că absolventul s-a prezentat și a lucrat in producție încă în anul 1976. Si, și mai mult: printr-un alt proces, nepotul fusese el însuși obligat să plătească despăgubiri, deci, oricum, a dopa chemare in judecată nu mal avea rost și nu era corectă.Acest proces inutil, costisitor și șicanator sugerează că ar mai fi o posibilitate de folo

sire a timpului economisit prin introducerea tipizatelor : funcționarii amintitului grup școlar să fie ei inșiși re-școlarizați in domeniul ținerii și citirii evidențelor matricole.
Scadența „ j ocului 
de-a adevărul"

La circumscripția a 6-a de miliție s-a prezentat Maria L., tinără cu domiciliul flotant în Capitală, Împreună cu colega ei de cameră și cu gazdele locuinței ocupate. Au relatat tuspatru următoarele :în seara anterioară, spre ora 23, doi tineri beți, înarmați cu un cuțit, au intrat cu forța in locuința tetelor, in pofida opunerii propriețăresel. Una dintre chiriașe a reușit să scape, să se refugieze în camera soților proprietari, Maria L. rămi- nînd pipă tîrziu cu cei doi, singură și la discreția lor. După o seamă de proteste diplomatice, gazda-bărbat și chiriașa eva- cuat-scăpață au adormit, singură gazda- femeie rămînlnd să se răsucească lingă ușă. de indignare, pină la plecarea intrușilor.Făptuitorii au fost ușor depistați, unul dintre ei, inițiatorul „vizitei", fiind fratele unui fost iubit al Măriei. Gazda trează a reprodus chiar și acest amănunt, că autorul violului și-ar fi presărat insultele și amenințările cu următorul reproș adresat victimei : ,,1-ai stricat casa lui fratî-meu. om cu doi copii". în desfășurarea procesului au intervenit Insă o rafală de lovituri de teatru. Făptuitorii n-au mai recunoscut nimic, colega de cameră a „precizat" că „în seara respectivă nici unul dintre inculpați nu a folosit amenințări (...). Eu nu am țipat", gazda-femeie a „nuanțat" că : „l-am văzut cînd a luat Cuțitul in mină, dar nu știu ce a făcut cu ei, pe mine nu m-a 

amenințat", iar gazda-bărbat, nici mai mult nici mai puțin decit : „în seara respectivă eu am fost internat In Spitalul nr. 9". Cea mai fără măsură s-a dovedit însăși partea vătămată. Ea a disculpat de orice participare pe al doilea făptuitor, iar despre primul, fratele fostului concubin, principalul autor al violării de domiciliu și de persoană, a spus : „Am vrut să mă răzbun, pentru că îmi promisese că se căsătorește cu mine, dar s-a căsătorit cu altă femeie'.Indiferent cind a mințit, indiferent cind s-a jucat de-a adevărul și de-a declarația, Maria L. a dovedit că n-ar merita, sentimental vorbind, protecția legală. Dar legea nu e sentimentală, protecția ei^e obiectiva, în consecință și vizita nocturnă, indiferent ce persoană a deranjat, a fost foarte sever pedepsită.
Din caietul 
grefierului

„Surprins de cererea făcută de soția mea, 
la insistențele și îndemnul surorii sale, 
care atit de mult își regretă soțul decedat 
incit își ține tabloul lui de magistrat cu robă 
pe peretele casei, proprietatea mea exclusiv 
personală, cu regret in suflet și durere in 
inimă depun intimpinare".(Din dosarul 1 625/77 al Judecătoriei Lugoj).

„,Numita Z.A. a pătruns în casă și a 
aruncat in patul in care dormeam un făraș 
cu gunoi. După aceea, discuția dintre cele 
două familii a continuat și mai aprins".(Martora H.I. în dosarul 2 414/ 78 al Judecătoriei sectorului 3).

Sergiu ANDON
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HARGHITA; Cine dorește să vadă
cum arată temeliile economice

ale egalității în drepturi
să viziteze azi județul...

Județul Harghita, reprezenfînd 2,8 la sută din suprafața țării, <-u o populație de 332 297 locuitori, români, maghiari și de alte naționalități, a cunoscut in ultimii ani o amplă dezvoltare. Pe lingă producția tradițională a industriei lemnului și industriei alimentare, în județul Harghita se produc astăzi tractoare pe șenile, articole din mase plastice, încălțăminte, tricotaje, confecții-textile și stofe pentru mobilă, mașini și utilaje pentru industriile chimică, metalurgică, alimentară, exploatarea și prelucrarea lemnului, aparate electrice de joasă tensiune, mobilă etc.Pentru a ne face o imagine mai clară asupra a ceea ce înseamnă azi potențialul economic al Harghitei e suficient să amintim două comparații semnificative : producția întregului an 1938 se realizează astăzi in mai puțin de 5 zile ; industria județului produce in acest an de 4 ori mai mult decît în 1968, anul constituirii județului.

al politicii partidului nostru — ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc — se înfăptuiește și in județul Harghita cu fiecare an.în momentul de față, 41,6 la sută din populația județului locuiește in mediul urban. Numai in primii trei ani ai actualului cincinal s-au creat peste zece mii de locuri noi de muncă. In acest an, 4 000 de familii din județ se vor muta in case noi. Un număr de 54 de unități beneficiază de reducerea săptăminii de lucru.O amplă dezvoltare au cunoscut toate localitățile județului, unele co-

1980 se va ajunge la o producție globală industrială de 6,4 miliarde lei numai în orașul Miercurea Ciuc".CE SE ÎNTÎMPLA LA „POLUL FRIGULUI" 7 Stăm de vorbă cu tovarășul Păli Ștefan, directorul întreprinderii mecanice Gheorghieni, localitate aflată în vatra celor mai joase temperaturi înregistrate de-a lungul timpului în țara noastră.— Ce se întîmplă, prin urmare, la „Polul frigului" ?— Cu cîțiva ani în urmă eram o secție ce aparținea de industria 10-

me a existat o singură făbricută, da- tînd de peste 150 de ani. dotată cu o forjă acționată de apă, ce producea unelte agricole, cu instalații metalurgice finind de istoria de început a metalurgiei. Iată ce aflăm de Ia ing. Alexandru Rus, directorul întreprinderii metalurgice :— în perioada anilor 1970—1971 s-a stabilit extinderea și modernizarea întreprinderii metalurgice, cînd s-a construit o turnătorie modernă pentru industria siderurgică, s-a modernizat secția furnale, s-a construit un aglomerator, s-au montat recupe-

INDUSTRIA JUDEȚULUI HARGHITA ÎNSCRIE ÎN ACEST CINCINAL O CEDENT.dovedește hotărîtor r ghitei printre județele cu o economie dezvoltată armonios, echilibrată, care in anul viitor, înfăptuind sarcinile stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, va trebui să realizeze o producție industrială de peste zece miliarde lei. Și, trebuie să spunem, sint condiții ca aceste prevederi să fie realizate și depășite.O primă, discuție despre felul cum se finalizează această sarcină a Congresului al XI-lea o purtăm cu tovarășul Gheorghe SAS, prim-secretar al comitetului județean de partid.— Prin grija conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu — ne-a spus interlocutorul nostru —• s-au asigurat condiții bune pentru dezvoltarea în ritm susținut a industriei în județul Harghita. Aceasta .ilustrează rodnica politicii partidului de îmbunătățire permanentă a repartizării forțelor de producție pe teritoriul țării, de dezvoltare accentuată a județelor rămase în urmă, ceea ce asigură bază economică pentru făurirea deplinei egalități in drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. în primii trei ani ai cincinalului actual au fost materializate investiții in valoare de 4,7 miliarde lei, deci cam tot atîtea cite s-au realizat în intervalul 1966—1972. Peste 55—57 la sută din volumul investițiilor au fost destinate dezvoltării industriei. Numai in 1978 au fost puse în funcțiune, total sau parțial, 17 capacități de producție industriale, agroindustriale și numeroase obiective social-culturale. Ritmul de creștere a producției industriale a fost in 1978 de 12,5 la sută, adică cu 3,5 la sută mai rriare față de ritmul mediu planificat la nivelul economiei naționale. Printr-o muncă bine organizată, oamenii muncii din județul nostru au reușit ca în primii trei ani ai cincinalului să realizeze o producție suplimentară în valoare de 1,1 miliarde lei, ceea ce dă garanția că angajamentul de a realiza suplimentar 1,7 miliarde lei pină la sfirșitul anului viitor va fi îndeplinit și chiar depășiț.Vreau să subliniez, de asemenea, că producția globală agricolă pe care am realizat-o anul trecut a fost cu 17,4 la sută mai mare decît media anuală a cincinalului precedent.în acest an avem stabilite streini mobilizatoare în toate sectoare.e de activitate, ceea ce va permite dezvoltarea in continuare pe multiple planuri a județului. Realizările _ din primele patru luni ale acestui an sint elocvente și demonstrează că s-a găsit o cale bună. Citeva cifre sint edificatoare. Ritmul de creștere a producției nete este de 26,9 la sută față de anul trecut, iar cheltuielile materiale mai mici cu pește 17 lei la 1 000 lei producție-marfă.Rezultatele la care ne-am referit, precum și multe altele se concretizează în faptul că in acest an vom înfăptui prevederile Congresului al XI-lea ; deci, înainte de termen vom realiza o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei. Sint create condiții ca anul viitor să ajungem la o producție globală industrială, de aproape 12 miliarde lei.CE ADUCE DEZ,VOLTAREA INDUSTRIEI LOCUITORILOR DIN HARGHITA 7 Scopul fundamental
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Secvență de muncă la filatura din 
Miercurea Ciuc

mune au devenit orașe, altele sînt în devenire, iar unele din orașele mai vechi au devenit importante centre industriale și muncitorești.LA MIERCUREA CIUC, REȘEDINȚA JUDEȚULUI. „Orașul a cunoscut în ultimii ani cea mai luminoasă perioadă de dezvoltare din istoria lui de veacuri, precizează primarul său, Alexandru Tușineanu. S-au folosit mai bine capacitățile de producție existente, s-au creat altele noi. s-au pregătit mai bine oamenii și a crescut simțitor productivitatea muncii. în 1976, fabrica de tractoare a produs 162 de tractoare pe șenile, iar anul acesta va realiza 4 800 tractoare. în prezent se lucrează la extinderea unității pentru ca in 1981 să ajungă la o producție de 10 000 tractoare pe șenile pe an și la un volum de oiese de schimb în valoare de 241 milioane lei pe an. S-a dublat capacitatea fabricii de confecții. De asemenea, s-a extins producția întreprinderii de tricotaje, a filaturii, a fabricii de mobilă. Pentru asigurarea forței de muncă s-au construit trei licee de specialitate cu peste 4 000 de locuri pe an. în

• Obiectivul de sfîrșit al cincinalului - 
realizat anul acesta! Iar în ANUL VIITOR 
- O PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ DE APROA
PE 12 MILIARDE LEI.

• Comparații semnificative: industria ju
dețului produce în 1979 de 4 ori mai mult 
decît în 1968; PRODUCȚIA ÎNTREGULUI AN 
1938 SE REALIZEAZĂ ASTĂZI ÎN MAI PU
TIN DE 5 ZILE.

• în primii trei ani ai cincinalului s-au 
materializat INVESTIȚII ÎN VALOARE DE 4,7 
MILIARDE LEI, cît în întreaga perioadă 
1966-1972.

• PRODUCȚIA GLOBALĂ AGRICOLĂ 
realizată anul trecut a fost cu 17,4 LA SUTĂ 
MAI MARE decît media anuală a 
lui 1971-1975.

cincinala

DE MUN 
Al CINCI

• PESTE 10000 NOI LOCURI 
CĂ CREATE ÎN PRIMII TREI ANI 
NALULUI, la care se vor adăuga încă 1500 
în anii 1979-1980.

• Din fondurile statului și cu credite a- 
cordate de stat ÎN ANII 1968-1978 S-AU 
CONSTRUIT 15544 APARTAMENTE; alte 
4000 de familii se vor muta în acest an în
case noi

)

• în anul 1978, prin rețeaua comerțului 
socialist s-au desfăcut MĂRFURI ÎN VA
LOARE DE PESTE 3 MILIARDE LEI, de 2,4 
ori mai mult ca în anul 1968.

dețului. Aveam fabrica de unt. cu 50 de muncitori, și topitoria de in. cam tot cu atîția. Am fost vizitați, cu cîțiva ani in urmă, de secretarul general al partidului. De atunci a început de fapt dezvoltarea industrială a orașului. Prin grija personală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, in acest cincinal ni s-au alocat investiții de aproape un miliard de lei. Se spune la noi, și nu fără justificare, că orașul Cristuru-Secuiesc este „răsfățatul" cincinalului actual. Ve- rîiti anul viitor să; vedeți cu cite noutăți ne-a înzestrat acest cincinal !Am reținut invitația, dar am notat și acele noutăți care au intrat sau vor intra în patrimoniul economic și social al orașului. în primul rînd. firește, întreprinderea de oțeluri spe- •ciale. Apoi secția de încălțăminte a „Clujenei". Apoi unitatea avicolă, în- grășătoria de porci, sera de legume. Apoi cele 780 de apartamente, spațiile comerciale. Despre acestea toate, despre multe altele, intr-un reportaj viitor din Cristuru-Secuiesc, orașul care a început cincinalul cu trei mii locuri de muncă șî-1 cheia cu șapte mii.în cursul acestui an se va în județ un-volum de lucrări vestiții în valoare de 2,2 miliarde lei, din care 1,2 miliarde lei construcții- montaj, cu o creștere de 33,4 la sută față de realizările anului trecut. O serie de capacități de producție trebuie puse în funcțiune in 1979. Iată citeva : turnătoria de fontă cu o capacitate de 24 000 t pe ah la întreprinderea mecanică Gheorghieni ; turnătoria pentru tuburi de fontă de la întreprinderea de’matrițe și piese din fontă din Odorheiu-Secuiesc, ■ precum și unele capacități ce se impun a fi puse în funcțiune în de vans la întreprinderea de oțeluri speciale forjate .de la :Cristurd-Secuiesc. Toate la un loc și fiecare in parte trebuie să-și aducă o .contribuție însemnată la ’ realizarea și depășirea planului pe acest an și in mod deosebit pe întreg cincinalul.Să amintim’ citeva din datele privind înflorirea vieții spirituale a județului. în orașele și satele Harghitei își aduc o Contribuție de seamă la dezvoltarea culturii peste două mii de formații și cercuri artistice, in cadrul cărora activează aproape 50 de mii de artiști amatori și profesioniști. în județ funcționează circa 600 de cercuri și cenacluri de creație, cu peste zece mii membri.Am notat, de asemenea, că în localitățile județului funcționează 617 unități școlare. Peste 4 200 de cadre didactice, educatoare, Învățători și profesori se ocupă de educarea, de formarea pentru muncă, pentru viață, a celor aproape 90 de mii de elevi și copii. Am regăsit și aici, la tot pasul, ca pretutindeni în tară, grija ca fiecare să poată învăța în limba maternă. Statisticile sint grăitoare și implacabile. In limba maghiară se predă : în 837 de clase (din 1 015) ale învățămintului primar ; în 661 de clase (din 811) ale invățămin- tului gimnazial ; în 294 de clase (din 583) ale invățămintului liceal și profesional.

va în-realiza de in-

cală, ne spune tînărul nostru interlocutor. Vom ajunge să turnăm 27 000 tone fontă pentru mașini-unelte. Sîn- tem prima mare unitate economică a orașului. Dezvoltarea noastră înseamnă, implicit, schimbarea fizionomiei Gheorghienilor.— în ce fel ?— Construim un baraj pe Mureș pentru aducționarea apei. Construim o centrală termică de zonă. Construim blocuri de locuințe, cantina. Se schimbă numărul meseriașilor, numărul meseriilor. Realizarea turnătoriei va însemna mult pentru oraș. Sintem prin colaboratori în legătură cu lumea, cu țara.— Despre munca dv. spune ?— Din anul înființării sine stătătoare, ne-am lună de lună. Vrem să diție din asta !VLAHIȚA RENAȘTE. Seara vim de pe un pinten de munte sajul din jur. Acolo, la picioarele noastre, se află Vlăhița. Oraș si uzină împreună unite intr-o frățietate definitivă.In acest străvechi oraș, multă vre

ce ne putețica unitate de făcut planul facem o tra-pri- pei-

ratoarele de căldură și s-a dublat capacitatea de producție pentru fonta specială. Au fost introduse două cuptoare electrice pentru fonta. aliată și a crescut de 3 ori capacitatea de turnare a cilindrilor de laminor. în prezent, aici sînt produse carcasele pentru motoare electrice, arbori cotiți, axe cu came din fontă înlocuind oțelul. Aceste extinderi și modernizări ale întreprinderii, precum și multe altele au făcut ca producția să crească de patru ori în comparație cu anul 1970.S-a construit un grup școlar industrial pentru toate meseriile din uzină. E în plan construirea unui spital și a unei policlinici. Majoritatea locuitorilor locuiesc în case noi. Sînt cîteva realizări care sintetizează dezvoltarea orașului și bunăstarea locuitorilor.INVITAȚIE LA CRISTURU-SE- CUIESC. Tovarășul Gheorghe Andraș este primarul orașului. De la dinsul aflăm că localitatea va sărbători nu peste mult timp șase secole și jumătate de existentă.— Am să vă spun ce puteati găsi In Cristur înainte de înființarea ju-

★Am discutat pe traseul nostru harghitean cu numeroși oameni ai locului, mindri de cite fac cu mina lor. pentru viitorul județului. Am cunoscut, cît ne-am aflat Împreună, fapte de muncă remarcabile. Am cunoscut în așezările de, la poalele Hășmașului Mare oameni -admirabili. Umăr la umăr, români și maghiari, depun eforturi stăruitoare pentru a înfăptui programul de industrializare rapidă, de civilizație și progres, de bunăstare, de prefaceri înnoitoare in ținutul Harghitei.Ne apropiem de 23 August și în raportul muncitoresc către țară găsim înscrise rezultatele de ultimă oră ale harghitenilor. Șase importante unități economice au raportat îndeplinirea ■ sarcinilor planificate pe primul semestru. Alte opt sint pe cale să le urmeze exemplul. Constructorii de mașini din Odor- heiu Secuiesc, Miercurea Ciuc și Gheorghieni au econoriiisit, în cinci luni și jumătate, 130 tone de metal. Metalurgist ii Vlăhiței au redus consumul de. energie electrică cu 10 milioane kilowați-oră.Sint fapte de muncă ilustrative, sint argumente ale muncii avîntate cu care și aici, ca pe întreg cuprinsul țării, este intimpinată mărea noastră sărbătoare națională.
Florea CEAUSESCU
Neaqu UDROIUFoto : S. Cristian

Ca și celelalte localități ale patriei, Miercurea Ciuc a cunoscut în anii noștri o puternică dezvoltare

• O plastică ilustrare bilanțieră ne prilejuiesc producătorii de ci
ment din Bicaz: cele 25 de milioane tone ciment expediate de aici 
spre beneficiari — de la intrarea în funcțiune a fabricii — ar fi su
ficiente pentru a reclădi impunătorul baraj de pe Bistrița de 555 de 
ori. Multiplicarea acelei imagini-simbol anunțînd spectaculoasa de
clanșare de energii creatoare pentru edificarea socialistă a țării.
• Din trecut, tot despre ciment, la timpul viitor: specialiștii timi
șoreni au pus la punct un nou tip de dale din beton armat că fi
bre de sticlă. Pe canalele de irigații pavate cu noile dale, mai ușoare 
cu 50 la sută față de cele știute, probabil și apa va curge cu mai 
multă... ușurință. ® Chimiștii din Sâvinești, ai căror oaspeți am fost 
zilele trecute, ne-au informat că de la începutul anului pină în pre
zent au livrat suplimentar peste 2 000 tone de fire și fibre sintetice. 
Un pas important, am înțeles noi, spre îndeplinirea angajamentului 
pe întregul an. • La Institutul de specialitate din Timișoara a fost 
realizată o nouă instalație de sudare a aluminiului și tăiere cu plasmă 
a metalelor. lată și două caracteristici: instalația poate suda, din- 
tr-o singură trecere, piese de 5 mm și debitează metale pină la 
15 mm. Cifra 5 nu lipsește nici din fișa „bănească": instalațiile pro
duse pînă acum asigură un spor de eficiență de 5 milioane lei.
• Printr-un telex sosit la redacție, conducerea întreprinderii „EJec- 
troputere" Craiova își exprimă bucuria față de succesul .înregistrat 
de tovarășii și colaboratorii lor de la „î Mai" Ploiești, rupîndu-ne 
să-i trecem în chenarul rubricii de față cu ocazia omologării noii 
instalații de foraj F-200. Ceea ce și facem ! O Folosim prilejul pen
tru a repeta gestul chior în cazul constructorilor de mașini din inima 
Olteniei, care au încheiat probele tehnologice Io prima locomotivă 
diesel-electrică de 3 000 CP, al șaselea tip fabricat in Cetatea Bă
niei. • De pe Olt, pe Mures: la IMATEX Tg. Mureș s-a realizat pen
tru prima dată In țară mașina de țesut fibre poliamfdice. Primii be
neficiari ai noilor utilaje vor fi chimiștii din Roman. Eveniment pen
tru care, din cite știm, s-au pregătit temeinic. • Cine n-a mai fost 
de mult prin Fălticeni are ce regreta. Orașul traversează 6 perioadă 
de continuă înnoire urbanistică și economică, Unități industriale im
portante prind contur pe malul Șomuzului, în timp ce veterana fi
latură de in și cînepă se dezvoltă, se modernizează. Recent; aici au 
intrat în funcțiune două capacități noi de producție, însumînd 1 500 
tone fire pe an. • Producătorii de geamuri din Mediaș ne propun 
șă folosim cu încredere un nou produs introdus în fabricație: gea
mul termofonoizolant. Sintem asigurați că va lăsa drum liber soa
relui în casele noastre, ca și pînă acum, menținînd însă 
căldura caloriferelor în cameră, iar zgomotul —afară, sub 
fereastră. • De la poalele Semenicuiui ne parvine știrea că re- 
șițenii și-au adjudecat o nouă performanță tehnică : turnarea mono
bloc a rotorului de turbină în greutate de 30 de tone. O realizare 
care se uită... greu. • Dacă în trecere prin Piatra Neamț întîlniți pe 
șoferul Vasi|e Balmuș, strîngeți-i mina prietenește ! Lui și tovarăși
lor săi Constantin Aiftimei, mecanic, și Mihai Dima, șef de coloană. 
Ei sînt primii deținători ai trofeului „Pentru muncă și omenie", acor
dat anual la întreprinderea de transporturi auto din localitate. Strin- 
geți-le mină și urați-le succes întru muncă și omenie I

U. NEAGU

CU PLANUL SEMESTRIAL ÎNDEPLINITîntreprinderea de prelucrare a lemnului din orașul Vaslui raportează că a îndeplinit înainte de termen planul pe primul semestru al anului la toți indicatorii. Respectarea disciplinei în muncă și tehnologice, asigurarea asistenței tehnice în toate schimburile, introducerea unor soluții moderne și eficiente pe fluxuri de fabricație și buna aprovizionare tehnico-materială — sînt doar citeva dintre măsurile care au asigurat

succesul amintit. Se apreciază că, pină la sfirșitul lunii iunie, harnicul colectiv vasluian va obține suplimentar o producție fizică evaluată la 6.5 milioane, concomitent cu depășirea indicatorului producției nete cu 5 la sută. De asemenea, pină la finele semestrului, valoarea produselor destinatei exportului va înregistra un nivel superior prevederilor cu 6,7 milioane lei-valută.(Agerpres)
ÎN JUDEȚUL GALAȚI

Cum îndestulează 
grădinile de legume 

piețele orașelor?
• Restanțele la livrări nu pot fi explicate 
prin întîrzierea vegetației • ,,Legumele din 
Tecuci11 sînt mai... cumsecade decît. cele
lalte din județ? • Programul județean - 
excelent pe hîrtie, mai trebuie doar 

realizat punct cu punct în practicăîn aceste zile, din grădinile județului Galați sint livrate pentru aprovizionarea populației .cantități importante de legume. în general, sînt produse de bună calitate, rod al hărniciei și priceperii grădinarilor. Realizările din acest sector se datoresc aplicării măsurilor cuprinse in programul de dezvoltare a producției de legume adoptat de comitetul județean de partid la începutul acestui an. Pe baza lui, in 1979 urmează să se obțină o producție totală de peste 100 000 tone legume. în acest scop a fost creat bazinul legumicol Galați, cuprinzind 2 250 hectare, care cuprinde terenuri ale cooperativelor agricole,’întreprinderilor agricole de stat, întreprinderii de sere și ale întreprinderii județene de legume-fructe. Deosebit de important este și bazinul legumicol Tecuci, compus din suprafețe ale cooperativelor agricole din zonă și întreprinderii de producere și industrializare a legumelor și fructelor Tecuci.Aplicarea prevederilor cuprinse in program a condus, incă din această perioadă a anului, la o îmbunătățire a aprovizionării cu legume, comparativ cu anii anteriori. în piețele Galațiului, cumpărătorii cu care am discutat sînt. în general, mulțumiți de modul cum sînt aprovizionate magazinele de specialitate cu legume de sezon.Trebuie arătat că este loc pentru mai bine, mai ales în ce privește asigurarea ritmică cu unele sortimente de legume proaspete. în prima decadă a lunii iunie, in unele unități de desfacere au lipsit tomatele, ardeii grași și chiar varza albă. De asemenea. în unele cazuri, calitatea produselor se depreciază in timpul transportului de la grădină la magazin sau datorită păstrării lor în condiții necorespunzătoare.Referitor la producția și desfacerea legumelor, ing. Manole Comănici, directorul întreprinderii județene de legume-fructe Galați, ne-a spus; că neajunsurile din acest domeniu ; se datoresc nerespectării contractelor de livrare de către unitățile de stat și cooperatiste din județ. Astfel, la legumele de seră, pe cele cinci luni din acest an, întreprinderea de sere a livrat numai 636 tone, față de 887 tone prevăzute in contract. Nu au fost livrate cantități apreciabile de tomate, ardei gras, varză albă, fasole, dar s-a depășit contractul la castraveți, salată și verdețuri Restanțe la livrări au și cooperativele agricole Frumu- șița, Liești, Șivița, Tudor Vladimi- rescu, Slobozia. Nu fac excepție de la această situație nici fermele proprii ale întreprinderii județene de legume-fructe, care nu și-au onorat integral sarcinile de plan. La varză albă, de pildă, s-au livrat numai 16

tone, față de 45 tone cit prevede planul. Ca urmare, planul la desfacerea pe piață a legumelor nu s-a realizat cu 2,4 milioane lei.Referipdu-se la unele cauze ce au determinat această stare de lucruri, ing. Marian Băieșan, director adjunct cu producția vegetală la direcția agricolă județeană, explica a- ceastă situație prin aceea că vegetația culturilor’ ar fi întirziată. De asemenea, în unele unități agricole continuă să existe deficiențe in organizarea muncii, ceea ce a determinai ca lucrările de întreținere să se execute cu intirziere. în unele grădini, legumele au o densitate mică, sint năpădite de buruieni.în scopul stimulării și impulsionării activității de sezon in legumicultura, pentru generalizarea unor acțiuni șl experiențe bune,’ din inițiativa comitetului județean de partid a fost de curind organizat un util schimb de experiență pe terenurile întreprinderii de producere și Industrializare a legumelor și fructelor Tecuci. în cadrul acestei acțiuni s-a insistat asupra aplicării de către fiecare unitate, cultivatoare de legume a măsurilor stabilite prin programul, județean. De asemenea, ș-au dat indicații și recomandări. privind completarea golurilor, unde nu s-a asigurat densitatea optimă, precum și efectuarea la timp a lucrărilor de combatere a dăunătorilor. Experiența ' oferită de întreprinderea din Tecuci ’ a folosit partl- cipanților.. S-a recomandat, de asemenea, mobilizarea. mai fermă a cetățenilor din comune în realizarea tuturor suprafețelor planificate cu legume și cultivarea acestora pe terenuri din gospodăriile proprii. Introducerea unor tehnologii moderne în legumicultura, transformarea peste tot a acesteia într-o activitate rentabilă, alături de sporirea atenției acordate de organele comunale de partid și de stat producției de legume au constituit alte obiective stabilite la întilnirea dintre legumicultori.Această acțiune, cit și recomandările și controalele efectuate de întreprinderea județeană de legume-fructe, de specialiștii direcției agricole județene creează . convingerea că foarte curind deficiențele semnalate vor fi inlăturate. în acest sens,, in fiecare unitate se fac eforturi pentru efectuarea optimă a lucrărilor de întreținere, a udărilor, in scopul creșterii recoltelor și recuperării restanțelor, astfel incit populația să fie bine aprovizionată cu legume proaspete, din toate sortimentele.
Dan PLAEȘU
corespondentul „Scinteir
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MISIUNEA EDUCATIVĂ A CREAȚIEI Șl CREATORULUI
George CONSTANTIN.

Teatrul? O școală la care 

spectatorii vin 
să se îmbogățească sufleteșteDupă douăzeci și trei de ani de activitate in șlujba teatrului, mi-a fosț dat să fac in stagiunea aceasta o experiență cu totul nouă : am jucat pentru prima dată pe o scenă centrală, pe un podium aflat în mijlocul și la nivelul spectatorilor. Și nu intr-o piesă oarecare, ci intr-o capodoperă , a marelui Will, de excepțională complexitate a gîndiril, cu un mesaj tulburător prin credința cu care afirma puterea omului de a-și desăvîrși natura, de a se ridica pe sine și pe ceilalți la un înalt rang de noblețe și generozitate.Am simțit încă o dată, cu o deosebită acuitate, nu numai că teatrul fără public nu există, dar' că in orice act spiritual și mai ales în arta scenică trebuie să ai mereu „la zi“ și „în suflet" reprezentarea vie a oamenilor care te înconjoară, cu universul lor de preocupări, cu tipul lor. de sensibilitate, cu respirația lor, concretă, modificată in raport cu tensiunea spectacolului.Răspunzind sarcinilor Încredințate de partid, oamenii de artă și-au asumat îpcă din primii ani ai socialismului funcția ca prin arta lor să Înlesnească poporului — devenit stăpin al bogățiilor țării și stăpin pe soarta șa — un acces cît mai larg, diversificat și substanțial la valorile culturii. Slujitorii scenei au pornit cu energii proaspete. însuflețite de noblețea idealului comunist, să facă din teatru un instrument de'educare, de' perfecționare morală, de modelare a conștiinței.Roadele nu au întîrziat să apară. Valoarea teatrului românese nu poate fi desprinsă de cea a creatorilor lui, desigur, dar acești creatori și-au tras forța originalitatea din interesul ou care s-au apropiat de oameni, cunoscîndu-i. iar prestigiul le-a fost conferit de prețuirea cu care au fost înconjurați de spectatori. Spre acest templu al artei care este teatrul vin mase tot mai largi de oameni în căutarea adevărului despre propria lor viață, a creației artistice capabile să-i emoționeze, să-i înalțe sufletește, să-i consolideze moral. Cît de departe sintem de acel teatru „cu punțile tăiate" de care eu mihnire scria m perioada interbelică un cunoscut dramațurg și dseișt. Dar tdbhlaf restabilirea .piraților către public Și' cucerirea lui constituie una dintre victoriile Culturii noastre socialiste- în acești treizeci și cinci de aiii, o cultură democratică, destinată poporului, în acetastă realitate culturală, ' socială. politică, artistul iși găsește adevăratul său rol, căci ce misiune mat nobilă are el decît aceea de a forma un. public elevat, cultivat, de a fi un pedagog în opera de Civilizație, de înălțare morală a omului ?Și iată, chiar in. această vară care coincide cu finalul celei de-a TI-a ediții a amplului și stimulatorului Festival național „Cîntarea României", -teatrul românesc trece prin- tr-o metamorfoză extraordinară. Fața cea mai vizibilă a acestei metamorfoze este, după mine, afluxul de public, dar acest aflux nu poate fi explicat decît prlnt.r-un progres al substanței, al calității artistice înregistrate în realizarea spectacolelor. Tn București, la Teatrul Mic, la „Bulandra", la „C.I. Notta-

Dinu SÂRARU:

ra“ se joacă cu sălile arhipline. Asistăm la. o adevărată avalanșă a publicului, care ne. caută, vine la spectacolele noastre, ne onorează și ne obligă totodată.Nu mi se pare deloc indiferent că marea majoritate a acestor spectatori sînt oameni tineri. Ei nu vin întimplător Ia teatru, ci vin să se întlinească cu artiști, precum Liviu Ciulei, de pildă, preocupați in mod deosebit să dea glas problemelor actualității, să deschidă noi ferestre șpre cunoașterea lumii și vieții interioare, să angajeze un dialog autentic cu cei din sală. Vin să alle răspunsuri la problemele lor morale, la căutările lor existențiale. Vin să se îmbogățească sufletește. Vin să afle în spectacolul teatral, în bogăția formelor și reliefurilor lui dominate de forța de atracție a actorilor ce rostesc replicile, un prilej de superioară relaxare, de potențare și regenerare a capacității de muncă și de creație.Format printr-o operă spirituală programatică, consecventă, multiplu concertată de mai bine de trei decenii, publicul românesc este deci mai dornic ca pricind să vadă spectacole bune, adevărate, substanțiale — fapt care, după opinia mea, ar trebui să stimuleze și mai intens dramaturgii de a crea lucrări mai puternice,- mai direct inspirate din actualitate, mai interesante și mai clare,- caracterizate prin forța de influențare a mesajului lor. De asemenea, pe' regizori și scenografi ■ — în direcția unor spectacole mai bogate, mai puternice, mai emoționante, mai atracțioase chiar- și atunci cînd au în centru probleme grave, meditații filozofice.Avem multi actori de talent excepțional care așteaptă- să valorifice pe viitor intr-un grad mai înalt asemenea texte, asemenea propuneri regizorale — contribuind și mai activ, și-mai eficace la opera educativă a teatrului. Căci teatrul este un mare profesor de civilizație umană, de formare a. trăsăturilor ce definesc omul superior, avansat, cu o gindire înaintată și cu un suflet larg, bogat, „încăpător ca marea". Vreau «ă cred că toți creatorii, — alături de care ne, simțim angajați solidar — înțeleg bine și se preocupă-'.intens de marile teme pe care o epocă preCum este a noastră le propune artistului, talentat, sensibil la spiritul epocii, comprehensiv, pasionat. într-o lume a unor adinei prefaceri, eu ecou direct in structura intimă a personalității umane, într-o societate tînără, străbătută de puternici eurenți ăț înnoirii, omul parcurge traiectorii cu totul noi, care-i . modifică reflexele, fizionomia, morală. Misiunea teatrului — care nu este, se înțelege, sediul unui decalog rigid de norme înguste, ci un laborator in care se dezbat 'fetele inepuizabile ale conștiinței. urnatie rămine, deci aceea de a stimula gîndirea activă, spiritul cercetător, de a dezmorți conștiințele. de a propune modele, nu neapărat de .urmat, ci pentru o acută, neîntreruptă coțifrutitare, un dialog permanent al omului cu sine însuși și' cu ceilalți. Căci drumul spre adeyărul personal, spre tine însuți trece, precum se știe, prin ceilalți, prin semenii .-tăi. Misiunea teatrului nostru cred că este și aceasta : de a ajuta omul să se găsească ori regăsească prin ceilalți.

scriu ca rezultat al experienței multimilenare in tezaurul de valori etice ale umanismului. Nici una din paginile literaturii mari și adevărate nu ș-a cristalizat în conștiința cititorilor in afara virtuții ei de esență, și anume capacitatea de a îmbogăți spațiul nostru spiritual și de a contribui la modelarea conștiințelor.M-am aflat de curind intr-o împrejurare care l-a adus în centrul atenției pe unul din scriitorii la care , țin foarte mult, Ernest Hemingway, și a trebuit să fac pe neașteptate apel, in memorie, la imaginile uneia din cărțile lui cele mai frumoase, cunoscută în toată lumea cu acest titlu care face să ți se ștrîngă inima „Cui îi bate ceasul". O poveste de iubire tulburătoare. avind drept fundal tragedia războiului civil din Spania, descris cu o fidelitate și cu o sinceritate, și cu un devotament al adevărului, și cu un respect al cauzei nobile cu care lumea întreagă s-a solidarizat atunci, pe care, toate, e greu să nu le înțelegi ca izvorind din grava conștiință a unui artist ce șe dovedea — fără a se declara, firește — angajat m numele ideii de mărturie dreaptă, exemplară.Forța literaturii stă, astfel, in măsura in care determină verticalitatea ființei umane si caracterul rectilinia al conștiinței umane. De aceea și se cuvine încurajată, fără prejudecăți, în condițiile desăvârșirii universului spiritual socialist, tocmai acea literatură ce se face ecoul nevoii societății noastre de a consolida conștiințe nobile, superioare, de a dăltui caractere puternice, capabile să res- . pire in aerul tare al moralei comuniste.Și mi se pare că nu vom face

mai bine acest lucru și nu ne vom împlini mai bine datoria de scriitori ai timpului nostru, decît slujind cauza scrisului cu conștiința că nu va trebui să roșim niciodată, mai tîrziu, pentru ce am scris.Iar una din căile sigure — deși deloc comode și deloc asfaltate dinainte cu grija să nu simțim șocurile vii ale vieții — o reprezintă eliberarea de inhibițiile care de atitea ori mediază raportul nostru direct și curăț cu adevărul adevărat.Promovind curajos angajarea noastră definitivă pe baricadele luptei pentru un om nou — cea mai nobilă dintre cauzele ce au fost puse, vreodată, in fața scriitorului — șă nu uităm că vocația educativă, a marilor sentimente, cu care este învestită literatura iși află argumentele convingătoare in verticalitatea conștiinței creatorului însuși, De aici și rigorile, și riscurile, și marile satisfacții ale scriitorului. Pențru că lumea socialistă, „facerea" acestei lumi și afirmarea ei plenară nu pot fi zugrăvite decît. cu ochiul limpede și curat și cu mina nețremurindă a celui care crede cu adevărat și și-a făcut din adevăr criteriul suprem.Chemat să participe cu nobila sa artă la vastul proces de educare in spiritul idealului comunist a unui popor întreg, scriitorului român i-a fost acordată una din cele mai grave răspunderi.^ Niciodată, ca acum, mi se pare mie,, literaturii române nu i s-a cerut un mai organic și mai curajos aaord între chemarea fundamentală a scrisului și conștiința de sine a creatorului, A fi la înălțimea cerinței. — un imperativ ca o probă a focului.
Teodor BRATIL

In muzică să răsune acordurile 

pateticei simfonii a construcției

Literaturii ii este proprie 
vocația marilor sentimente

>Toată copilăria mea, pină tîr- ziu, a fost marcată de intilnirea, in prima Carte de citire, cu povestirea Iui Brătescu-Vbinești intitulată „Puiul" și, pe care nu mă sfiesc să o consider o bijuterie a literaturii române. Obsesia ei a rămas intactă și trebuie să spun că am suferit teribil căutînd-o zadarnic în Citirile copiilor mei, eliminată nefericit de către autorii pe care nu-i mai citez in favoarea descrierii pedestre a unor alcătuiri metalice complicate și fără suflet.

Am avut sentimentul că cineva anume iși vădise astfel o gravă infirmitate lipsindu-se cu atîta ușurință și. indiferentă de una din marile Șanse pe -care i le oferea arta scrisului in opera de educație și de formare a marilor și autenticelor sentimente de care viata umană nu se vă putea despărți fără a-și pune în pericol viitorul.Fiindcă vocația fundamentală a literaturii rămine reverberarea cu valoare de model nepieritor a Ideilor și sentimentelor care se în

Cioplindu-și pietrele nepieritoare — o pasăre șagetmd înaltul, un sțilp de pridvor oltenesc suind spre infinit- din obîrșiile de două ori milenare ale spiritualității acestui neam, o masă grăind adine prin „tăcere", o poartă „a sărutului" etc. — Constantin Brăncuși nu s-a considerat niciodată. un repre- , zeutant al „elitei", ci un simplu purtător de cuvint, de gind și visare al celor de-o seama cu el din atitea și-atîtea „Hobițe" presărate de-a lungii! și de-a latul întregului pămint românesc. Un alt geniu, George Enescu, trudind, zile, și nopți, luni și ani cu migala, și dăruirea legendarului „Manole" asupra hîrtiei cu portative, fremătind, precum codrul, laolaltă cu sonoritățile ample ale pianului sau con- topindu-și profund ființa cu lemnul dulee-eîntător al viorii s-a simțit totdeauna, atît cît l-au ținut puterile pină la ultima suiiare, alături de cei de „acasă" — mărturie stind în acest sens Întreaga sa operă .de la „Poema Română" și „Rapsodii", la „Impresii din Copilărie", 'Suita a TlI-a Sătească, „Oedip"...Mai aproape de noi, maestrul eîntului coral românesc, Ioan D. Chirescu — ajuns acum la venerabila virstă de 90 de ani — mărturisea cu emoție și fermă convingere : „Totdeauna am cintat cu poporul".Moștenirea unor asemenea idealuri estetice supreme lăsate de marii noștri înaintași. constituie pentru noi, cei de azi, o bogăție pilduitoare, generatoare de noi elanuri creatoare, dar în același timp și o nobilă datorie de a duce mai departe, spre generațiile viitoare, această flacără veșnică a dragostei de neam și țară, de bine și frumos, de oameni și omenie.A exprima actualitatea in creație a fost, este și va fi oricind coordonata fundamentală a muncii oricărui artist, iar în ce privește muzica este bine știut militantismul, angajarea imediată in raport cu evenimentele cele mai semnificative ale vieții social-politice, de

care au dat dovadă de-a . lungul vremurilor toți muzicienii romani.Este de subliniat insa că conceptul de actualitate nu se poate reduce la simpla. Înregistrare a faptului cotidian. Se impune o selectare și, in același timp, o sublimare a „trăirilor", pentru ca opera de artă să Însumeze numai ceea ce este cu adevărat esențial și reprezentativ pentru subiectul abordat, fiind, de fapt, ,.apa vie" ce conferă valoare și perenitate.Dispunuid de multiple posibilități, de genuri și specii diverse, pintenii coral, cantată, oratoriul, opera, opereta, baletul, muzica simfonică cu sau fără program — muzica românească contemporană se constituie de' foulți ani ca o adevărată cronică a transformărilor revoluționare care, au condus/ ța edificarea României socialiste. Nu mai departe decit zilele acestea, în cadrul etapei republicane a Festivalului național al educației și culturii socialiste „Cîntarea României", iubitorii de muzică au prilejul să . audieze numeroase creații noi sau mai vechi,' in ' toate genurile, a căror paletă tematică se infinite. pe un arc impozant, de la antichitatea geto-dacă pină la culmile învolburate de drapele roșii și tricolore ale celui de-ai 35-lea 23 August, eliberator pe care îl vom sărbători in curind. Misiunea socială, educativă a creatorului, răspunderea lui sînt mari : scopul nobil al muncii lui este de a influenta și de a ..forma conștiințe, oameni înaintați, sensibili, animați de înalte idealuri. Prin minunata ei Jcapacitate de a se face înțeleasă, de a însufleți, de a chema la comuniune și înțelegere umană, muzica dispune de mijloacele de a înriuri sufletul oamenilor și al popoarelor. în muzica noastră, destinată celor mai înalte aspirații umane, să facem să răsune și mai puternic acordurile gravei. pateticei simfonii a construcției socialiste, bucuria muncii libere, sub soarele păcii, â unui popor care și-a cucerit definitiv dreptul de a fi el însuși.
în cărțile ucestor uni-eroi 

ai timpului nostru

ca o necesitate interioară, bucurîn- du-se, să zicem, de o deplină sinceritate, se exercită intr-un gol istoric, sau poposește în domeniul unei deliberări nesfîrșite, detașată de realitatea socială și spirituală, ceea ce rezultă poate fi. in cel mai bun caz, o banală acoladă declarativă. Pentru ca dorința noastră să devină faptă, cu alte cuvinte operă de artă, mai întîi de toate folositoare omului din punct de vedere spiritual șl material, ea trebuie să fie precedată de Înțelegerea plenară a coordonatelor care determină condiția umană și socială, la un moment dat, a evoluției istorice. A te adresa înseamnă, propriu-zis, a participa. Această participare implică un acord perfect între dorință și acțiune, deoarece orice operă de artă veritabilă tinde să fie, și trebuie să devină, o acțiune în plină desfășurare, in vederea îndeplinirii unui scop. Forța de participare efectivă și de acțiune impune opera, ii fixează valoarea, îi conferă axul central, mișcarea de rotație și de evoluție în planetarul imagistic, național și universal. Nici un scriitor nu poate considera o jntîmplare faptul că trăiește acum și aici, faptul că opera șa este rezultatul dezvoltării vieții sociale și spirituale in România socialistă, faptul că întrebările pe care, și le pune se cer soluționate, in sens revoluționar, în strinsă legă- tiiră cu preocupările și realitățile epocii. Sinceritatea deplină este garanția morală pe care autorul o dă cititorilor săi. respectul față de publie — singurul criteriu temeinic. Fiindcă, pentru a educa pe alții, scriitorul trebuie să-și fie. el însuși Cel mai aspru judecător. Mărturie stall manuscrisele marilor scriitori, lecție exemplară pentru responsabilitatea față de cuvintul scris. Indiferent de forma de.expresie pe care o imbracă — și este de dorit să existe.cit mai diverse forme,, modalități și stiluri de expresie — literatura autentică a oglindit permanent adevărurile esențiale ale unei epoci, fiind nu numai un mijloc de cunoaștere a faptului Istoric, ci și un important factor de modelare a conștiințelor. Implicați continuu in tumultul vieții sociale, marii creatori au răspuns întotdeauna evenimentului, subliniindu-i semnificațiile perene dincolo de formele concrete in care acesta se manifestă. Literatura a sintetizat valorile morale pozitive ale poporului român, a pus in lumină acea frumusețe a adevăratei sale omenii, a înțelegerii și a integrării, uneori in sublime gesturi, a relației dintre individ și istorie, dintre individ și societate, în Programul Partidului Comunist Român adoptat la Congreșul al XI- leâ, document de însemnătate capitală in viața poporului nostru, literaturii și artei le revine un rol esențial , în formarea omului, factor conștient *' fin effifiiiârea societăți,! noastre socialiste. A lărgi orizontul spiritual al. oamenilor, a le dărui și a le confirma sentimentul demnității lor, a-i forma în spiritul unui u- manism superior, al umanismului revoluționar; ajungînd de la orizontul unui singur om la orizontul tuturor oamenilor, iată, desigur, una din cele mai nobile misiuni ale scriitorului in epoca noastră. Premisele materiale ale acestei acțiuni de făurire a unei noi conștiințe se găsesc in mod fericit realizate in țara noastră. Scriitorilor, le revine astăzi nobila sarcină de a exprima .in operele lor, intr-o diversitate de,, modalități și forme caracteristice artei și literaturii, complexul proces al parcurgerii unui salt cu adevărat revoluționai’, care trebuie să . se efectueze la nivelul conștiinței unei întregi națiuni. în literatura anilor din urmă, din perspectiva fecundă.a filozofiei materialist-dialeCtice și în spiritul Înnoitor imprimat mișcării artistice, scriitorii au dăruit cititorilor lucrări care Sînt o vie mărturie a unei profunde identificări cu destinele, cu munca și .cu speranțele întregului nostru popor. Din cărțile acestor ani se desprinde figura unor oameni avansați, care se mișcă in ambianța unor realități bine definite. vădind o profundă înțelegere a dinamicii istorice, a interdetermină- rilor sociale și critice. Eroul literar al timpului nostru nu răm'me o construcție teoretică a închipuirii noastre, el vine din viața reală cu multiplele sale probleme, dar ar fi foarte dificil și neconcludent să-l definim in afara realizărilor noastre literare. El trebuie să înfățișeze in

Ziua aviației Republicii Socialiste România

Aripi, decolări, 
orizonturi noiLa frumoasa și bogata moștenire lăsată de Aurel Vlaicu, Traian Vuia 

— pionieri glorioși ai aviației noastre și ai celei mondiale — zburătorii, 
ca și constructorii de nave aeriene din România socialistă, iși adaugă... 
decolările lor. Ștafeta a fost preluată și înălțată sus, mai sus decit visa
seră vreodată bravii precursori. Pentru că și pe acest tărim al științei șl 
tehnicii de virf, socialismul a deschis noi și largi orizonturi.

Cu un viu și firesc interes a urmărit întreaga aviație vizita recentă 
a conducătorului partidului și statului la întreprinderea de avioane din 
București. Știu prea bine cei din carlingă, hangare, cei din întreprinderea 
sau laboratorul aeronautic că progresul aviației naționale a fost întotdea
una foarte aproape de inima tovarășului Nicolae Ceaușescu, că, de cind 
se află in fruntea destinelor țării, s-au obținut realizări remarcabile. Și 
in acest domeniu, zborul e inalt — cum spun piloțli. Indicațiile date și 
sarcinile trasate de secretarul general al partidului pentru valorificarea, la 
inalt nivel, a tradițiilor industriei aeronautice ii însuflețesc și pe plloți.

Pilot pe supersonic, luptător aerian, iată omul al cărui răspuns U consemnăm la întrebarea privind noua calitate — aliniament înaintat pe care și l-au propus și cei de pe aerodrom, obiectiv pentru cucerirea căruia avîntul este deosebit in acest an al celei de-a 35-a aniversări a mărețului 23 August 1944, anul celui de-al XÎI-lea Congres al partidului. Așadar, maiorul Vasile Simion.— ...Da, calitatea, îmi r dați voie să mă refer te— cutie ? Să mă explic. Fiind șeful grupei de control, eu sînt chemat să verific filmele, adică, benzile magnetice ale cutiei.Am fi vrut să ne evoce clipe trăite de el. în zbor, poate de răs- pintie — știm că este unul dintre cei mai buni piloți — să' fie evoce misiunile sale temerare in stratosfera ...el ne. vorbește despre cutie. Dar înțelegem curind că banda aceea magnetică vede, reține și apoi povestește fdt pe se întimplă în văzduh : evoluțiile avionului, manevrele făcute ,de pilot și chiar siguranța sau ezitările acestuia ; măsoară calitatea.— Și ce spune cutia?— Ne confirmă cu precizie electronicăcreșterile calitative.Mă refer la comportamentul motoarelor și al oamenilor noștri din cabina de zbor.•' Maiorul ne vorbește despre subordonați, colegi și prieteni de-ai lui. Uite, aparatul acela care urcă acum il poartă pe maiorul Nicolae Idolu. Ieri a zburat in condiții meteo grele, noaptea, in formație

cu maiorul Adalbert Marton. Exercițiu. Au interceptat o țintă aeriană ce evolua in mare viteză, in stratosfera, undeva deasupra Carpaților. A fost un zbor oarecum aparte. o probă realmente aspră a calității lor profesionale. Stratul de nori care trebuia străbătut avea grosimea de mii de metri, funcționarea radiolocatorului de la bord și legătura cu punctul de comandă de la aerodrom erau îngreunate, curenții de aer, agresivi, violenți, scuturau puternic aripile in zbor.— Cutia de control, obiectiv, ce arăta a- poi ?— Prin linii și puncte, arăta viraje, ascensiuni, evoluții acrobatice și interceptări, toate foarte burfe. Țintele au fost interceptate in citeva minute....Dar despre munca celor din hangare, a- teliere ce mărturisește, în ultimul timp, acest senzor electronic al calității ? Răspunsu

rile la această întrebare, multe dintre ele, converg spre un nume: maistrul principal Gheorghe Cionca. Do 30 de ani, de cind este în aviație, a muriri" 'a 25 de tipuri dț ,/i- oane ; de mult timp este meșter ia supersonice, Niciodată vreun motor, vreun avion, pentru care ei a dat girul „bun", n-a adus necazuri in aer, Stat de o probitate profesională impresionantă acești tehnicieni al aviației. Am cunoscut pe unul ca^a ...s-a trezit noaptea din somn, subit, chinuit de sentimentul că 6 anumită piesă din motor parcă n-a fost fixată destul de bine. Și a plecat la hangar să verifice. îndoiala nu s-a confirmat, insă nimeni de pe aerodrom n-a zîmbit,r- Dacă de atiția ani ...„foarte bine", in cș constă noua calitate a muncii dv„ tovarășe Cionca ?— Constă . In grija sporită cu eare-i creștem noi, cei din promoțiile mal vechi, pe cei ce ne vor urma. Așa cum iși cresc și piioții pe învățăceii lor. Tinerii tehnicieni trebuie să devină mai buni ca noi în multe privințe. Odată ce și tehnica se dezvoltă ! Maiștrii militari Boholț, Radu. Teleagă, odată, nu știu cind, imi vor lua locul. îi pregătesc, ii învăț. Avioanele care ies din miinile lor trebuie să răspundă exigențelor și cind eu nu-i voi mai controla....Piloți și tehnicieni, promoții vechi și noi, împreună. Munca lor sp împlinește clipă de clipă in zborul inalt al iubirii ' de patrie.Un gind frumos pentru ei toți, .de ziua aripilor românești.
Colonel L. TARCO

„TELEX" DE LA TAROM
• Lungimea rețelei aeriene externe regulate 

însumează, in prezent, circa 120 000 km, legind 
Bucureștiul cu 37 orașe mari din Europa, Asia, 
Africa și America de Nord.. In afara acestor le
gături directe permanente, aeronavele Cu trico
lorul românesc aterizează, in cadrul zborurilor 
charter, pe un număr de peste 400. de aeropor
turi de pe diferite meridiane ale lumii.

• Lungimea rețelei aeriene interne însumează, 
în prezent, circa 10 000 km, asigurindu-se legă
turi curente intre Capitală și 14 centre impor
tante ale țării. Ih ultimii trei arți, capacitatea 
de transport aerian intern a crescut de 2 ori. /• La ora actuală, 74 la sută din numărul pi- 
loților, copiloților, navigatorilor și radiotelegra- 
flștilor de bord au parcurs peste 1000 000 de km 
pe rutele aeriene. Dintre aceștia, menționăm pe 
comandanții de aeronave Andrei Floroiu, Liviu 
Sabău. Paul Mitu, Ștefan Alexandrescu, Daniel 
Țarălungă, loan Mihai.

(Urmare din pag. I)valorile culturii naționale și ale civilizației umane, pentru independenta, integritatea teritorială și însăși ființa națională a României. Demascarea . esenței antinaționale și antipopulare, obscurantiste, a fascismului. în scopul conștientizării maselor largi ale poporului asupra primejdiei pe care o reprezenta, al mobilizării și unirii lor in lupta antifascistă a constituit o latură esențială a activității partidului, care a folosit pentru aceasta cele mai diverse mijloace de luptă — ilegale și legale, numeroasele organizații democratice și antifascism te de masă, aflate sub influența sa, presa revoluționară și democratică. 
„In fața partidului nostru — se sublinia intr-un document al P.C.R. din august 1936 — stă ca o sarcină 
urgentă crearea unei literaturi poli
tice de masă, care să dezbată in fața 
maselor largi populare... toate pro
blemele actuale zilnice interne și 
externe, contrabalansind influența 
otrăvitoare a propagandei și litera
turii naționaliste, șovine-fasciste“. Este semnificativ pentru amploarea pe care a căpătat-o această activitate faptul că numai in perioada 1933—1938 au fost editate de către partidul comunist sau sub îndrumarea sa directă peste 300 de gazete, chemările la lupta antifascistă ale partidului râzbătînd și în numeroase publicații burghezo-democratice.Cu deosebită claritate a dezvăluit P.C.R. esența de clasă a fascismului

ea emanație a celor mai reacționare cercuri ale burgheziei. „Instalarea 
unei dictaturi militaro-fasciste in 
România — avertiza partidul comunist — ar însemna o dictatură sinoe- 
roasă. teroristă a virfurilor capitaliș
tilor și ‘moșierilor mari contra mun
citorimii, țărănimii și naționalităților 
asuprite, desființarea . tuturor parti
delor, urmărirea tuturor elementelor 
intelectuale progresiste, interzicerea 
oricărei nianifestări libere de gindi
re. nemărginită reacțiune și arunca
rea României într-o stare de sălbă
ticie și barbarie1'.P.G.R. a demascat politica partidelor burgheze, a diferitelor guverne ale acestor partide, de sprijinire materială și morală a „Gărzii de Fiei". sprijin generat de ura și teama lor față de activitatea revoluționară a clasei muncitoare, a forțelor progresiste. Cind șeful P.N.Ț., Iuliu Maniu, in politica sa duplicitară, a ajuns pină la încheierea unui pact de „neagresiune", practic o alianță electorală. cu „Garda de Fier", P.C.R. » luat imediat atitudine, arătind că, prin aceasta, P.N.Ț. se alia „cu cel 
mai înverșunat dușman al poporului" in loc să se sprijine „pe forțele po
porului contra călăilor lui".

„Agenții deschiși ai hitle- 
rismului în România". Cu deosebită forță a dezvăluit P.C.R. cirdășia mișcării legionare cu Germania hitleristă, masiva ei stipen- diere de către guvernul hitlerist.în articolul Intitulat „Cine susține

(Urmare din pag. I)bilă să li se adreseze, adică să ajungă la stadiul de concretizare a elementelor Care o constituie, im-
prumutîndu-le puterea de pătrundere emoțională, ea trebuie să ridice realul la înălțimea idealului, trans- formtnd, așadar, dorința în faptă. Căci, dacă dorința care se impune

forme cit mai cuprinzătoare acest vast proces, complicat și complex, al evoluției sale, al dezvoltării noii sale conștiințe în era noastră socialistă. Afirmarea unui erou nou, contemporan. în cuprinsul unei literaturi definește, desigur, direcțiafundamentală a acestei literaturi.
Cosa de cultura a sindicatelor din Roman

pe fasciști", apărut in „Scînteia" ilegală din 1 octombrie 1936, se arăta că „organizațiile fasciste de la 
noi au nevoie de bani mulți pentru 
a-și întreține trupele („cuiburile" de legionari — N.R.) și a plăti armele 
cu care sînt dotate... De unde vin 
aceste fonduri ? ...In primul rind de 
la Hitler...".Subliniind că „Garda de Fier" ac-

însemna în fapt aservirea completă a țării Germaniei naziste, partidul a- vertiza : „Hitler vrea să ne răpeas
că griul, petrolul și teritoriul. El vrea 
să ne arunce in robie... P.C.R. de
clară : comuniștii vor lupta cu ar
ma în mină in primele rinduri". Iar cind pericolul unei agresiuni hitle- riste asupra României devenise iminent, P.C.R. a chemat poporul

pe acum Ungaria in contra țării 
noastre. Reacțiunea ungară, aliată cu 
Germania fascistă, lucrează pentru 
ruperea Transilvaniei de România... 
Apărarea țării nu se poate duce fără 
o luptă neșovăielnică și necruțătoare 
împotriva dușmanilor, împotriva 
„Gărzii de Fier"». în numele acestei convingeri, comuniștii s-au aflat în primele rinduri ale marilor mani-

NEÎNFRICAT, în avangarda 
luptei Împotriva fascismului

ționa ca agentură a Germaniei fasciste, caj instrument în slujba telurilor ei expansioniste In această regiune. Partidul Comunist Român a dezvăluit grava amenințare pe care activitatea organizațiilor fasciste o reprezenta pentru independența și suveranitatea țării. „Fasciștii — scria un manifest al C.C. al P.C.R. din 1935 — sint agenții deschiși ai 
hitlerismului in România... Dind 
mina cu hitlerismul. devenind agen
ții săi, fasciștii romani pun in pericol 
însăși libertatea națională a poporu
lui român". Arătind că înscăunarea la cîrma țării a mișcării legionare ar

să-și mobilizeze „toate strălucitele 
sale tradiții de luptă", a dat cuvînt de ordine membrilor și simpatizan- ților săi să se prezinte la unitățile militare pentru a fi gata să-și facă datoria față de patrie.Deopotrivă, partidul a dezvăluit primejdia gravă pe care o crea cirdășia dintre mișcarea legionară și hitleriști pentru integritatea teritorială a țării. -Șefii gardiști — se arăta într-unul din documentele elaborate de P.C.R. spre sfirșitul anului 1938 — s-au înțeles cu Hitler
pentru dezmembrarea României... 
Germania hitleristă și Italia ațiță de

festații de protest desfășurate în întreaga țară împotriva Dictatului odios de la Viena, prin care era sfîrtecat trupul patriei.Trebuie să menționăm, în această ordine de idei, repercusiunile negative pe care le-au avut asupra luptei antifasciste în România Directivele Cominternului din 1940. adresate P.C.R., în care, în loc să se aprecieze justețea luptei contra Germaniei naziste și să se cheme la intensificarea acestei lupte, se aduceau critici comuniștilor români pentru activitatea desfășurată împotriva po

liticii agresive a Germaniei și pentru poziția de apărare a independenței naționale a patriei. Aflate în contradicție cu linia politică a partidului, cu necesitățile generale ale întregii mișcări muncitorești și ale tuturor popoarelor dornice de libertate, cu cerințele luptei împotriva fascismului și agresiunii hitleriste, aceste directive au provocat confuzie in partid, au frînat pentru un timp activitatea sa, urmările lor negative fiind definitiv înlăturate cind înseși evenimentele — ocuparea nemijlocită a României de către trupele naziste și transformarea ei intr-un avanpost al agresiunii naziste împotriva U.R.S.S. — le-au adus cea mai categorică infirmare.
„La luptă împotriva ce*  

lor ce vor sâ intîrzie pro*  
greșul, să osifice gindi- 
rea |“ Cu ° deosebită vigoare a demascat partidul comunist caracterul antipopular și antidemocratic al arsenalului ideilor și acțiunilor legionare, subliniind că în spatele lozincilor vehiculate cu țnult zgomot despre neam și țară se ascundeau în fapt disprețul față J.e propriul popor, ura față de aspirațiile plaselor muncitoare de a fi stăpine pe propria soartă, teama față de puterea celor mulți. Au fost dezvăluite și combătute iraționalismul și misticismul mișcării legionare, apologia forței.

cultul morții, lipsa totală de respect față de valorile autentice ale spiritualității românești, subliniindu-sâ că propagatorii lor,, care erau „dor
nici de a opri roata istoriei din mers 
sau de a o întoarce in .smircurile în
tunecoase și mucede ale unui nou 
ev mediu, fac tot ce le stă in .putință 
spre a înăbuși adevărul, spre a in- 
tlrzia progresul, spre a reduce liber
tățile și spre a osifica gîndirea".în demascarea esenței antinaționale, antipopulare, obscurantiste a fascismului, P.C.R. avea? în vedere că curentele de dreapta — așa cum scria ziarul „Cuvintul liber" în 1936 
— „dezarmează moral națiunea, pri- 
mejduiesc unitatea sufletească și 
elanul", reprezentau un factor da subrriinare a forței de luptă a poporului român într-o vreme în care era neapărată trebuință de inmâ- nuncherea într-un unic șuvoi a tuturor energiilor în apărarea legitimelor sale drepturi naționale.Tocmai unirea tuturor forțelor patriotice și democratice intr-un larg front antifascist a constituit obiectivul central al activității partidului în această perioadă (aspect care 
va forma subiectul următorului ar
ticol din acest serial). Viața avea să demonstreze că lupta unită a forțelor antifasciste, a maselor largi populare avea să reprezinte factorul care a intirziat ani de-a rindul ascensiunea fascismului Ia cîrma țării, iar apoi, în anii întunecați ai dictaturii militaro-fasciste, factorul care a asigurat istorica izbindă din fierbintele August de acum trei de- • tenii și jumătate.
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CU PRIVIRE IA CONVOCAREA SESIUNII C.A.E.R.La 26 iunie a.c., în capitala Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste — Moscova se va deschide ședința a XXXIII-a a Sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.
în conformitate cu înțelegerea realizată, ședința sesiunii se va desfășura la nivelul șefilor de guvern din țările membre ale C.A.E.R.

Colocviul național de literatură pentru copiiSub egida Uniunii scriitorilor și a Asociației scriitorilor din Capitală, s-a desfășurat colocviul național de literatură pentru copii. Au participat scriitori români, maghiari, germani și de alte naționalități care și-au dedicat activitatea acestui important domeniu al beletristicii noastre contemporane.în încheiere, participanții la lucrările colocviului au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii

Socialiste România, prin care scriitorii se angajează să nu-și precupețească energiile creatoare pentru a dărui și de acum inainte milioanelor de copii și tineri — cea mai scumpă avuție a națiunii noastre socialiste — acele cărți, piese de teatru, filme, emisiuni de radio și televiziune care să satisfacă pe deplin nesecata lot nevoie de bine și frumos, de visare și cutezanță, contribuind astfel formarea a noi și noi generații constructori entuziaști și harnici viitorului comunist al patriei.

tv Congresul P. C. din Australia

la de ai
• 5 ■Joî și vineri s-au desfășurat, la Centrul de perfecționare a cadrelor care muncesc cu pionierii din Capitală. lucrările simpozionului republican pe tema „Organizația Pionierilor — factor activ în educarea comunistă, revoluționară, prin muncă și pentru muncă a copiilor", manifestare științifică dedicată celei de-a XXX-a aniversări a Organizației Pionierilor și Anului internațional al copilului.în plenul simpozionului au fost prezentate comunicările „Organizația Pionierilor din Republica Socialistă România la cea de-a XXX-a aniversare" — Constantin Boștină, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor ; „Școala, principal factor de educație și cultură a tinerei generații" — Suzana Gâ- dea. ministrul educației și învățămîn- tului ; „U.T.C. — probleme actuale ale pregătirii pentru muncă și viată a tinerei generații" •— Panteli- mon Găvănescu, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist ; „Rolul femeii. iii creșterea și educarea tinerei generații" — Ana Mureșan, președinta Consiliului Național al Femeilor ; „Con-

cepțla P.C.R. cu privire la educarea revoluționară, pentru muncă și viață a copiilor" — Alexandru Ghitera.în timpul celor două zile ale simpozionului au fost prezentate în plen și pe secțiuni 90 de comunicări susținute de cercetători, activiști ai Organizației de. pionieri, comândanți-in- structori de pionieri, metodiști la casele pionierilor și șoimilor patrie), profesori de la școli generale din întreaga țară.
★Simbătă dimineață a început în întreaga tară acțiunea pionierească de educație patriotică intitulată „Tot inainte !“.Cei peste 2 400 000 de pionieri și școlari, organizați pe detașamente, au luat parte la acțiuni politico-educative, de muncă patriotică și cultural-sportive, dedicate celei de-a XXXV-a aniversări a eliberării patriei și celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, acțiuni care se. înscriu în cadrul manifestărilor . Anului internațional al copilului.Acțiunea pionierească „Tot înainte !“ continuă în zilele de: duminică și luni.

/7e Eminescu"Sîmbătă au continuat la Botoșani manifestările ediției omagiale „Zilele Eminescu", dedicate sărbătoririi a 90 ‘ •poet în stat mele avut municări ., românească", la care și-au adus contribuția cercetători, cadre universitare, istorici literari din numeroase centre culturale ale țării.De asemenea, a fost deschisă expoziția de afișe „Eminescu 90", realizate de studenți ai Institutului de arhitectură „Ion Mincu" din București, iar în parcul Mihai Eminescu din Botoșani a fost organizat un tîrg de carte, în cadrul căruia s-au lansat noi volume consacrate vieții și operei eminesciene.Cea de-a doua zi s-a încheiat cu spectacolul pionieresc „De treci codrii de aramă", organizat in ambianța atmosferei eminesciene de ia Ipotești.Și la București, „Zilele Eminescu"

de ani de la moartea marelui român.sala de marmură a Teatrului de din localitate, care poartă nu- „Luceafărului“ de lâ Ipotești, a loc sesiunea de referate și co- „Eminescu în conștiința

au înscris, simbătă, noi manifestări omagiale. Pionieri bucureșteni, membri ai cenaclului literar municipal „Mihai Eminescu", s-au întîlnit cu scriitori bucureșteni participanți la Colocviul național de literatură pentru copii. După ce a fost vizitată sala „Eminescu" a Muzeului literaturii române, păstrătoare a unui valoros fond documentar privind viața și opera poetului național, elevii liceului de artă „George Enescu", ai altor școli din Capitală, au prezentat un montaj literar-mu- zicai-coregrafic pe versuri eminesciene. sub genericul „Ce te legeni, codrule".în aceeași zi, la Casa de cultură „Fr. Schiller" din București, Muzeul literaturii române a inaugurat o expoziție documentară itinerantă, ilus- trînd perioada de studii a lui Eminescu la Viena și Berlin. (Agfcipi es)

DUMINICA, 17 IUNIE 1979
PROGRAMUL 1
Gimnastica la domiciliu
Tot înainte !
Șoimii patriei
Film serial pentru copii : Săgeata 
neagră
Viața satului
Pentru căminul dumneavoastră
Bucuriile muzicii
De strajă patriei
Telex
Album duminical
Cutezători spre viitor. Emisiune- 
concurs pentru pionieri și școlari 
Telesport : Tenis de cimp — Româ
nia — R.F. Germania (secvențe din 
ultima zi a întilnirii)
Fotbal : Chimia Rin. Vtlcea — 
U.T.A. (Campionatul national di
vizia A)

19,00 Telejurnal • Din cronica între
cerii socialiste in întâmpinarea zi
lei de 23 August
Permanenta redescoperire a Româ
niei (I)
Film artistic : „Casa tatălui meu". 
Premieră pe țară
Telejurnal • Sport

CANBERRA 16 (Agerpres). — La Sydney continuă lucrările celui de-al XXVI-lea Congres al Partidului Comunist din Australia. în cadrul ședinței de simbătă, tovarășul Cornel
Onescu, membru al C.C. al P.C.R., a prezentat rpesajul adresat congresului de Comitetul Central al Partidului Comunist Român.

« SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

//Scrima este atît de frumoasă, 
incit merită orice sacrificiu"

In runda de azi a convorbirilor noastre cu campionii muncii din arenă 
am invitat două mari sportive ale tării noastre, ambele foste campioane 
mondiale la floretă: Olga Szabo, aciim antrenoare, C 
componentă de bază a lotului olimpic.

și Ecaterina Stahl,

10.00
11.30
11,45
12.30
13,00
13,05
14.30

15,40

19 15

20,05

21,35

Mesajul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

— Vă întreb pe dumneavoastră, Olga Szabo, ce-i mai trebuie unei tinere sportive pentru, a se afirma în scrimă, în afara unui talent înnăscut?— îți trebuie, în primul rînd, o răbdare de fier ca să repeți la antrenamente de zeci de mii de ori unele elemente a!e atacului sau apărării, pentru a le face să pară simple la concurs. E nevoie, prin urmare, de mii de ore de munca migăloasă și anonimă pentru un concurs sau două, și acela cu spectatori puțini, cîți la un meci al simpaticilor fotbaliști de la „Sportul studențesc". Or, numai o pasiune mereu ardentă pentru ceea ce faci te poate ajuta să ai mereu poftă de lucru și să ai răbdare. Pasiune care, nu o dată, trebuie împinsă pină la sacrificiu. Vreau să spun mai tinerelor mele colege că eu — de pildă — eram și sportivă de performanță, și studentă la limba franceză, și gospodină. Daca aș arăta că vreme de vreo cinci ani de zile n-am putut. să mergem la vreun teatru ori să fi făcut măcar un concediu împreună cu. soțul — n-aș spune mare lucru, pe lingă sacrificiile cotidiene.-- Ecaterina Stahl, dumneavoastră ce-ați răspunde la întrebarea în discuție ?— Același lucru (doar sînt și eu sportivă, mamă și profesoară de educație fizică), plus mențiunea că scrima, in special floreta, este atît de minunată, incit merită orice sacrificiu. Dacă ai o formidabilă ambiție, sacrificiile zilnice par nimic în fața marilor satisfacții, devin chiar frumoase ca amintiri. Pe mine, fiindcă m-ați întrebat direct, numai ambiția m-a readus în floretă . in două rinduri — după ce de fiecare dată născusem (acum am două fetițe, din- tre care cea mare face scrimă la ■' " aua cu antrenoarea Olga Szabo !). . u ambiție și dragoste de sport nemăsurate, iată, se poate reveni și in aceste condiții în lotul olimpic.— Se spune că în scrimă sînt foarte grele condițiile de concurs. E chiar așa, Olga Szabo ?— Chiar așa. Un mare concurs durează și mai mult decît o zi lumină. Intri în sală dimineața la 7,30 și ți se intimplă să ieși tocmai după ora 1 noaptea. în acest răstimp, ai nu știu cite asalturi, obosești, uneori n-ai timp să măninci nimic, te mai și enervezi de cite o greșeală de arbitraj, astfel că, într-un tîrziu, ajungi

cînd trebuie să fii mai calmă pentruextenuată tocmai mai proaspătă și asalturile finale ori pentru baraj. Și asta durează 4 zile la rînd !— După un asemenea efort maraton, probabil că este cu atît mai co-

Azi : Olga SZABO 
si Ecaterina STAHL

pleșitoare satisfacția de a ieșî învingătoare. Ce ziceți,. Ecaterina Stahl ? 1 Ce să zic? N-aș .vrea să se spună că apelez la vorbe mari,, dar in 1975. la Budapesta, cind am ieșit campioană mondială, am trăit momente unice în viață, care nu. se pot reda în cuvinte ; cînd ă început să se ridice tricolorul românesc și să se cînte imnul nostru, am uitat de tot, am uitat și de mine că exist, iar deodată m-a apucat plinsul.— Aceasta a fost, desigur, cea mai mare satisfacție sportivă a dumneavoastră. Dar cea mai mare amărăciune sportivă ?— în 1976, la Olimpiada de la Montreal, cînd de două ori am fost la un pas de finală, dar arbitrajul m-a împiedicat să ajung în ea, deși — sau poate tocmai pentru că ! — eram deținătoarea titlului mondial.— Dar dumneavoastră ce-aveți de zis la capitolul satisfacții și amărăciuni sportive, Olga Szabo ?

1

— în 1962 am cucerit titlul de campioană mondială, la individual, ceea ce vă închipuiți cit rh-a bucurat. Totuși, satisfacția supremă am trăit-o în 1969, cind România a cîști- gat campionatul mondial pe echipe ; atunci, victoria reprezentativei noastre a depins de țiltimul meu asalt cu valoroasa floretistă sovietică Gorohova (de 5 ori campioană mondială) ; am învins, și cu aceasta am făcut să se bucure incă trei coechipiere, plus rezerva. Amărăciunea, pe care n-am s-o uit toată viața, a fost în 1956, în Australia : am ratat titlul olimpic în baraj, deși pe adversară (și ciștigătoare) o învinsesem de trei ori consecutiv inainte ! Am luat tot ce se putea lua ca titluri in floreta mondială, numai titlul olimpic, de care am fost atît de aproape, îmi lipsește. Sînt ca Ilie Năstase,. care a cucerit totul, în afară de Wimbledon!— Ultima întrebare e comună : ce șanse considerați că are scrima românească, posesoare a unui bogat tezaur de medalii, la Olițțipjada. de la Moscova ? Olga Szabo...: / ' , ..— Va aduce medalii olimpice. După rezultatele de. pi.pji. .. .acipn și după forma actuală, șanse pentru aceasta ar avea, în ordine : floreta feminină, sabia, spada, floreta masculină.— Ecaterina Stahl ?— După retragerea Olgăi Szabo și a Ilenei Jenei din activitatea compe- tițională. a fost alcătuit un lot olimpic de floretă cu citeva talente tinere de nădejde, cum sînt Marcela Moldovan, Viorica Țurcan și altele, împreună ne pregătim foarte susținut și sperăm ca la Moscova, in 1980, să urcăm oricum pe podium, poate chiar pe treapta cea mai înaltă, confirmînd astfel că in scrima noastră sexul „slab" e mai... puternic.

Cronica zilei 
întîlnire internațională. Simbătă a luat sfîrșit la București intîlnirea grupului de lucru ai Universității Națiunilor Unite care elaborează proiectul „Scopuri, procese și indicatori de dezvoltare".Timp de două zile, cercetători și specialiști din Anglia, Argentina, Elveția. Ghana, Italia, Polonia, România, Sri Lanka și S.U.A. au prezentat rapoarte privind modelele globale alg dezvoltării omenirii.Întîlnirea, care ș-a desfășurat la sediul Centrului eurooean nentru în- vătămînț superior al UNESCO, a prilejuit un interesant schimb de idei privind modalitățile de studiere a problemelor globale ale dezvoltării.
Consfătuire a frigotehnis- 

tilor. Tehnica frigului a fost tema unei consfătuiri pe țară organizată la Cluj-Napoca de 'către Institutul de cercetări șl inginerie tehnologică de mașini și instalații pentru industria alimentară și frigorifică din localitate și comisia județeană a inginerilor și tehnicienilor. S-au dezbătut aspecte noi și rezultatele cercetărilor întreprinse, randamentele practice funcționale ale utilajelor construite în ultimii ani, au fost . jalonate direcțiile prioritare, de perspectivă ale dezvoltării acestui sector în vederea satisfacerii necesităților economiei iraționale, științei și invățămintului.,.. (AI. .. Mureșan). 1 ..

PROGRAMUL 2
9,00 Teleșcoală. Consultații pentru ele

vii cursurilor serale
9,45 Concert educativ. Ciclul "Tineri 

soliști la Filarmonica „George 
Enescu"»

11,35 Dosarele secrete ale tezaurelor. 
Epava navei „Tubantia". Producție 
a studiourilor de televiziune B.B.C. 
Telejurnal 
Telerama
Desene animate
Coloane în amiază. Emisiune 
versuri
Bijuterii mtizicale 
Clubul tineretului

19,00
19,16
19,45
20,05 de

Gheorghe MITRO1

Tenis „Cupa Davis“

20.20
20,50
21,35 Telejurnal • Sport

LUNI, 18 IUNIE 1979
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune in limba maghiară
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 tncepînd din această sâptămină, 

redacția emisiunilor economice 
deschide : Dosarul energiei. Consa
crat economisirii energiei șl com
bustibililor reducerii consumuri
lor de materiale energolntensive, 
valorificării resurselor secundare

19,35 Roman-foileton : Poldark. Episo
dul 17
Cadran mondial
Emisiune de educație științifică 
Melodii românești
Telejurnal

20,30
20,50
21,20
21,35

16,00

16,30

16.50
17,20
18.05
18.50
19,00
19.15

19,40

20,25
20,45

PROGRAMUL 2
Cenaclul tinerilor de la Șantierul 
naval Oltenița »
Cintec nou In grai străbun — me
lodii populare
Noi, femeile !
Muzică și umor
In alb și negru : Lassie 
1001 de seri
Telejurnal
Film serial pentru copil : Povestiri 
din pădurea verde
Seară de operă : stejarul din Bor- 
zești, de Teodor Bratu
Un fapt văzut de aproape
Film serial : Rădăcini. Reluarea 
episodului 4

21.33 Telejurnal 1.'

cinema

în citeva rinduriSimbătă pe stadionul „Republicii" din Capitală, în cadrul „Cupei României" la atletism, Ileana Silai a ‘stabilit un nou record național în proba de 1 500 m plat, cu timpul de 3’58”6/10. Vechiul record era de 3’59”8/10 și aparținea Nataliei Mără- șescu.Proba feminină de săritură în lungime a revenit atletei Doina Anton- Spinu, cu rezultatul de 6,47 m,• în prima zi a competiției internaționale de canotaj academic „Regata Griinau" sportiva româncă Aneta Marin-Mihali a repurtat o spectaculoasă victorie în proba de schif simplu, cronometrată pe distanța de 1 000 m in 3’57”62/100. Pe locurile următoare s-au clasat Martina Schroter, (R.D.G.) — 4’02”22/100, Petra Boesler (R.D.G.) — 4’04”89/100, Antje Koehler (R.D.G.) — 4’05”12/100. Marianne Am- brus (Ungaria) — 4’05’’20/100. A terminat, de asemenea învingător echipajul de doi fără cîrmaci al României (Angelica Aposteanu, Marlena Zagoni) in 3’59”14/100, urmat de Dynamo Potsdam (R.D.G.) 4’01” 36/100, Bulgaria — 4’01”70/100, Olanda — 4’02”04/100.

ROMÂNIA - R.Ilie Năstase și Traian Marcu — in formula de dublu, destul de eficientă, aleasă de căpitanul nejucătir Gheorghe Viziru — au dispus, relativ ușor, cu 3—0 (6—2, 7—5, 7—5), de cuplul vest-german Fassbender — Marten și astfel echipa de tenis a României a luat un avantaj care, foarte probabil, este hotărîtor pentru victoria formației noastre în acest meci din sferturile de finală ale grupei B europene.Cei peste 3 000 de spectatori au aplaudat cu multă satisfacție sportivă demonstrația de clasă tehnică greu egalabilă pe care a făcut-o la fel ca altă dată Ilie Năstase ; publicul s-a arătat darnic cu aplauzele și la adresa lui Marcu, Fassbender și Mar-

F. GERMANIA 2-1ten. A fost reconfortant să revezi un joc de înaltă ținută pe. terenul bucu- reștean. ar fi și mai frumos să avem parte de un Năstase — Borg, in ipoteza, astăzi plauzibilă, a unui viitor meci România — Suedia.O dorință, sub formă de întrebare, pe care am auzit-o mărturisită de cîțiva amatori de tenis.: Am fi vrut să-1 vedem la lucru și pe cel de-al patrulea component al echipei noastre, tînărul Florin Segărceanu ; oare n-ar fi fost înțeleaptă utilizarea lui ?Astăzi, de la ora 14, vor avea loc partidele Hărădău — Elter și Năstase — Wunschig.
V. M<

FOTBAL: Meciuri la răspîntii de drumuri, 
azi în divizia APenultima etapă a campionatului ar putea șă rezolve problemele spinoase legate de cucerirea titlului național sau de evitarea retrogradării, după cum n-ar fi exclus să paseze ultimei etape dezlegarea tuturor nodurilor. Probabil, amatorii de fotbal ar fi preferat o televizare alternativă a meciurilor de la Pitești și Iași, așa cum s-a procedat zilele trecute în Cupă. Tocmai aceste partide, F.C. Argeș — Olimpia și Politehnica Iași — Dinamo, ne pot aduce lămuriri asupra faptului cel mai important — cine va fi noua campioană, în ipoteza conjuncturii favorabile piteștenilor — șau dacă viitorul meci Dinamo — F.C. Argeș se va transforma in me- ciul-derbi al întregului campionat 1978—1979.Jocuri aspre, cum nici nu pot fi

altfel într-o competiție in care retrogradează o echipă din șase, sînt cele dintre Gloria și Jiul, F.C. Chimia — U.T.A. (televizat direct, în întregime), S.C. Bacău — Cor vinul și Politehnica Tiniișoara — A.S.A.în trei dintre partidele etapei, adversare sînt, cu o singură excepție, formațiile clasate de la locurile 3 pină la 7 inclusiv, ceea ce presupune desfășurarea unui joc mai puțin încordat : Steaua — F.C. Baia Mare (dacă jucătorii se vor strădui, ar putea rezulta un meci frumos pentru publicul bucureștean), C.S. Tîrgoviște — Universitatea Craiova și Sportul studențesc — F.C. Bihor (pe stadionul Republicii, cu noi ocazii de gol pentru... fundașul Munteanu II).Toate meciurile vor începe Ia ora 17.

• Vom mai vorbi la vară : VIC
TORIA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• în ochii tăi e întreaga lume : 
TIMPURI NOI —12; 14; 16; 18; 20.
• Severino : SCALA — 10; 12,15;
14,30; 16,30;----- ----- ---------------
— 9; 11,15;
FEROVIAR
18; 20.
• Aleargă 
prind 
15,45;
11,30; 
dină 
13,30;
— 21.
• O
MA STUDIO 
18; 20.
• Un trecător în ploaie : LUCEA
FĂRUL — 19; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15. la grădină — 21,15, BUCU
REȘTI — 9,30; 11,45; 14: 16; 18,15;
20.30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• înarmat și foarte periculos : 
CENTRAL — 10; 12; 14; 16; 18: 20.
• Vacantă tragică : EXCELSIOR
— 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15,
TOMIS — 9; 11,15; 13.31); 15,45;
18; 20.
• Lanțul amintirilor : GRI VIȚA
— 9: 11,45; 14,30; 17,30: 20,30.
• Un om in loden : BUZEȘTI — 
15,30; 1.7,30; 20, la grădină — 21.
• Napoli se revoltă : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Falansterul : BUCEGI -r- 16; 19.
• Dansul tobelor : GIULESTI — 
9: 12; 16; 19, MIORIȚA — 9; 12; 
16; 19.
• Cerul n-are gratii — 9.45, Stra
da lăturalnică — 11,45, Iubire —
18.30, Orient Express — 20,30 : CI
NEMATECA.
• Mihai Viteazul : LIRA — 16; 19.
• Praf sub soare : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Vestul sălbatic : MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Clipa : PACEA — 15; 18.30.
• Cum se trezește o prințesă : 
FERENTARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Evadarea : COTROCENI — 15;

: SCALA
18.30; 20,30. FESTIVAL
13,30; 16; 18,15:

— 9; 11,15; 13,30;
20,30,
15,45;

să te
13,30;

• 9.15;

după mine ca
: PATRIA — 9; 11,15: 
18; 20,15. CAPITOL -
13.45; 16; 18,15; 20,30. la gră- 
— 21, MODERN
15,45; 18; 20,15,

— 9: 11,15; 
la grădină

dramă la vînătoare 
10; 12;

: ciNE- 
H: io;

17,30 : 20.
• Să prinzi o stea căzătoare 
FLOREASCA — 11; 13; 15,30: 17,45 
20, GRADINA PARC HOTEL - 
21,15.
• Vlad Tepeș : VIITORUL - 
16; 19.
• Inocentul : VOLGA —
14,30; 17; 19,30.
• Expresul de Buftea :
LAR — 16; 18; 20.
• Fortăreața invizibilă :
— 16; 18: 20.
• Rodeo : GLORIA — 11,15: 13,30: 
15,45: 18: 20.15.
• Vis de ianuarie : COSMOS — 
15; 17,30: 20.

9: 11.30;

POPU-

MUNCA

•A fost regăsită compania a T-a: 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 21, GRĂDINA 
BUCEGI — 21,15.
• Al cincilea anotimp ; FLACĂ
RA — 16; 18; 20.
• Viața merge înainte : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 21.
• Ciocolată cu alune ; PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Matinee pentru copii ; TIM
PURI NOI — 10, BUCEGȚ — 10, 
PACEA — 10, FERENTARI — 10, 
FLOREASCA - 9, MUNCA — 10, 
GLORIA — 9, COSMOS — 10, FLA
CĂRA — 10: 12, PROGRESUL — 10.
• Șeriful din Tennessee : GRĂ
DINA FLACĂRA — 21.
• Nea Mărin miliardar : GRĂDI
NA FESTIVAL — 21.
• inspectorul Harry : GRĂDINA 
LIRA — 20,45, GRĂDINA TOMIS 
— 21.
• Masca de apă 5 GRĂDINA TI
TAN — 21.

teatre
• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Concert extraordinar de muzică 
soul, funky, disco, cu formația 
vocal-instrumentală „Eruption" — 
17; 20.
• Teatrul National București (sala 
mică) : Coana Chirița — 10,30, A 
treia țeapă — 19,30, (sala Atelier): 
Zoo — 11, Trei pe o bancă — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : „După- 
amiezile muzicale ale tineretului". 
Iosif Ion Prunner — pian, Ruxan- 
dra loanid — violoncel — 18.
• Teatrul Național Iași (la sala 
Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra" din bd. Schitu Măgurea- 
nu) : Camera de alături — 11.
• Opera Română : Coppelia — 
11. Dragoste și jertfă — 19.
• Teatrul de operetă : Stelele 
operetei — 10,30, Violete de Parma 
— 19,30
• Teatru! Mic : Efectul i 
gamma asupra anemonelor 
Cititorul de contor — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mița in sac — 19.30.
• Teatrul Gluleștt : Haina cu două 
fețe — 19,30, (sala Majestic) : O 
noapte furtunoasă — 19,30, O fa
milie îndoliată — 10.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (Grădina Boema) : Boema 
ride, cîntă și dansează — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Albă 
ca zăpada și cei șapte pitici (pre-

razelor 
' — 10,

ca zăpada și cei șapte pitici 
mieră) 10,30.
• Teatrul „Țăndărică*  : Tyl 
spiegel — 20,15.
• Teatrul de păpuși Alba
(sala Teatrului ,,Țăndărică") : 
Undeva pe pămint — 9, Cele trei 
domnite — spectacol susținut de 
Teatrul de păpuși Oradea —■ 12.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Egor Buliciov și alții — 10,30, Bă
iatul cu floarea — 15,30, Volupta
tea onoarei — 19,30.

Ulen-

Iulia

• GHID ELECTRO- 
miC Expoziția „Măsurători ’79“, deschisă in cadrul „Expoziției realizărilor economiei naționale ale U.R.S.S.", pune la dispoziția publicului un ghid automat — primul de acest fel conceput și realizat în Uniunea Sovietică. Este vorba de un sistem informațional pentru expoziții bazat pe o mașină electronică de calcul, care furnizează pe un ecran orice informație despre un exponat sau altul solicitată de un vizitator. întrebările vizitatorului sint adresate mai întii unui operator, care le traduce in limbajul ordinatorului și apoi le Introduce in mașină. Răspunsurile „ghidului electronic" sint concise, dar, la

cerere, el furnizează, în scris, și date amănunțite, datorită dispozitivului său de imprimat.
• „CONDIȚIA UMA

NĂ" PE ECRAN ? vc°ndl- ția umană", celebrul roman al lui Malraux, constituie o mai veche tentație pentru cineaști. Recent și-a anunțat intenția de a transpune pe ecran această operă literară producătorul american Sidney Beckerman. Regia s-a gindit să o încredințeze lui Costa Gavras (autorul unor filme politice de amplu răsunet, ca de pildă, „Z“, care a rulat și pe ecranele noastre), iar rolurile principale — actorilor Jane Fonda și Richard Dreyfuss.

• CICLISTUL... ZBU
RĂTOR. Jos, acvanauți angajați în traversarea Canalului Minecii, iar deasupra survolînd același traseu, un „Icâr al timpului nostru", americanul în virstă de 26 de ani, Bryan Allen, care-și propulsează mașina zburătoare — două aripi din polisti- ren, un dispozitiv cu pedale și elice — prin forța mușchilor săi. Traversarea, despre care am relatat in ziarul nostru, este fără îndoială o performanță sportivă, căci pilotul, ciclist încercat, s-a antrenat intens în vederea acestei reușite. Iar avionul cu pedale „Grossamer Albatros", opera inginerului P. Maccready, va avea în curind o replică și mai eficientă — un ' model nou, mai mic și mai ușor, al cărui preț de vin-

zare nu va depăși 12 000 franci. Cine-1 va finanța ? Aceasta nu are importanță pentru constructorul său, care este Încredințat că se va găsi oricind un amator să incurajeze „aeronautica economică, nepoluantă".
• ATENTIE LA APA

RATELE DE BRONZAT 
ARTIFICIAL. Organizația elvețiană pentru apărarea intereselor consumatorilor, în colaborare cu grupurile similare din Anglia, Olanda și Belgia, au testat șapte din lămpile cu cuarț

Dragi tovarăși,Ne face plăcere să vă transmitem dumneavoastră, delegaților la cel de-al XXVI-lea Congres al Partidului Comunist din Australia, militan- tilor și tuturor membrilor partidului dumneavoastră, clasei muncitoare australiene un cordial salut tovărășesc și cele mai calde urări de suceșs din partea secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul. Nicolae Ceaușescu, a comuniștilor și a întregului nostru popor.Partidul nostru, comuniștii din România urmăresc și apreciază tradițiile de luptă ale comuniștilor australieni, activitatea susținută pe care o desfășoară partidul dumneavoastră pentru apărarea și promovarea intereselor vitale ale clasei muncitoare, pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres social, democrație și pace ale poporului australian.Folosim acest prilej pentru a sublinia cu satisfacție bunele relații dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Australia și a ne exprima dorința ca ele să se dezvolte continuu, contribuind Ia adin- cirea și amplificarea legăturilor dintre popoarele și țările noastre, la întărirea colaborării și solidarității dintre partidele comuniste și muncitorești pe baza deplinei egalități în drepturi, a stimei și respectului reciproc, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, corespunzător condițiilor istorice, naționale și sociale din propria țară.Ne exprimăm, totodată, dorința de a acționa pentru extinderea și diversificarea colaborării politice, economice, tehnico-stiințifice. culturale ,și în alte domenii dintre Republica Socialistă România și Australia, corespunzător intereselor ambelor noastre popoare, cauzei generale a progresului, securității și păcii internaționale.Dragi tovarăși,Poporul român desfășoară în prezent o amplă activitate pentru înfăptuirea în viață a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, strîns uniți in jurul Partidului Comunist Român, întîmpină cu noi și remarcabile realizări cel de-al XII-lea Congres al partidului și cea de-a XXXV-a aniversare a eliberării patriei — evenimente de însemnătate deosebită în viața social-politică a țării noastre, ce vor avea loc în acest an.Sub conducerea Partidului Comunist Român, întregul nostru popor iși consacră energiile și capacitatea sa creatoare creșterii puternice a forțelor de producție, aplicării pe scară largă a cuceririlor științei și tehnicii, asigurind dezvoltarea in ritmuri înalte și modernizarea întregii economii naționale, sporirea continuă a venitului național. Pe baza creșterii continue a avuției naționale, au fost adoptate importante măsuri de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Partidul nostru acționează, le asemenea, cu consecvență, pentru perfecționarea raporturilor sociale, adincirea democrației socialiste, lărgirea continuă a cadrului de participare activă și directă a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la conducerea vieții sociai- economice și politice, a întregii societăți. în acest sens dezvoltăm și perfecționăm, continuu sistemul auto- copducerii muncitorești și al aut. i- gestiunii întreprinderilor, care reprezintă un important factor al de- rpocrației noastre socialiste, al creșterii responsabilității fiecărui colectiv față de buna gospodărire și administrare a avuției întregii societăți. în același timp, Partidul Comunist Român desfășoară o vastă activitate politico-educativă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor de oameni ai muncii, pentru ridicarea nivelului lor de pregătire științifică și culturală și afirmarea multilaterală a personalității umane.Acordind o importanță primordială-edificării socialismului, Partidul Comunist Român, România socialistă acționează ferm pe arena internațională, într-un spirit de profundă responsabilitate, pentru soluționarea constructivă a complexelor probleme care confruntă epoca noastră, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, in conformitate cu dorințele și aspirațiile de pace, progres și civilizație ale tuturor popoarelor.în activitatea internațională, Partidul Comunist Român. Republica Socialistă România pornesc de la profundele transformări revoluționar.', sociale și naționale petrecute in lume, de la schimbările produse în raportul mondial de forțe ca rezultat al afirmării tot mai puternice a hotăririi popoarelor de a pune capăt politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste, de a trăi libere și independente, într-un climat de pace și securitate, de a fi stăpine pe bogății

le naționale și a-ș; hotărî propriile destine fără nici o ingerință din afara, în același timp, ținem seama de faptul că in viața internațională continuă să se manifeste politica imperialistă și colonialistă, amestecul in treburile interne ale altor state, ceea ce duce la agravarea climatului mondial, provoacă tensiune și animozități, pune serios în pericol independența și pacea popoarelor.Pornind de la aceste realități, acționăm ferm pentru promovarea largă a încrederii și colaborării internaționale, pentru destindere și pace în lume. Milităm susținut pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu toate statele socialiste, pentru întărirea solidarității și conlucrării cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, extindem raporturile eu toate statele lumii, indiferent de orinduire socială. Așezăm la baza relațiilor noastre cu toate statele principiile egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță* și Ia amenințarea cu forța.Considerăm că este o înaltă îndatorire a noastră să ne aducem contribuția la întărirea colaborării și solidarității țărilor socialiste, văziml în aceasta un factor primordial al creșterii forței și influenței socialismului în lume, al sporirii rolului țărilor socialiste în accelerarea schimbărilor înnoitoare din viața internațională. Divergentele existente, problemele apărute, oricît de complicate ar fi, pot — și trebuie — să fie soluționate în spjrit tovărășesc, prin consultări și tratative purtate in spiritul deplinei egalități, al înțelegerii și respectului reciproc.Ca țară europeană, România acționează neabătut pentru înfăptuirea securității și cooperării în Europa, pentru transpunerea in viață, ca un tot unitar, a prevederilor Actului final de la Helsinki. Sîntem hotăriți sa ne aducem întreaga contribuție la buna pregătire a viitoarei reuniuni de la Madrid din 1980, astfel incit aceasta să marcheze noi pași înainte și realizarea unor progrese reale in extinderea colaborării economice, tehnico-științifice și culturale și, in mod deosebit, în trecerea la dezangajarea militară și dezarmare, fără de care nu pot fi concepute securitatea și pacea în Europa și în întreaga lume.România se pronunță consecvent și militează activ pentru abolirea definitivă a folosirii forței și amenințării cu torța în relațiile internaționale, pentru stingerea și lichidarea oricăror stări de încordare și conflict existente în diferite părți ale lumii și pentru rezolvarea tuturor diferendelor și litigiilor internaționale exclusiv pe calea tratativelor pașnice.Acționăm ferm pentru înfăptuirea dezarmării, jn primul rind a dezarmării nucleare, pentru încetarea cursei inarniărilpr, care împovărează tot mâi greu popoarele și sporesc pericolul unor noi războaie nimicitoare.Acordăm, de asemenea, o importanță deosebită — și milităm ferrn — pentru trecerea la măsuri concrete și eficiente de lichidare a fenomenului subdezvoltării, a decalajelor economice și sociale, dintre state, pentru o nouă ordine economică internațională, care să asigure o dezvoltare mai rapidă a țărilor rămase in urmă, stabilitatea economiei mondiale, progresul întregii omeniri.Ne exprimăm încrederea că popoarele — adevăratele creatoare ale istoriei — dispun de forța și capacitatea de a învinge orice greutăți și obstacole și că, acționînd unite, ele pot asigura soluționarea marilor probleme internaționale, potrivit intereselor și năzuințelor lor, edificind pe planeta noastră o lume mai bună și mai dreaptă, o lume a păcii și colaborării.în spiritul bogatelor sale tradiții internaționaliste, Partidul Comunist Român militează neabătut pentru dezvoltarea solidarității și colaborării cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru întărirea unității și conlucrării lor în lupta pentru socialism, progres social și pace in lume. Totodată, partidul nostru dezvoltă colaborarea cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu forțele revoluționare, progresiste, antiimperia- liste de pretutindeni, convins că solidaritatea reprezintă astăzi factorul esențial, chezășia victoriei in lupta pentru o politică nouă în viața internațională, de respect al independenței și libertății popoarelor, de destindere, înțelegere și pace intre națiuni.Ne exprimăm convingerea că lucrările și hotăririle actualului congres vor marca un mornent important în viața partidului dumneavoastră, vor determina creșterea continuă a influenței și capacității sale de a acționa in slujba intereselor clasei muncitoare, a întregului popor australian prieten. Cu această convingere, urăm succes deplin lucrărilor congresului dumneavoastră.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 iunie, tn țară : După o răciră 
de scurtă durată, semnalată la Începu
tul intervalului in vestul și nordul ță
rii, vremea se va încălzi din nou. Ce
rul va fi variabil, cu înnorați mal ac

centuate tn Banat, Crișana, Transilva
nia, Maramureș, precum și în zonele 
de deal și de munte, unde vor cădea 
ploi, mai ales sub formă de aversă in
solite de descărcări electrice și. izolat, 
de grindină, tn rest, aversele vor fi 
izolate. Vint slab pină la moderat, cu 
intensificări de scurtă duratâ. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
12 și 20 de grade, mai coborîte in estul 
Transilvaniei, iar cele maxime între 
24 și 34 de grade.

ce țe desfac pe piață pentru amatorii de bronzare artificială- Nici unul din aceste produse nu a primit un aviz favorabil. Dimpotrivă, s-a constatat că ele sînt contraindicate, între altele, pentru că tratamentul prea insistent cu raze infraroșii concentrate poate provoca crize cardiace, conjunctivită, îmbătrînirea prematură a pielii.
• EXPERIENȚA DE 

YOGA. Swami Satiamurti, India, a încheiat cu bine una din cele mai spectaculoase demonstrații de yoga din cariera sa — cufundarea într-o stare a- semănătoare cu somnul hibernal, cînd încetează aproape toate procesele fiziologice ale organis

mului. închis într-o incintă cu dimensiunea de un metru pătrat, afiată sub apă, la o adîn- cime de 2 m, unde aerul nu putea pătrunde, el a rămas în contact cu lumea din afară doar prin intermediul unor electrozi și al unor emițători, care transmiteau la o aparatură medicală toate modificările intervenite in organismul său. După 19 minute, inima lui Satiamurti și-a încetat bătăile. Cinci ore mai tirziu temperatura corpului a scăzut de la 36 la 25 grade, indicii sigure ale morții clinice. Yoghinul a rămas in această stare timp de opt zile. Un medic, care a asistat la această performanță, l-a trezit pe Satiamurti din somnul său adine ridieîndu-i brusc una din miinl.

• „FILIERA COLUM
BIANA". Un avion cu zece tone hașiș, surprins în departamentul La Guajira înainte de decolare, a furnizat autorităților columbiene pista pentru descoperirea unei întinse rețele de plantatori clandestini de marijuana și traficanțl de droguri. Au fost date la iveală cu acest prilej plantații clandestine pe o suprafață de 10 000 ha, de pe care se pot obține recolte anuale de 30 000 tone de marijuana. Aceasta este doar o verigă din „filiera columbiană" a traficului de droguri. în ultimele luni au fost capturate peste 50 de ambarcațiuni și avioane încărcate cu hașiș.
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„Politica președintelui Ceausescu se bucură 
de apreciere in intreaga lume"_

Un articol din cotidianul pakistanez „Morning News"ISLAMABAD 16 (Agerpres). — Cotidianul „Morning News", din Karachi, a publicat articolul „Politica de coexistență pașnică a României", semnat de K. M. Sha- riff, curtoscut publicist pakistanez, proprietarul ziarului. Este evidențiat în .mod deosebit rolul României, al președintelui Nicolae Ceaușescu in promovarea dreptului tuturor popoarelor de a fi pe deplin stăpine pe propria lor soartă. Mulți lideri — arată ziarul — au militat in acest sens, dar „omul care se distinge proeminent este președintele Nicolae Ceaușescu al României". „Politica președintelui Ceaușescu — se arată in continua- re — se bucură de apreciere în întreaga Iunie", relevîndu-se, în
Pentru o soluționare justă 

a problemei cipriote
• Plenara C.C. al A.K.E.L. • Declarațiile secretarului 

general al O.N.U.NICOSIA 16 (Agerpres). — La Nicosia a avut loc plenara Comite-, tulul Central și a Comisiei Centrale de Control ale Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.). Plenara a subliniat că recentul acord realizat între președintele Ciprului, Spyros Kyprianou. și liderul comunității turco-cipriole, Rauf Denktaș, constituie un pâș important pe o cale constructivă, in interesul reglementării pașnice a as-, pectelor interne ale problemei cipriote. Principala sarcină a momentului actual, s-a subliniat la plenara C.C. al Ă.K.E.L., este de a contribui prin toate mijloacele la succesul reluării. tratativelor intercomunitare. în cadrul plenarei a luat cu vin tul Ezekias Papaioannou, secretar general aL A.K.E.L. El a arătat , că aspectele interne ale problemei cipriote trebuie să fie soluționate de cipripții înșiși, pe calea tratativelor dintre reprezentanții comunităților greacă și turcă, sub egida O.N.U.
CRIZA ENERGETICĂ 

ÎNGRIJOREAZĂ ȚĂRILE OCCIDENTALE
In perspectiva apropiatelor întil- 

niri de la Strasbourg (21—22 iunie — 
cu participarea șefilor de stat și de 
guvern ai celor nouă țări ale Pieței 
comune) și de la Tokio (28—29 iu
nie — reunind reprezentanții a șapte 
state industrializate), guvernul fran
cez a elaborat o serie de propuneri 
referitoare la controlul importurilor 
de petrol pe care intenționează să le 
prezinte partenerilor săi. După cum 
se știe, în ultimul timp, datorită cri
zei energetice, unele țări occidentale 
(tu recurs la practici de achiziționare 
a petrolului, care au nemulțumit Pa
risul și alte capitale vest-europene, 
mtrucit au provocat perturbățit și au 
încurajat speculații pe piața mon
dială, in sensul urcării artificiale a 
prețurilor. Se consideră că „jocul li
ber al tendințelor de piață ar putea 
antrena o gravă recesiune econo
mică".

In consecință. Franța dorește in
troducerea voluntară a unui control 
asupra cantităților și prețurilor la 
importurile de petrol, un fel de „re
guli de funcționare pentru pletele li
bere", cum apreciază agenția France 
Presse. Guvernul francez a remis 
partenerilor săi din C.E.E. un memo
randum, care va fi discutat luni, la 
Luxemburg, de miniștrii energiei ai 
„celor nouă". Documentul preconi

context, conceptul de pace elaborat de șeful statului român, concept „transpus in viață cu perseverență". în acest sens, se subliniază că principala „caracteristică a politicii externe românești este coexistența pașnică intre națiunile lumii", menționindu-se că „poziția României de aderare la principiile universal acceptate ale relațiilor internaționale a cucerit mulți prieteni in lume".în încheiere se arată : „Președintele Ceaușescu se pronunță consecvent pentru' pace. De asemenea, domnia sa vrea să utilizeze resursele naționale pentru dezvoltarea țării, pentru a asigura un viitor mai bun poporului".

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres) — Consiliul de Securitate al O.N.U. a hotărit să prelungească mandatul forțelor O.N.U. din Cipru pentru o nouă perioadă de șase luni, pînă la 15 decembrie. 1979. Rezoluția adoptată în acest șens „cheamă insistent părțile cipriote greacă și turcă să continue cu regularitate și asiduu negocierile intercomunitare in cadrul acordului în 10 puncte, căutînd să obțină rezultate și evitind orice ter- giversare",Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a exprimat speranța că interlocutorii de la Nicosia — unde se. desfășoară în prezent negocieri intercomunitare sub egida O.N.U. .— vor fi ' impulsionați de acordul in 10 puncte, realizat la 19 mai . între președintele Ciprului, Spyros Kyprianou, și liderul ciprioților turci, Rauf Denktaș.

zează „adoptarea unul ansamblu de 
măsuri vizind reducerea permanentă 
a consumului de energie, menținin- 
du-se în același timp ritmul de creș
tere economică". Potrivit raportului 
pregătit de Comisia europeană pen
tru reuniunea „celor nouă" de la 
Strasbourg, „criza energetică ar pu
tea provoca, -în deceniul următor, 
creșterea inflației și șomajului in ță
rile C.E E.“.

Problemele energetice preocupă și 
alte țări ale lumii. Intr-un raport 
adresat Casei Albe, ministrul ameri
can al energiei, James Schlesinger, 
apreciază că numai 0 politică vigu
roasă de valorificare a rezervelor de 
cărbune poate constitui un răspuns 
in Statele Unite la penuria tot mai 
serioasă de petrol. El se pronunță în 
raport pentru crearea unei comisii 
prezidențiale, care să adopte măsuri 
concrete in acest sens.

Guvernul japonez a adoptat o serie 
de măsuri suplimentare de economi
sire a energiei, avind în vedere de
teriorarea situației in domeniul apro
vizionării, transmite agenția Kyodo 
Intre aceste măsuri figurează supri
marea tuturor matineelor de cinema
tografe, scurtarea programelor de te
leviziune, închiderea stațiilor de ben
zină in zilele de . sărbătoare.. limita
rea reclamelor cu neon.

Solidaritate cu lupta 

popoarelor 
din Africa australăNAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).— La sediul O.N.U. din New York a fost marcată Ziua internațională de solidaritate cu popoarele luptătoare din Africa australă — Ziua Soweto. Luind cuvîntul cu acest prilej, secretarul general al O.N.U.,. Kurt Waldheim, a declarat că Organizația Națiunilor Unite a definit apartheidul drept o crimă împotriva conștiinței și demnității umanității și și-a declarat sprijinul pentru lupta justă a popoarelor din Africa australă împotriva inegalității rasiale.Participanții la manifestare au a- pretiat, în intervențiile lor, că politica rasiștilor sud-africăni reprezintă cea mai gravă amenințare la adresa păcii și securității pe continentul african. *DAR ES SALAAM 16 (Agerpres).— Congresul Național African (A.N.C.), organizație a cărei .activitate este interzisă de regimul, de ,a- pârtlieid din Republica Sud-Africană, a lansaț un apel lâ declanșarea unei greve generale în ziua de luni pentru a marca împlinirea a trei ani de la puternica revoltă a populației de culoare de la Soweto.
nicaragua: Ofensiva generalizată 

a forțelor sandiniste
• Insurgenții avansează pe toate fronturile, în timp ce forțele 
somoziste aplică pe scară largă tactica „pămîntului pirjolit"
• Ultimatum adresat unităților guvernamentale • Refugia! 
într-un buncăr, Somoza încearcă să cîștige timp prin manevre

diplomatice de ultimă oră'MANAGUA. Din confuzia care domină veștile sosite din Nicaragua, -două lucruri par să se distingă cu claritate : avansul vertiginos al insurgenților din Frontul Sân- dinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.) .In principalele, orașe, inclusiv în capitală, și utilizarea pe scară largă a tacticii „pămintu- lui pirjolit" de către armata ■ so- mozistă, silită să bată în retragere pe toate fronturile..Evoluția . evenimentelor infirmă versiunea lansată de cercurile militare somoziste, In sensul că pătrunderea adîncă a sandiniștilor în orașe ar fi fost facilitată in mod deliberat pentru a-i separa pe ă- ceștia de sursele de aprovizionare din mediul rural și de a-i concentra în „pungi", unde nu ar putea să reziste unei contraofensive - de durată. în ultimele zile, insurgenții nu. numai că au pus stăpinișe, total sau parțial, pe cîteva localități importante (inclusiv al doilea oraș al țării, Leon), dar au reușit, de asemenea, să treacă la încercuirea cartierului general Al armatei în Managua și chiar să amenințe „buncărul" în care dictatorul Somoza s-a refugiat (asemenea lui Hitler1, in zilele premergătoare prăbușirii finale a reichului nazist) — ceea ce a provocat o evidentă derută în cercurile oficiale.După ce și-a consolidat pozițiile în puncte-cheie ale capitalei, Frontul Sandinist a adresat, vineri. Gărzii .Naționale somoziste un ultimatum, cerindu-i să. depună armele în decurs de 48 de ore ;' în caz contrar „va suferi consecințele refuzului". Ultimatumul este cuprins în, textul unei proclamații a frontului, difuzată de postul de ra-

VIENA

Convorbiri sovieto-americane la nivel inaltVlENA 16 — Trimisul special A- gerpres, Nicolae Chilie, transmite : La Viena au început sîmbătă convorbirile dintre Leonid Brejnev. secretar general al C.C. ai P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Jimmy Carter, președintele S.U.A. La convorbiri au participat, din partea sovietică : Andrei Gromîko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe, Dmitri Ustinov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. ministrul apărării. Konstantin Cernenko, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Ogarkov, șeful Marelui Stat Major al Forțelor Armate ale U.R.S.S., . prim-adjunct al ministrului apărării, iar din partea americană : Cyrus Vance, secretarul de stat al S.U.A., Zbigniew Brzezinski, consilier pentru problemele securității naționale, Harold Brown, ministrul apărării, David Jones, președintele Comitetului mixt al șefilor de stat major.După cum precizează agenția T.A.S.S., în cursul primei runde de convorbiri, care s-a desfășurat sim- bătă dimineața Ta Ambasada S.U.A., Leonid Brejnev și Jimmy Carter au 

dio „Șandino" — de „undeva din Managua".în încercarea disperată de.a face față situației pe plan militar,, regimul. a aruncat în luptă, Ta Managua.- sute de rezerviști, cu deosebire in jurul „buncărului", în timp ce mai multe cartiere ale orașului continuă să fie supuse bombardamentului de artilerie. După .‘Ledn, Managua este cuprinsă și ea de flăcări. Evacuarea rezidenților străini se desfășoară cu intermitențe, ințrucit . zona aeroportului rămine mai mult blocată din cauza luptelor. Alte orașe de' pe coasta' Pacificului — Masaya. Diriamba. Riy.șs — ca și unele din interiorul țării, ca Matagalpa și Esteli, sînt și ele teatrul unor violente ciocniri, soi- date cu un mare număr de victime de ambele părți. Lipsa de electricitate și de apă. ca și penuria acută de hrană sint elemente ce întregesc panorama vieții de calvar a populației din. localitățile respective.în fața puternicei .ofensive san- diniste, îh uhfe'.e cercuri oficiale, scrie agenția France Presse. este luată în considerare posibilitatea retragerii de la putere a generalului Somoza, ca singura cale de soluționare negociată a .conflictului. La o conferință de presă, ministrul de externe somozist. Julio Quintana, a declarat că guvernul . este „dispus, să negocieze cu oricine ar fi" și va accepta orice decizie a Organizației Statelor Americane referitoare la trimiterea unei „forțe de pace" in Nicaragua. După părerea unor observatori, ar fi vorba de o tentativă de ultimă oră a regimului de a cîștiga timp de manevră „in extremis" pentru a împiedica „stingă radicală" să preia puterea. 

examinat problemele generale, principiale, ale relațiilor dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite.După-amiază a avut loc a doua rundă a convorbirilor sovieto-ameri- cane la nivel înalt S-a procedat la un schimb de vederi, in problemele ce privesc SALT-II, cit și continuarea, în viitor, a convorbirilor vizind limitarea armamentelor strategice.
★Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, și secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, au avut, vineri după-amiază, o în- tilhire la Ambasada sovietică din Viena, în cadrul căreia au procedat la definitivarea agendei convorbirilor între Leonid Brejnev și Jimmy Carter.

ORIENTUL MIJLOCIUBAGDAD 16 (Agerpres). — La Bagdad au început sîmbătă convorbirile între președintele Irakului, Ahmed Hassan Al-Bakr, și președintele Siriei, Hafez Al-Assad, care a sosit în aceeași zi în capitala irakiană.Agenda convorbirilor cuprinde probleme vizind relațiile bilaterale și modalitățile de adincire a lor. evoluția situației din Orientul Mijlociu și. din lumea arabă, precum și alte chestiuni de interes reciproc.PARIS. — Președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing. l-a primit pe vicepreședintele Egiptului, Husni Mubarak, cu car^ a avut convorbiri axate îndeosebi pe implicațiile tratatului egipteano-israelian.într-o conferință de presă, Husni Mubarak a subliniat că pozițiile franceză și /egipteană sint foarte a- propiate și s-a declarat satisfăcut de • convorbirile cu președintele d’Estaing. Referindu-se la soluționarea crizei din Orientul Mijlociu, Mubarak a spus ; „Nu există pace totală, dar s-a realizat un pas spre pace. Ea va fi dobintlită numai odată cu soluționarea problemei palestiniene". .

agențiile de presă transmit:
In cadrul manifestărilor con

sacrate in Canada marcării celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, in orașul Kitchener .au 
avut loc, sub auspiciile Consi
liului de directori ai Bibliotecii 
publice Kitchener-Waterloo și 
ambasadei române. vernisajele 
Măi ăxfldilfll de carte și unei 
expoziții de fotografii ..Imagini 
din România".

Aflat într-un turneu în Sta
tele Unite, colectivul teatrului 
bucureștean „Lucia Sturdza-Bu- 
landra" a prezentat pe scena 
prestigiosului teatru „Arena 
Stage" din Washington primul 
spectacol în capitala americană 
cu piesa „Elisabeth I", a dra
maturgului american Paul Fos
ter. Spectacolul, la care au 
participat reprezentanți ai vieții 
politice și culturale, un numeros 
public, a constituit un succes 
deosebit pentru actorii teatrului 
bucureștean. răsplătiți, dealtfel, 
cu îndelungi aplauze.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ISLANDA

Excelenței Sale Domnului KR1STJAN ELDJARN 
Președintele Republicii Islanda

REYKJAVIKZiua națională a Republicii Islanda îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul islandez.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

La Thingvellir, pe platoul de lavă bazal- tică de la nord de lacul Olfusvatn. acolo . unde activitățile vulcanice au creat un uriaș amfiteatru natural, s-a întrunit, cu mai bine de un mileniu în urmă, primul parlament din Europa — Althing-ul — pentru a'hotări asupra creării unei țări pe care coloniștii proaspăt ve- niți de pe meleagurile scandinave, o numiseră Islanda -- adică „de gheață". Aceasta a fost decizia îndrăzneților navigatori, conduși de vikingul Ingolfur Ar- narson,. ajunși pe meleagurile islandeze in căutarea libertății. Deși de-a lungul coastei sudide a noului pă- mînt descoperit au zărit vaste întinderi acoperite de ghețari veșnici, ei au debarcat totuși în golful din sud-vestul insulei, pe locul unde astăzi este situată capitala țării. I-a intrigat faptul că în „țara de gheată" au zărit masive emanații de aburi fierbinți ieșind din gheizerele de pe insulă. Și au numit locul Reykjavik — adică „golful de fum".Vicisitudinile veacurilor . trecute și vre-

melnicile dominații străine n-au putut fringe voința de libertate și neatirnare a islandezilor, care, :1a 17 iunie 1944 s-au. a- dunat din nou: în tulburătorul amfiteatru de la Thingvellir pentru a asculta cuvintele președintelui țării : „De acum înainte. Islanda este din nou o națiune independentă", înfruntind vitregia naturii, islandezii au luptat pentru diversificarea economiei. Ei s-au preocupat să pună mai bine în valoare energia apelor si a gheizerelor, au inăl- țât fabrici de aluminiu, de ciment, de îngrășăminte chimice, șantiere pentru construcții și . reparații navale. . care au marcat pași de început pe calea făuririi unei industrii proprii. în paralel se dezvoltă agricultura, in special creșterea animalelor.fu toate acestea, e- conomia Islandei continuă să fie dependentă de pescuit : 90 la sută din întregul export al tării îl reprezintă peștele. Această îndeletnicire ÎSi pune amprenta pe intreaga .viată economică și socială a țării. La : Ișa- tiordur; port, al codu

Comunicatul comun dat publicității la încheierea convorbirilor dințre președinții Agostinho N :lo și Mobutu Șese Seko. șeful statului angolez și. respectiv, șeful statului zâirez. reafirmă „angajamentul solemn , ca teritoriile țărilor lor să. nu fie folosite niciodată drept baze pentru activități de natură să perturbeze securitatea unuia sau altuia din state".
Evenimentele din Ghana. Consiliul Revoluționar al Forțelor Armate — instaurat la conducerea Ghanei după lovitura militară de stat care a avut loc in cursul acestei lutri — a anunțat componenta noului guvern ghanez. Patru miniștri din vechiul cabinet au fost menținuți in funcțiile lor. într-un comunicat oficial. Consiliul Revoluționar al Forțelor Armate a reafirmat politica de nealiniere și dorința de cooperare a acestei țări pe plan international.Postul de radio ■ Accra. ■' citat. de agențiile Reuter, A.P.. și U.P.I.. a anunțat că fostul șef al statului ghanez. Ignatius Acheampong, a fost 

lui, Săptăminile din an cind are loc pescuitul reprezintă un adevărat maraton. Cînd cele cite va traulere intră in port, după un pescuit bun, orașul întreg se lansează în cursa „orelor suplimentare": profesorul de liceu devine hamal in port, avocatul manipulează mărfurile, învățătorul decojește crevețif ; toți, cu mic cu mare, lucrează Ia curățirea și sortarea peștelui.Deși situate la mari depărtări, intre România și Islanda s-au dezvoltat relații de prietenie și colaborare pe diverse planuri — politic, economic, teh- nico-științific și cultural. Ele au fost puternic impulsionate de vizita președintelui Nicolae Ceaușescu, la invitația președintelui. Kristjan Eldjărn, p meleagurile islaneezr De ambele părți exre- tă convingerea că extinderea și adincireâ in continuare a relațiilor româno-islandeze corespund pe . deplin interesului celor două țări și . popoare, cauzei păcii, progresului și- înțelegerii in Europa și în lume.
N. P.

executat sîmbătă. Potrivit postului de radio, el a fost judecat de un tribunal instituit de Consiliul Revoluționar al Forțelor Armate și condamnat pentru corupție și cheltuirea fondurilor statului in detrimentul țării.
Congresul Partidului So

cial-Democrat Portughez incfepdt ‘ simbătfi ’’ lucrările la Lisa- bo’na. El are loc; in condițiile crizei politice declanșate in țară prin demisia primului ministru Carlos Mota Pinto.
Interzicerea unei reu

niuni neonaziste. Autorității» din Frankfurt pe Main au interzis desfășurarea in acest oraș a congresului Partidului Național Democrat neonazist, prevăzut pentru, sîmbătă. Au, cerut interzicerea acestui Congres Partidul Comunist German, organizațiile antifasciste, organizațiile, de tineret și sindicale.

...Plaza de Armas. Patrulater auster, cu o latură ocupată in întregime de Palacio de Gobierno (Palatul prezidențial), flancat solemn de catedrala cu zjduri cenușii, fără prea multe ornamente exterioare, în vecinătatea căreia un palmier singuratic tînjește după o ploaie (dar în zadar, căci la Lima plouă la douăzeci de ani odată), care să trezească verdele violent din fibrele ascunse ale frunzelor sale. într-un colț al pieței, conchistadorul Francisco Pizarro, turnat în bronz, privește parcă contrariat la mașinile care-i dau ocol, la mulțimea turiștilor care îl mitraliază cu flakh-’Urile aparatelor de fotografiat.E o dulce înserare de ianuarie. 
Piaza e învăluită în lumina blinda a amurgului, pe care trecătorii o respiră, parcă, cu nesaț: căci — in afara lunilor de vară australă de la începutul anului — Lima . este tot timpul sub obrocul norilor ce-• țoși. Un turist in blue jeans s-a• așezat, pe una din treptele soclului pe care se ridică statuia ecvestră ă lui Pizarro si ascultă buletinul de' știri — enurițare. lapidară a informațiilor interne și externe de ultimă oră — după care un scriitor își împărtășește reflecțiile in legătură cu aniversarea proclamării reformei agrare... „act revbluționar care a 
loVit nimicitor in cel mai puternic 
bastion al proprietății oligarhice". Peste Piaza plutește încă ecoul frazei... Parcă s-a chircit concjiis- tadorul în straiele-i de zale,_ parcă ar da să-și întoarcă fața,' să nu vadă, să n-audă , cum se năruie vechile rinduieli.în folclorul indian din perioada de după • invazia spaniolă. Lima apare impodobită cu miile de giuvaeruri smulse de pe trena cu care cea mai frumoasă vestală a Soarelui îl întîmpina pe zeul-astru în zori de zi... Și azi sint .în Lima case coloniale, sobre în aparență, dar înăuntru — cu uriașe oglinzi venețiene prinse in ranie din aur masiv. Și azi poți trece pe porțiuni ale acelor străduțe din Lima veche — cu palate senioriale etalind superbe balcoane din dantelă de lemn — unde viceregele ieșea la plimbare pe-nserat și care erau pavate cu argint.

...Din trena cu giuvaeruri a „frumoasei din munți", indienilor din 
sierra (lanțul Anzilor) le-a rămas numai țesătura din lină de lama, din care confecționează și azi splendide „ponehos", pelerine , protectoare împotriva frigului, âvind brodai# în. mijloc imaginea lui Wi- 
racocha (zeuî-Soare) ; un Wira- cocha trist, dar cu duritatea forței latente în ochi, in. lihia subțire. a buzelor. O țesătoare

VÎRSTELE LIMEI
• Unde duc azi stră
zile pavate odinioară 
cu argint? • Se ci
tește o lege pe 
platoul Cajamarca
• ...Cînd Pizarro 
nu-și mai recunoaște

orașul

bâtrînă din Cajamarca —atît de bătrină, incit părea că a apucat vremuri imemoriale — povestea că tristețea lui Wiracocha e de cînd fiii Soarelui au fost alungați din ayllu * *).  La Lima pot fi văzute și azi, in arhive prăfuite, acte de vînzăre și de cumpărare (încheiate între mari proprietari de pămînturi) in inventarul cărora figura și numărul exact al indienilor din latifundiile respective.

paniile transnaționale acaparau partea leului, din îesursele naturale aie țării. Pină cind s-a umplut paharul. Pînă cind, in fața unei noi afaceri scandaloase cu petrolul național, militari patrioți au încercat să dea o nouă direcție destinelor țării. 
„Pronunciamento la Lima, o tipică lovitură de stat militară" transmiteau, la 3 octombrie 1968 cei ciți- vă corespondenți acreditați in capitala peruană. Dar a intervenit, repede, o surpriză derutantă pentru cei care formulaseră asemenea a- precieri pripite. La 9. octombrie 1968, în Palacio de Gobierno. se semna decretul lege pentru naționalizarea industriei petroliere.Soseau legiuni de corespondențitn capitala peruană. Din rubricile cu articole despre turism și cercetări arheologice. Lima țișnea in rubricile politice de pe primele pagini ale marilor ziare din diferite țări ale lumii. A urmat apoi un „trăz- net’ ' din senin", pentru multe cartiere rezidențiale din Lima : la Cajamarca, pe același platou

Formal, indienii aveau dreptul de strămutare. Dar nu și la un loc unde să se. strămute. Un zguduitor roman al scriitorului Giro Alegria 
(„Lumea e mare și străină") a făcut cunoscută pe toate continentele drama căutării zadarnice a acestui loc pe haciendas (moșii) de zeti de mii de hectare.în schimb, Lima nobiliară prospera. Cu scurgerea timpului, renta latifundiară a făcut casă bună cu profiturile din industria pescuitului și a. cauciucului,’ cit’ cele din operațiile bancare și comerciale. Se năștea o nouă Limă

seniorială, cu tentă modernă, extinsă jpîhă' la țărmul oceanului, cu centre mustind de bogăție și cu ave- nide jalonate de palmieri, purtind nume de sfinți (San Isidro)J exotice 
(Miraflores) și — din scăpai^? poate — chiar indiene (Arequipâ)'.'ln Mi
raflores se amenajau luxoase baruri americane. Căci, din nordul continentului, descălecau din avioane noi conchistadori... în climatul de corupție și intrigi politice, com- 

unde, cu peste patru secole in urmă, Pizarro l-a atras într-o cursă pe regele incaș Atahualpa — Întemnițarea și . af»i . uciderea acestuia fiind ; /prologul jefuirii pă- minturilor —■ â fost proclamată per forma agrară. Legea reformei agrare a fost citită și în spaniolă. și in quechua. limba pe care o vorbesc indienii din sierra. După citirea decretului. 6 lipiste adîncă s-a lăsat peste platoul Ca- 

...

jamarca. Sfîșiată de plînsul în hohote al unei indience care s-a aruncat la pămint, sărutînd glia.Proclamarea: reformei agrare. Ia Cajamarca, a spart zidul invizibil care ținea izolată Lima de masele rurale, iar pe plan politic a stabilit 
pentru prima oară punți ale încrederii intre milioane de țărani și capitala Perului.înfruntind presiuni diplomatice și financiare, acționînd in numele suveranității naționale. Lima a recuperat pentru națiune marile bogății ale țării — petrolul, minereul de cupru, de. Zinc — care încăpuseră pe miini străine, asaltînd și feudele oligarhice din agricultură șl industria pescuitului. în 1975, cu prilejul zilei de aniversare a independenței politice, un ziar din capitală a publicat o hartă a Perului cu imagini alegorice indicînd „drumurile" prin care Lima se apropia de provincii, unind forțele țării în bătălia pentru „cea de-a doua independență", cea economică. Din Piaza de Armas, placă turnantă a aces

tor drumuri — de unde se desfăceau odinioară aleile pavate cu argint — pornesc drumurile, tot mai bătătorite, care leagă centrala întreprinderii de stat „Șiderperu" din capitală cu un cofnbinat de pe țărmul oceanului. Qiii oțel este „pavat" drumul dintre Lima și Trujillo, un orășel provincial pe care metalurgia prelucrătoare l-a trezit din amorțeală, într-o întreprindere din Trujillo, una din cele mai moderne. — „Maquinas Herramien- tas Andinas" — „șe potrivesc", scrie .6 revistă din Lima, piese din pels măi importante. pentru; coloana vertebrală a economiei naționale. E o intreprindere mixtă peruano-română. unde se fabrică. 
pentru prima oară in Peru, mașinii-, unelte. Un , alt itinerar. Lima —: îlo. duce la un mare combinat de rafinare â. cuprului inaugurat îh 1975. unde minereului i se adaugă în țară, pentru prima oară, caratele înnobilării sale industriale. Firește, rutele transformărilor structurale în viața economică și socială a țării nu urmează un traseu rectiliniu. Ele întîlnesc adesea terenuri accidentate — presiuni ale societăților. transnaționale, consecințe nefaste ale fenomenelor de criză din economia mondială asupra finanțelor țării, grevate de datorii, și, imn'icit, asupra nivelului de tfaL Procesul peruan este complex, du unele aspecte contradictorii, dar esențialul e că majoritatea resurselor naturale și principalele sectoare strategice ale dezvoltării industriale sint controlate de stat, că între pămînturile din Anzi și de .. pe coastă și cei ce le muncesc i:u mai există o barieră de netrecut.Și se pare că, de. la un timp, nici . chipul lui Wiracocha de. pe ponehourile din Cajamarca nu mai e. atît de crispat...Lima a devenit statul major ai acestor profunde schimbări ce-i conferă un dinamism pe care nil l-a avut niciodată. în tinerețea ei scriptică Lima a suferit de o închistare intr-un fel bătrinească. iar acum, la virsta de aproape 450 de ani, își trăiește adevărat.a-i tinerețe, cu multe, multe evenimente care au loc pentru... prima oară in 
viața ei.în aceasță invertire a virstelor reporterul descoperă trăsătura priheiz 
pală a personalității de azi a capitalei peruane.Iar în colțul său din Piaza de Armas. Francisco Pizarro pare că , nici nu mai recunoaște, de cîțiva ani, orașul...

Euqen POP

Lumină întunecată
Exista, cu siguranță, o vocație specifică —■ ereditară ? dobindltă 7 

— a ascetismului. Pentru ascet, durerea este mingiiere, lui ii place 
ceea ce riu-i place și se simts bine numai dacă se simte rău. in 
schimb, se află în relații permanente și foarte intime cu sfinții, stă la 
taclale cu duhurile și la cafeluță cu spiritele.

C'teodat^ se și grupează, în secte, ca . să se poată bucura îm
preună, cîf mai mulți și cit mai mult, de suferinți cit mal grele.

Așa ajung, respectivii asceți, să se lepede tot mai mult de Sa
tana și, în general, de ispitele lumești, să se purifice și să-și bucure 
sufletul numai cu preacurate avuții spirituale — dolari sau mărci, 
guldeni sau franci, lingouri sau acțiuni, imobile sau titluri de rentă. 
Abnegația le alimentează o insațiabilă dragoste pentru aproapele și 
pentru bunul aproapelui, pe oare-l ajută să-și dezinfecteze conștiința 
sterilizîndu-și buzunarul.-

Dar cu ce-i răsplătește această omenire atît de nedreaptă ? Cu 
ingratitudine. Cu cea mai crasă ingratitudine.

Se știe că acum cîteva luni, o comisie de anchetă a avut chiar 
insolența de a dori să cerceteze activitățile pioase ale sectei din 
Guyana, care ajunsese la un capital doar de 15 milioane dolari. Față 
de o asemenea ofensă, mai marii sectei i-au ajutat pe membri, cu 
cianură sau focuri de pistol, să la drumul spiritelor — mult mai scurt 
decît calea spre boxa tribunalelor.

JJ*
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î

*

*) Ayllu : organizare economică și social-politică a incașilor — exclu- zind exploatarea — cu caracteristici originale incă puțin cercetate.
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...Și acum, poftim, un nou caz în pașnica Elveție. Prin 1962, un 
duh supranatural s-a pogorît în dl. Swarrii Omkarăndnda, poruncindu-i 
să înființeze secta „Centrul luminii divine''. Iluminat de această re
velație, secta a luat ființă in orașul industrial Wintherthur, de lîngă 
Zurich, și-a creat un „institut pentru sinteza științelor șl meditației", 
a anunțat că va asigura „lucru spiritual tuturor oamenilor care su
feră și sînt nenorociți"... șt s-a pus pe colectat fonduri — nespiri
tuale.

Și deoarece lumina divină nu este afectată de scumpirea com
bustibilului, „centrul" a făcut repede avere, plasată în special în 
imobile, acaparind astfel o bună parte a orașului. Numai că, după un 
timp, s-au înmulțit plîngerile cetățenilor, scandalizați de ritualurile 
magice.

Atunci, preacuvioșii au trecut la represalii împotriva acestora: 
le-au mînjit casele cu sînge și clanțele porților și butoanele sone
riilor cu substanțe corozive. Au împrăștiat legume Injectate cu acizi 
și bomboane otrăvite pentru copii. Au turnat substanțe toxice in vaseie 
pentru lapte, lăsate peste noapte de cetățeni in fața ușilor.

Șefului politiției, prea insistent în cercetări, i-au aruncat în bu
cătărie cantități mari de vaccin antiholeric și antivariolic, in speranța 
că acestea vor provoca fenomene de contaminare. Și tot așa, avansind 
pe linia practicilor divine, au ajuns la organizarea de atentate. Pentru 
a-l asasina pe șeful poliției s-a încercat dinamitarea locuinței acestuia. 
Iar în subsolul unuia din sedii, la o descindere, s-au găsit depozite de 
arme și muniții, otrăvuri, chimicale toxice, lăzi de bombe și plastic.

Justiția i-a condamnat pe preacuvioșii sectanți, care n-au mai 
apucat să dea foc explozibilelor.

îneît locuitorii au fost privați de spectacolul feeric al artificiilor 
unor lumini cu adevărat divine.

Lumină care, bineînțeles, nu are nimic comun cu obscurantismul.

N. CORBU
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