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în cinstea

marii noastre sărbători

a 35-a aniversare

a eliberării patriei
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Nivelul organizării șantierelor este decisiv produ

PENTRU RESPECTAREA
TERMENELOR INVESTIȚIILOR

9
Pe șantierele de investiții, activita

tea constructorilor și montorilor se 
desfășoară in prezent 
entuziastei întreceri 
cinstea celei de-a 35-a aniversări a 
eliberării patriei de sub dominația 
fascistă. Nu există în momentul de 
față sarcină mai importantă pentru 
oamenii șantierelor, pentru toți fac- 
toriLangajați în realizarea investi- 
țiir1^" decit aceea de a-și concentra 
la, Șcimum eforturile și preocupă
ri^ entru accelerarea ritmului lu- 
cra* Jor, pentru a da în funcțiune la 
termenele stabilite sau chiar mai de
vreme cît mai multe capacități de 
producție.

Este pozitiv faptul că — printr-o 
bună organizare a lucrărilor — con
structorii și montorii au devansat cu 
multe luni termenele de punere in 
funcțiune la peste 40 de capacități 
din industria chimică, metalurgie, 
industria construcțiilor de mașini, 
prevăzute să intre în circuitul pro
ducției materiale in lunile următoare. 
De asemenea, un tur de orizont pa 
șantierele unor investiții, aflate ;r> 
preajma debutului industrial, printre 
care cele ale întreprinderii de utilaj 
petrolier din Tirgoviște, întreprinde
rii de articole tehnice din cauciuc Ji
lava, întreprinderii de țevi Roman, 
întreprinderii de prelucrare a mase
lor plastice din Drăgășani ș.a., de
monstrează că se muncește cu hăr
nicie pentru accelerarea ritmului lu
crărilor, iar respectarea termenului 
final a devenit o certitudine. Anali
za atentă a acestor succese relevă o 
experiență valoroasă, organizarea ra
țională a lucrărilor, preocupare îmbi
nată cu adoptarea, din vreme, a unor 
măsuri cuprinzătoare in scopul asigu
rării integrale a forței de muncă, 
aprovizionării ritmice, in flux conti
nuu, cu materiale, folosirii la capaci
tate a utilajelor de construcții.

Dar rezultatele dobîndite sînt ine
gale. Cum se știe, la o serie de obiec
tive noi, termenele de punere in 
funcțiune nu au fost respectate. Din
tre acestea sînt și unele capacități 
restante din anul 1978. Dacă ținem 
seama de faptul că pe numeroase 
șantiere cu scadența apropiată mai 
sint de realizat importante volume 
de lucrări și de montat cantități des
tul de mari de utilaje tehnologice, ne 
putem face 
toare asupra 
principale de

sub . semnul 
în muncă în

o imagine cuprinză- 
sarcinilor și direcțiilor 
acțiune : intensificarea

Onorîndu-și înainte de termen anga
jamentele asumate pe prima jumătate 
a anului, oamenii muncii din unitățile 
industriale ale județului Dîmbovița 

, și-au creat posibilități pentru realizarea
unei producții suplimentare materializate în 7.800 tone oțel și laminate, 
15 instalații pentru intervenție la sonde, 3 000 tone cărbune, 20 000 tone 
ciment și alte materiale de construcții, aparataj electric, țesături, frigidere, 
lacuri, vopsele și alte produse în valoare de circa 80 milioane lei.

Suplimentar 
se utile economiei 

naționale

valoare de circa 80 milioane lei.

Prima linie tehnologică 
la cariera Roșia de Jiu

Economii de combus
tibil și energie electrică

Prin optimizarea funcționării turbo- 
agregatelor și printr-un control riguros 
al instalațiilor tehnologice auxiliare, in 
vederea diminuării pierderilor de căl

dură semnalate la unele instalații, în perioada scursă din acest an energe-
'ticienii de la termocentrala Fintînele, județul Mureș, au econo
misit 900 tone combustibil convențional, cantitate cu ajutorul căreia s-ar 
putea produce circa 3 milioane kWh energie electrică. Succese similare 
au înregistrat și energeticienii de la Iernut, care, refolosind la o micro- 
centrală apa caldă rezultată de 
de energie electrică cu aproape

la turbine, au diminuat consumul propriu 
milioane kWh.3

CU 
re- 

ire- 
im- 

de

ritmului de execuție, calitatea irepro
șabilă a lucrărilor, astfel ca planul 
de investiții pe acest an hotăritor al 
cincinalului să fie îndeplinit integral.

Hotăritoare în activitatea de pe 
șantiere se dovedesc a fi, in ultimă 
instanță, munca oamenilor, capacita
tea lor de a acționa cu energie, 
elan și responsabilitate, pentru 
alizarea ritmică și de o calitate 
proșabilă a lucrărilor. La fel de 
portante sînt însă și activitatea
organizare și conducere a colecti
velor de oameni ai muncii, stilul și 
metodele de lucru folosite în acest 
scop, indiferent că este vorba de 
echipă, lot, șantier sau trust. Atin
gerea unor ritmuri înalte de con
strucții și montaj implică, în per
manență, o mare elasticitate în luarea 
deciziei și în acțiune, adaptareâ cu 
operativitate la realitățile concrete 
de pe șantier, promovarea stăruitoare 
a unor tehnologii rapide și eficiente 
de execuție. Primii chemați să de
clanșeze acest amplu proces de ri
dicare la cote noi a activității de con- 
strucții-montaj, să acționeze pentru 
aplicarea unor metode moderne de 
organizare a lucrărilor sint tocmai 
conducătorii de echipă, lot, șantier și 
trust. Iar condiția principală a unei 
organizări cît mai raționale con
stă în stabilirea unui program precis 
de lucru, realist și judicios eșalonat, 
în concordanță cu graficele de exe
cuție, atît la nivel de șantier, cît șl 
pe fiecare echipă și lucrător. Per
spectiva fiecărei zile de lucru se cere 
precizată de la primul la ultimul 
amănunt, sarcinile și răspunderile 
bine definite, condițiile tehnico-ma- 
teriale asigurate integral, astfel încît 
munca să se desfășoare în ritm sus
ținut, iar realizările efective să .se 
ridice la nivelul prevederilor 
grafice.

Programul de măsuri stabilit 
cent de Ministerul Construcțiilor 
dustriale reprezintă o bază realistă și! 
temeinică în concentrarea eforturilor; 
lucrătorilor de pe șantiere pentru' 
Îndeplinirea integrală și la termen a 
sarcinilor din planul de investiții pe 
acest an. Sintetizate, aceste măsuri 
urmăresc :

1. Creșterea ritmului de lucru Ia 
toate categoriile de lucrări — tur
nări de betoane, montaje de prefa
bricate, construcții metalice și în
deosebi utilaje tehnologice. în acest 
scop va trebui să se urmărească zil-

din
re- 
In-

nic, pînă la nivelul șefului de lot, 
realizarea programelor de lucru sta
bilite și, în cazul cind se constată 
abateri față de acest program, să se 
acționeze imediat pentru înlăturarea 
lor.

2. Asigurarea fronturilor de lucru 
reciproce, prin realizarea întocmai a 
stadiilor fizice prevăzute. Eforturile 
trebuie orientate cu prioritate pe 
platformele de investiții cu stocuri 
mari de utilaje : Zalău, Midia-Năvo- 
dari, Teleajen, Roman, Brazi, Craio
va.

3. Folosirea mai rațională a parcu
lui de utilaje și mijloace tehnice din 
dotare. Este o măsură impusă de 
faptul că, în ultima perioadă, pe un 
număr destul de mare de șantiere, 
coeficientul de schimb nu s-a reali
zat la nivelul planificat la excava
toare, macarale, pompe și autopom- 
pe de beton. îmbunătățirea radicală 
a acestei situații impune ridicarea 
calificării personalului de deservire 
și întreținere,; introducerea cu fer
mitate a schimbului II, amenajarea 
drumurilor pe șantiere și asigurarea 
asistenței tehnice corespunzătoare.

Ne oprim în acest punct, deși mă
surile inițiate sînt mult mai numeroa
se. Important este însă ca fie
care din aceste măsuri să fie privite 
doar ca un punct de plecare în ini
țierea unor acțiuni, în funcție de si
tuația existentă pe șantiere, care să 
determine organizarea perfectă a ac
tivității tuturor compartimentelor de 
lucru, creșterea spiritului de răspun
dere, de la șeful de șantier pînă la 
ultimul lucrător, întronarea unui cli
mat de ordine desăvîrșită și înaltă 
disciplină in muncă.

Fiecare zi este acum deosebit de 
prețioasă, timpul favorabil de lucru 
pe șantiere trebuie la maximum va
lorificat ! Tocmai de aceea, militînd 
cu fermitate pentru aplicarea de mă
suri energice menite să asigure fo
losirea. întregului potențial de lucru 
al șantierelor, pentru soluționarea 
concretă a problemelor, comitetele 
județene de partid, organizațiile de 
partid de pe șantiere au datoria să 
acționeze, prin toate mijloacele mun
cii organizatorice și politico-educa
tive, pentru mobilizarea puternică a 
constructorilor și montorilor, pentru 
realizarea la timp și de bună calitate 
a lucrărilor de investiții prevăzute pe 
acest an.

în perimetrul carierei Roșia de Jiu 
a fost pusă în funcțiune prima linie 
tehnologică care dispune de un exca
vator cu rotor și cupe avind o capaci

tate de 1 400 mc pe oră, de o mașină de haldare, de circuitul de benzi
transportoare și de alte instalații tehnologice aferente.

După cum precizează ing. Vasile Ogirlaci, directorul general al Com
binatului minier Oltenia, cariera Roșia de Jiu va fi cea mai mare unita ta 
carboniferă a județului Gorj și una dintre cele mai mari din țară. Sem
nificativ în acest sens este faptul că pînă la sfirșitul lunii iunie, de aici 
urmează să se extragă cel puțin 60 000 tone cărbune.

La întreprinderea de stofe „Argeșeana" 
din Pitești au fost realizate prin auto- 
dotare două linii tehnologice automa
tizate de umezire și uscare a țesături- 

spațiile existente se va realiza un venit

Mașini și utilaje
— prin autodotare

lor. Prin darea lor în folosință
net anual de peste 800 000 de lei, datorită dublării productivității muncii, 
în întreprindere s-au mai realizat prin autodotare șase mașini de rebo- 
binat, calibrat și periat țesăturile și o presă mecanizată.
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Imagine din Baia Mare de azi Foto : Petre Aoșan
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ÎNTREPRINDEREA „ELECTROTI- 
MIȘ" DIN TIMIȘOARA. Aspect din 
secția de utilaje speciale, unde se 
lucrează la montajul unei linii de 
trefilare mijlocie, utilaj important 
pentru realizarea planului de investi

ții din acest an

De cite ori a vrut să-și 
măsoare înălțimile și cute
zanța, omul s-a comparat 
cu muntele, pe care dintot- 
deauna a năzuit să-l în
vingă. Așa a început eroi
cul meșteșug al mineritu
lui, căruia, de secole, aici, 
la Baia Mare, i se ridică, 
prin muncă și abnegație, 
un inegalabil monument 
moral în conștiința cetății. 
Aici, in imensele „catedrale 
subterane", se află rădăci
nile viguroase ale orașu
lui", respirația Iui de forță 
și vitalitate economică, pu
tere afirmată vibrant acuin, 

pragul celei de-a 
XV-a ^aniversări a eli- 
ării pajriei.

Judecind după înfățișarea 
de acum a orașului de pe 
Săsar, celor tineri le vine 
greu să-și iiichipuie că aici, 
în urmă cu 35 de ani, ora
șul avea drumuri de țară 
prăfuite și găseai în el doar 
un mic patrulater pavat cu 
piatră de riu — „piața" — 
că trenulețul forestier co
bora din pădure, de la Fi- 
riza și Blidar, pînă aproa
pe de centrul așezării, că 
oamenii care scoteau din 
adincuri și rafinau meta
lele cu sclipiri de soare se 
îngrămădeau cu familiile

lor numeroase în așa-zisele 
„case de ciocolată", cum 
erau denumite barăcile de 
lemn, în timp ce proprieta
rul castelului de la Valea 
Borcutului, proprietar de 
mine, iși îngăduia luxul 
disprețuitor de a-și confec
ționa din aur clanțele la 
uși.

Socialismul a clădit trai-

Băii Mari de azi, care s-a 
extins tot mai mult pină 
aproape de răsuflarea înal
tă a muntelui, ochiul des
coperă cu ușurință semnele 
participării sale la dezvol
tarea multilaterală a pa
triei. Orașul s-a înălțat cu 
toate puterile pe schelele 
urbanizării și civilizației 
socialiste. Baia Mare de

REPORTAJ DIN BAIA MARE

a

nic și aici la Baia Mare, ca 
pretutindeni în România, 
punînd in operă filoanele 
de aur ale politicii partidu
lui nostru de accelerată in
dustrializare socialistă, de 
dezvoltare armonioasă
tuturor zonelor țării, pu
nînd magistral în operă re
cunoscuta hărnicie a mine
rilor, metalurgiștilor, con
structorilor, așezînd la te
meliile acestor ctitorii bo
gățiile din orizonturile sub
terane si 
menilor 
în opera 
nouă, de 
de demnitate a condiției 
umane.

Privind peste harta vie a

înțelepciunea oa- 
angajati cu rîvnă 
de zidire socială 
ridicare la starea

peste 
bene- 
de o 
vieții

acum, municipiu cu 
110 000 de locuitori, a 
ficiat in anii noștri 
deosebită înflorire a 
materiale și spirituale, de 
importante fonduri de in
vestiții, ceea ce îi permite 
ca in prezent să realizeze o 
producție industrială anuală 
de peste 10 miliarde lei.

Dezvoltarea și moderni
zarea mineritului și meta
lurgiei neferoase au fost 
însoțite de eforturi cores
punzătoare pentru crearea 
unor ramuri 
inexistente 
strucția de 
tria ușoară 
tară etc. în 
lurgiștii

industriale noi, 
înainte : con- 
mașini, indus- 

și cea alimen- 
prezent, meta- 

băimăreni reali-

zează 45 de produse meta
lurgice, între care 75 la suță 
din producția de cupru de 
convertizor și întreaga pro
ducție de cupru electrolitic 
a țării. în locul unor ate
liere de reparații cu nume 
sonor de „Atelierele centra
le", dar cu posibilități... 
periferice, s-a născut o în
treprindere de mașini și 
utilaj minier în care lu
crează cîteva mii de con
structori, iar alături de ea, 
în curînd, va intra în pro
ducție cea mai modernă 
unitate maramureșeană con
structoare de mașini — în
treprinderea de mașini- 
unelte, accesorii și scule, 
creație a actualului cin
cinal.

Aparțin, de asemenea, a- 
cestor ani de statornice 
eforturi constructive, pe 
care țara le face potrivit 
strategiei dezvoltării socia
liste elaborate de partid, 
uzina centrală de preparare 
a minereurilor, care obține, 
cu tehnologia cea mai mo
dernă din țară, concentra
tele utile din munții de

Gheorghe SUSA
corespondentul „Sclnteil"

(Continuare in pag. a Il-a)

Sub semnul

continuității

spirituale

L-a întrebat, într-o 
bună zi, un prieten de 
la o secție de me
canizare vecină : „Spu
ne-mi și mie, cum se 
face că la voi pămîn- 
tul rodește, an de an, 
mâi mult ca la noi ?“. 
Răspunsul mecaniza
torului Nicolae Cior- 
nea a venit prompt : 
„Pămintul rodește după 
cum îi hărnicia omu
lui și după cum știi 
să-i ceri". I

Răspunsul ar fi fost, 
poște, însoțit de ar
gumentele de rigoare, 
întemeiate pe practica 
omului ce și-a trăit 
mai bine de două tre
imi din viață pe trac
tor. Dar convorbirea a 
fost întreruptă de sosi
rea directorului S.M.A. 
Săveni. „Știi, tovarășe 
Ciornea — i-a spus di
rectorul — ni se cere 
sâ-i ajutăm pe colegii 
noștri din Unțeni să 
încheie și ei in două- 
trei zile lucrările. Dacă 
mergi dumneata, sint 
sigur că și alții te 
vor urma". Nicolae 
Ciornea s-a gîndit cî
teva clipe, apoi a răs
puns : „Bine. Merg 
chiar acum. Numai să 
treacă cineva pe acasă 
să-mi anunțe soția".

Sint peste 27 de 
ani de cînd biografia 
comunistului Nicolae 
Ciornea. mecanizator 
în Vlăsineștii-Botoșa
nilor, se identifică cu 
însăși evoluția agricul
turii din această zonă 
a țării. Iar dacă ar fi 
posibil să se adune 
laolaltă toate tipurile 
de mașini și utilaje cu 
care a lucrat pînă

acum s-ar realiza, fără 
îndoială, un autentic 
muzeu al tehnicii 
gricole românești în 
desfășurarea sa i 
zodia socialismului.

Producții obținute ? 
mulțumit 
prin ’53,

a-
sub

N-a fost 
nici cînd, 
realiza 2 500 kilogra-

me griu la hectar și 
nici anul trecut, cind 
pe unele terenuri lu
crate de el, cantitatea 
amintită aproape că 
s-a dublat. Și încă 
ceva : pe adresa sa să
sesc anual zeci de scri
sori din toate colțuri
le țării. Expeditori : 
mecanizatori, maiștri, 
ingineri, tehnicieni, 
ofițeri etc. Și din fie
care dintre ele se de
gajă același sentiment: 
mulțumirea pentru în
drumarea primilor pași 
într-ale meseriei. Dar 
despre asemenea in- 
tîmplări nu pomenește.

— Ce-ați fi vrut 
să-i mai spuneți prie
tenului acelui me
canizator care v-a în-

trebat despre „secre
tul" recoltelor bogate ?

— Că nu ne mai pu
tem permite să obți
nem de la pămînt nu
mai roadele pe care 
vrea el să ni le dea. 
Pămintul poate și tre
buie să ne dăruiască 
atit cît ii smulge sirgu- 
ința și priceperea 
noastră. Eu însumi nu 
bănuiam asta cu cîțiva 
ani in urmă. Au fost 
alții care mi-au des
chis ochii. Oameni 
și cărți. Căci un 
mecanizator nu mai 
poate fi astăzi un sim
plu tractorist care să 
știe doar a mînui ma
șinile sau utilajele, 
ci trebuie să cunoască 
toate tainele pămîntu- 
lui, toate dedesubturile 
lui.

— La ce vă 
cînd conduceți 
rul ?

— Știu eu la

Căci
nu

gîndițl 
tracto-

ce 1 La 
multe. Cel mai adesea 
la viitoarele mașini 
perfecționate cu care, 
după cum am citit în 
ziare, va fi dotată a- 
gricultura noastră. La 
recoltele și mai îmbel
șugate pe care le vom 
obține cu ele. Și, nu în 
cele din 
viitoarea 
examene, 
voi deveni 
primei trepte de liceu. 
Recuperările în pregă
tirea noastră profesio
nală, de cultură gene
rală, se regăsesc ne
greșit în fertilitatea 
pămintului.

urmă, la 
sesiune de 
după care 

absolvent al

Silvestri AILENEI
Desen de T. Ispas

Legea privind controlul oamenilor muncii
— fată în

9
într-una din zilele trecute 

aruncat o privire în registrul 
control al 
prezentare și desfacere pentru 
mărfuri textile din Focșani. Spicuim 
din ultima observație făcută la mij
locul lunii mai : „Magazinul e prost 
organizat, lipsesc etichetele cu pre
turi, la un control inopinat s-a găsit 
lipsă la metraj...".

Desigur, asemenea observații im
puneau o intervenție energică și ope
rativă a cooperativei de consum 
Focșani care patronează magazinul 
respectiv, a uniunii județene a coo
perativelor de consum. Tocmai de 
aceea am și căutat în registru rezo
luția pusă de conducere, măsurile 
luate pentru înlăturarea grabnică a 
deficiențelor. Cind colo, ne dăm sea
ma că, deși trecuse destulă vreme, 
forul ierarhic al unității respective 
nici măcar nu văzuse încă registrul.

— Cum e posibil ? — l-am între
bat pe tovarășul Mihai Țenea, vice
președinte al Uniunii județene a coo- 
?erativelor de consum din Vrancea. 
nseamnă că la dv., cel puțin în 

unele unități, sugestiile, propunerile, 
sesizările rezultate în urma contro
lului oamenilor muncii sînt pur și 
simplu tratate cu... indiferență.

Întrucît se părea că tovarășul vice
președinte nu e prea convins el în
suși de gravitatea faptului, am adus 
în discuție legea privind organizarea 
și funcționarea controlului oamenilor 
muncii, care scrie clar că observațiile 
echipelor de control trebuie prezen
tate, în 24 de ore, forurilor ierarhice. 
Și mai scrie un lucru, la articolul nr. 
29, pe care tov. Țenea fie că nu-1 
știe, fie că a omis să-1 pună în dis-

ne-am 
unic de 

frumosului magazin de 
și

fată cu realitățile de
9 9

timația nr. 983, trece din 
magazinul de pîine. Și ce
Că magazinul este exact în situația 
veche, că semnăturile și „rezoluțiile" 
amintite n-au avut nici un efect.

— Faptul că uneori noi vorbim, noi 
auzim — ne spunea tovarășul loan 
Nourescu, responsabilul uneia dintre

cuție : „Conducătorii unităților con
trolate, precum și conducătorii și alt 
personal muncitor din organele ierar
hice superioare care se fac vinovați 
de lipsă de interes în examinarea și 
valorificarea constatărilor și propune
rilor făcute de echipele de control 
al oamenilor muncii, răspund disci

nou pe la 
constată ?

• Echipele sesizează, consemnează... dar respon
sabilii locali nu se deranjează • Registrul unic de 
control, ferecat sub cheie • Cind inactivitatea 

unor echipe le transformă în ficțiune

Anchetă cetățenească în municipiul Focșani

plinar, material, administrativ, civil 
sau penaf, după caz, potrivit legii".

Aducem aici, ca mostră de formalism 
și birocrație în rezolvarea propuneri
lor echipelor de control al oamenilor 
muncii, un caz : o echipă de control 
sesiza, între altele, că la ma
gazinul de pîine de pe str. Cotești 
este absolut necesar să se facă ordine 
și curățenie. Sesizarea a fost adusă 
în scurt timp la cunoștința conducerii 
întreprinderii (I.C.A.A.P.). Atunci, 
pe unul dintre colțurile colii de hîr- 
tie, tovarășa Ruxanda Cristea, di
rector adjunct, a scris : „Să se ia 
măsuri". Pe alt colț al colii de hîrtie, 
cineva de la administrativ a dat in
dicații mai „clare" și a contrasemnat. 
Dar iată că peste o lună, echipa de 
control al oamenilor muncii, cu legi

echipele de control al oamenilor 
muncii — ar trebui să constituie ne- 
întirziat obiectul unei analize serioa
se în cadrul consiliului local al 
Frontului Unității Socialiste, iar con
ducerile unităților să fie trase la răs
pundere conform legii.

Subscriem, firește, acestei opinii, 
întrucît în prea multe unități din 
Focșani controlul oamenilor muncii 
rămine fără ecou. La atelierul de în
călțăminte de comandă din str. Uni
rii, observațiile controlului respectiv 
n-au fost văzute de cooperativa de 
resort de... șapte luni. La unitatea 
BIG din centrul orașului, echipa n-a 
găsit în unitate registrul unic de con
trol (!) și a notat ceea ce avea de 
notat pe o foaie volantă De care n-a 
văzut-o decît responsabila. La res-

pe teren
taurantul „Căprioara", echipelor de 
control al oamenilor muncii nu li se 
poate prezenta uneori „Registrul unic 
de control", pentru că — așa cum răs
pund de obicei lucrătorii de aici — 
„Nu e jupînu la birou (!), Iar regis
trul e păstrat sub 
biroului jupînului".

După cite ne-am 
de receptivitate la 
lor de control al oamenilor muncii 
i se adaugă și o altă lipsă : e vorba 
de inactivitatea unor echipe, inacti
vitate care — ciudat — nu e încă se
sizată de comisia municipală de coor
donare a echipelor de control al oa
menilor muncii. La magazinul Gostat 
(gară), anul acesta nu s-a prezentat 
încă nici o echipă de control ; activi
tatea librăriei nr. 8 n-a fost contro
lată din 1977 ; pe la restaurantul „In
tim" — nici o echipă de 18 luni (! ! !).

Am avut, în finalul raidului nostru, 
o discuție cu tovarășul Sandu Păroiu, 
membru al comisiei județene de co
ordonare a echipelor de control al 
oamenilor muncii.

— Desigur, recunoaștem, există 
unele lipsuri în activitatea pe care o 
coordonăm. Fără îndoială însă, vom 
analiza situația semnalată și, de la 
caz la caz, vor fi luate imediat mă
suri atît pentru activizarea echipelor 
de control, cît și pentru a determina 
conducerile unităților controlate să 
se conformeze legii, să facă ordine 
imediat acolo unde există nereguli.

Cu cît mai repede, cu atît mai bine. 
Dar de ce așteptați, tovarăși din co
misiile municipală și județeană, im
pulsuri din afară 7

cheie în sertarul
dat seama, lipsei 
sesizările echipe-

Un critic, un om de cultură în 
general trăiește prin viabilitatea 
ideilor pe care le promovează, prin 
consonanța acestora la marile idea
luri ale poporului. Concepțiile lui 
G. Călinescu (de la a cărui naștere 
se împlinesc 80 de ani) au slujit și 
continuă să slujească opera de edi
ficare culturală a României noi. 
încă din 1927 se ridica împotriva 
„elitarismului" critic, în 1939 afirma 
că „poezia rămine un act de liber
tate și de creație", în 1946 preciza 
că „fiecare nație de pe lume e în
dreptățită să spere că va fi sortită 
să exprime de la locul ei terestru 
adevărurile universale". Ideea de 
continuitate pe care G. Călinescu 
și-a clădit întreaga operă este un 
bun de preț al ideologiei noastre 
noi. Adresindu-se scriitorilor, secre
tarul general al partidului sublinia 
necesitatea de a ne referi la tradi
ție, pentru că nimic nu se poate 
construi pe loc gol. Pe o asemenea 
idee fertilă, G. Călinescu a ridicat 
monumente nepieritoare pentru 
cultura noastră.

Cu o activitate notorie înainte de 
cel de-al doilea război mondial, 
despre G. Călinescu se poate spune 
că aparține epocii socialiste, că ne 
reprezintă strălucit idealurile spiri
tuale. Așa se și explică de ce se 
discută azi despre marele critic cu 
atita pasiune sau chiar cu nerv po
lemic. Varietatea modalităților de 
abordare și diversitatea opiniilor 
critice exprimate sînt un indiciu si
gur al viabilității scrisului său.

S-a întîmplat ca lucrările sale ca
pitale din domeniul criticii și isto
riei literare să apară în preajma 
unor evenimente sociale și politice 
grave pentru însăși soarta poporu
lui român. Ne gîndim la monogra
fia dedicată lui Mihai Eminescu, 
tipărită intre anii 1932—1936 și Isto
ria literaturii române de la origini 
pînă în prezent din 1941. Autorul 
însuși nota, în Principii de estetică, 
că „operele literare au neapărat o 
dată care constituie o notă a exis
tenței lor". în cărțile mai înainte 
citate nu e vorba doar de o dată, 
ci de o anume tensiune care se 
transmite cititorului ca o pledoarie 
pentru cultura românească, greu în
cercată în acei ani de ascensiune a 
fascismului și declanșare a războiu
lui. Denumindu-1 pe Eminescu 
„poet național", G. Călinescu nu 
ezita să scrie că marele scriitor 
„era un român de tip carpatin, din
tre aceia care (...) arată pentru în
cercările de smulgere a lor din pă- 
mintul străbun lungi rădăcini fi
broase, asemeni acelora ce apele 
curgătoare descoperă in malurile cu 
copaci bătrini (...) Eminescu a fost 
un patriot înflăcărat și un denun
țător al mizeriei muncitorului rural, 
industrial și intelectual, îndrăzneț în 
numele ideii, sfios și blazat în nu
mele său". Sînt fraze evidente de

Stancu ILIN

Gh. GRAURE
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Cum se desfășoară

CONVORBIRILE DE ATESTARE

și
din

Zilele de caniculă
IRIGAREA CULTURILOR

strada 
un in- 

copii

investigațiile In ve- 
cunoașterii lor și a-

Grupai realizat de
Paul DOBRESCU

doptării de măsuri concrete 
pentru perfectionarea acti
vității.

de pro-

orășenești de 
comitetelor de 

întreprinderi.

în cadrul 
îl ocupă 

problemelor 
care depinde

indicatori ai 
economico-so-

organic integrat cerințelor vieții

situează

Învățămîntul politico-ideologic de partid

in centrul atenției

FAPTUL
DIVERS

rilor cu cursanfil, consultații, răspunsuri la întrebări; la cabinetele 
pentru activitatea politico-iăeologică șl cultural-educatlvă, la punctele de 
informare și documentare din intreprinderl șl Instituții se întocmesc 
diverse materiale documentare in sprijinul aprofundării problemelor teo
retice, al legării cit mal strînse a invățămintului de viață, de sarcinile 
practice. Redăm în cele ce urmează cîteva asemenea acțiuni.

Ne aflăm în plină desfășurare a convorbirilor de atestare ce încheie 
ciclul de trei ani al diferitelor cursuri din cadrul invățămintului politico- 
ideologic. Desigur, aceste convorbiri reflectă calitatea activității depuse 
în cei trei ani de studiu ; nivelul șl eficiența lor depind însă nemijlocit 
și de modul cum sînt pregătite. Tocmai de aceea, activitatea politico- 
iăeologică a organizațiilor de partid cunoaște în aceste zile o vie Inten
sificare : au loc diverse acțiuni — întîlniri ale propagandiștilor șl lecto-

Intervenție 
promptă

— Alo, pompierii ? Pe 
Măcelari nr. 8 a izbucnit 
cendiu. Se aud țipete de 
închiși în casă.

— Spargeți ușa și salvați co
piii ! Pompierii au și plecat. Te
lefonul a fost dat la Grupul de 
pompieri militari din Iași de 
către paznicul Mihai Ailu- 
țoaiei de la Întreprinderea poli
grafică. Ajunși in timp record 
la fața locului, pompierii mili
tari, comandați de maiorul Ion 
Roșu, au început bătălia cu flă
cările. Pină la venirea lor, cei 
doi copii (Mihăiță de 4 ani, și 
Mihaela de 11 ani), care se ju
caseră cu chibriturile, fuseseră 
salvați de muncitorii tipografi. 
Atît muncitorilor, cit și pompie
rilor — care au salvat copiii șt 
casa — familia Ursache, gazda, 
le adresează cele mai călduroa
se mulțumiri.

Cînd trei 
se ceartă

Funcționarea lifturilor In une
le blocuri inalte din Galați nu 
este la... înălțime, ceea ce îi de
termină pe locatarii acestora din 
cartierele ,,Mazepa" și „Dună
rea" să urce și să coboare zilnic, 
pe scări, cite 10 etaje. Desigur, 
e foarte sănătos mersul pe scări 
sau pe jos, dar printre locatari 
se află bătrini, oameni suferinzi, 
copii mici. întreprinderea de fa
bricație și montaje „Ascensorul" 
București, Exploatarea de gos
podărie comunală și locativă 
Galați și Trustul județean de 
construcții se arată, pe rind, cu 
degetul și încă nu au stabilit 
cine-i vinovatul. O vorbă 
bătrini zice că atunci cînd 
se ceartă al treilea ciștigă, 
în cazuf de față se ceartă trei 
și pierd... cetățenii. Cine-i îm
pacă ?

Și cu legea, 
si cu tăticu

Lăsate de „tăticu" la intim- 
plare prin casă, cheile de la au
toturismul ,,Dacia-1 300“ au fost 
găsite de fiu. Cum s-a văzut 
cu cheile in mină, băiatul a 
simțit că e „cineva", mai cine
va decît cei de seama lui din 
satul Birtin — Hunedoara. Acu’ 
să le arate el prietenilor lui 
ce este in stare ! $i uite așa, îm
preună cu cîțiva dintre aceștia, 
a plecat spre stațiunea balnea
ră Vața de Jos. Dar n-au ajuns 
decît in poarta unui cetățean. 
Poartă care n-avea altă vină 
decît că era in apropierea dru
mului. Drum pe care circulă la 
volanul autovehiculelor numai 
cei cu permis de conducere. Și 
cum el n-avea, are acum destu
le bătăi de cap. Și cu legea, și 
cu tăticu...

Cuvintul cititorilor
CUVINTUL

OAMENILOR MUNCII

I»
Restanțieri la gospodărire

I
I
I

Pe o șosea
Daniela T. din Ploiești mergea 

la volanul autoturismului său 
spre București. Dar iată că, în 
dreptul satului Românești, ma
șina nu a mai vrut să meargă și 
pace. Pană. Timp de peste două 
ore, nici unul din cei cărora le-a 
făcut, semn și au oprit, rugîndu-i 
s-o ajute, n-au putut depista 
„hiba" motorului. Cînd își pier
duse orice nădejde, a apărut un 
echipaj al miliției. In numai 
cîteva minute, cei doi agenți de 
circulație, C. Constantin și Vasi- 
le Mihalache, au descoperit de
fecțiunea motorului și au înlătu
rat-o. După care i-au urat șo- 
feriței „Drum bun !“

I
I
I

I
l sub 

Di-
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Din nou... 
ginerică

Cu cîtva timp în urmă, 
titlul „Însurățelul cu geantă
plomat", scriam în rubrica noas
tră despre un anume Dumitru 
Piuian, din Satu Mare, care a 
fost condamnat pentru infrac
țiunea de bigamie. După ispăși
rea pedepsei, D.P. s-a hotărît : 
„N-o să-mi 
Satu Mare, 
ghinion. O 
parte".

A găsit-o 
mai peste cîteva zile de la nun
tă, noua „mireasă" avea să afle 
că s-a căsătorit cu un „gineri
că"... însurat. Ca atare, lui 
Piuian i-a pierit din nou... piui
tul. De data asta pentru mai 
mult .timp.

mai iau mireasă din 
pentru că am avut 
să caut una in altă

la Livada. Dar nu-
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„Dați doi poli 
sau vă dau 
jos!“

Un om din comuna Vînători, 
județul Mureș, mergea împreu
nă cu soția spre autogara din 
Sighișoara. Lingă ei a oprit un 
camion și cel de la volan le-a 
făcut semn să urce în cabină. 
Crezind că e cineva cunoscut 
care, văzîndu-i încărcați de cum
părături, vrea să-i ajute, s-au 
urcat în mașină, dar, spre sur
prinderea lor, pe cel de la vo
lan nu-l mai văzuseră niciodată. 
lntrebindu-i unde merg, șoferul 
le-a spus : „Tot pe acolo trec și 
eu. Ai mei sinteți. Scoateți re
pede cite un pol de căciulă și 
un altul de basma (și a început 
să rîdă de... gluma lui). că 
altfel vă las în drum". Si cum 
oamenii n-au scos, i-a lăsat.

Numărul mașinii : 21-CJ-4410. 
Cum te cheamă, neică ? Poate 
aflăm și noi.
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Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

I

Cadrele de con
ducere - propagan
diști activi. Membrl‘ 
Comitetului județean de 
partid Bacău participă la 

convorbiri 
la diferite 

organizate în
cel puțin două 
de atestare și 
consultații 
pregătirea acestor convor
biri. La fel procedează și 
membrii comitetelor muni
cipale 
partid, ai 
partid 
Cursanții au astfel posibili
tatea să adreseze și să pri
mească răspunsuri docu
mentate de la cadre temei
nic pregătite, să-și clarifice 
diferite nelămuriri, să apro
fundeze o serie 
bleme.

Un loc deosebit 
acestor întîlniri 
dezbaterea 
concrete de 
realizarea unei noi calități 
în activitatea economică. 
De pildă, la combinatul de 
prelucrare a lemnului s-a 
analizat problema valorifi
cării depline a masei 
lemnoase, a reducerii con
sumului de materii prime 
și materiale ; la „Partiza
nul", problema perfecțio
nării calificării și policali
ficării personalului munci
tor, la fabrica de hîrtie cea 
a calității etc. în cadrul 
acestor discuții se stăruie 
în mod deosebit asupra 
unor soluții practice, asu
pra modalităților de înlătu
rare a neajunsurilor, de 
îmbunătățire a activității.

Noi materiale do
cumentare. La Tirah 
șoara, documentarul cu a- 
paritie periodică „în spriji
nul propagandei și muncii 
politice" este dedicat de 
data aceasta convorbirilor 
de atestare. însăși structura 
sa este concepută pentru a 
răspunde acestui scop. După 
instrucțiunile cu privire la 
organizarea și desfășurarea 
convorbirilor de atestare, 
caietul cuprinde planuri de 
dezbateri, consultații la 
temele respective, împreu
nă cu indicațiile bibliogra
fice. Un alt capitol conține 
un set de 24 de planșe cu 
principalii 
dezvoltării 
ciale, majoritatea lor ex- 
primînd aspecte de calitate 
și eficiență. în fine, cel 
interesat mai găsește in 
caiet și un scurt documen
tar privind județul Timiș 
cu date, cifre, calcule care 
se referă la realizările din 
primele 5 luni ale anului 
in curs. Toate aceste capi
tole — unele dintre ele al
cătuite la sugestia propa
gandiștilor — fac din do
cumentarul editat la Timi
șoara un util instrument în 
buna pregătire si desfășu
rare a convorbirilor de 
■atestare.

rie de unități industriale 
ale județului — „Netex" 
Bistrița, Fabrica de hîr
tie Prundul Bîrgăului, în
treprinderea metalurgică 
Beclean, Fabrica de tex
tile extralate Năsăud — o 
suită de dezbateri teoretice 
pe probleme care fac obiec
tul și al temelor aprobate 
de secretariatul comitetului 
județean pentru convorbiri
le de atestare. Conduse de 
activiști și lectori ai comi
tetului județean, asemenea 
dezbateri aprofundează o 
serie de probleme de mare 
actualitate, precum cerin
țele înfăptuirii autogestiunil 
economice și autoconducerii 
muncitorești. contribuțiile 
P.C.R. la dezvoltarea crea
toare a socialismului știin
țific etc, desigur toate aces
tea in strînsă legătură cu 
sarcinile care revin județu
lui, unităților respective. 
Pentru a veni in spriji
nul acestor dezbateri, ca
binetul județean a întoc
mit un caiet documentar 
cuprinzind un bogat mate
rial informativ și explica
tiv. în același timp, caie
tul cuprinde și un mic dic
ționar economic menit toc
mai să ajute la clarificarea 
diferitelor noțiuni politice 
și economice actuale.

țean Caraș-Severin al 
P.C.R. se preocupă stă
ruitor să orienteze lucrările 
de absolvire ale cursanțllor 
Universității politice și de 
conducere spre soluționarea 
unor probleme ale munci) 
de partid și ale activității 
economice in unitățile în 
care muncesc aceștia. Cum 
se procedează 7 Organiza
țiile de partid, conducerile 
instituțiilor economice sînt 
consultate asupra unor 
dificultăți cu care se con
fruntă și unde au 
de un sprijin

Dezbateri pe teme 
de actualitate. Cabi" 
netul județean pentru ac
tivitatea ideologică și poll- 
tico-educativă Bistrița-Nă- 
săud a organizat intr-o se-

Lucrârile de ab
solvire - orientate 
spre rezolvarea u- 
nor probleme con
crete Secția de propa
gandă a Comitetului jude-

nevoie 
concret. 

Astfel, s-a întocmit un caiet 
documentar cuprinzind teme 
orientative pe care cursan
ții le aleg spre studiu. Cit 
de folositoare s-a dovedit 
această inițiativă rezultă și 
din titlurile unor lucrări de 
absolvire i „Reducerea per
manentă a normelor de 
consum — modalitate esen
țială de obținere a unor 
economii la energia electri
că și combustibil" (secția 
aglomerator a combinatu
lui siderurgic), „Preocupa
rea comitetului de partid 
pentru creșterea, selecțio
narea și pregătirea cadre
lor" (secția reparațil-mon- 
taje a aceleiași unități), 
„Creșterea productivității 
muncii, cerință fundamen
tală de ridicare a eficienței 
muncii" (întreprinderea 
constructoare de mașini).

Principalele concluzii ale 
lucrărilor sînt Înaintate or
ganizațiilor de partid din 
unitățile unde s-au desfă
șurat 
derea

Pentru stimularea 
practicii dialogului, 
în principalele unități eco
nomice ale județului Iași, 
la punctele de informare 
și documentare se desfă
șoară o suită de dezbateri 
cu caracter metodic. Con
duse de activiști de partid, 
de lectori ai comitetului 
județean și alți specialiști, 
dezbaterile urmăresc să-i 
Înarmeze pe propagandiști 
cu metode de stimulare 
a discuțiilor, de integrare 
în cadrul convorbirilor de 
atestare a materialului con
cret existent la puncte, 
care reflectă rezultatele 
obținute de colectivele res
pective, de folosire a mij
loacelor audiovizuale. Dez
baterile sînt cu atît mai 
mult apreciate de propa
gandiști cu cit nu se limi
tează la formularea unor 
cerințe generale, ci urmă
resc descifrarea modalități
lor de soluționare a proble
melor concrete cu care se 
confruntă întreprinderile, a 
posibilităților prin care 
convorbirile de atestare pot 
contribui la creșterea efi
cienței economice, realiza
rea planului la export, sti
mularea creației ■ tehnice, 
promovarea tehnologiilor 
de .vlrf, întărirea disci
plinei.

Gheorghe Marcu, Brașov : Este 
evident că pe zi ce trece stațiunea 
Poiana Brașov devine tot mal fru
moasă, mai atractivă. Noile con
strucții și amenajări l-au dat un 
plus de farmec,, fapt pe care 
turist îl remarcă cu plăcere, 
asemenea frumuseți trebuie 
trate cu grijă și ocrotite, 
aceea, cu atit mai discordante 
unele „pete" care umbresc 
farmec, întîlnite la marginea 
plexului 
pildă, la 
dinspre Rîșnov, doar 
de metri distanță in 
lului „Șoimul", se 
parte și de alta a drumului, o zonă 
unde 
felul

orice
Dar 
păs- 

De 
apar 
acest 
com- 

de hoteluri și vile. De 
intrarea în stațiune 

la cîțiva zeci 
spatele hote- 
întinde, de o

s-au aruncat și depozitat tot 
de materiale : conducte, țevi.

bucăți de metal, resturi de conduc
tori, chiuvete, extinctoare, butoaie 
din tablă, cutii de conserve, sticle 
etc. Pe lingă aspectul neplăcut, a- 
ceastă stare de lucruri provoacă și 
prejudicii, deoarece materialele 
respective sînt lăsate să se degra
deze. în loc să fie colectate și pre
date, in vederea reintroducerii lor 
în circuitul economic.

Cum astfel de pete ale spiritului 
gospodăresc se intîlnesc și în alte 
locuri periferice ale stațiunii, este 
de dorit ca organele de resort să 
dovedească mai multă preocupare 
pentru înlăturarea acestor neajun
suri, să vegheze cu mai multă grijă 
ca toate zonele stațiunii Poiana 
Brașov să fie întotdeauna curate, 
bine gospodărite.

„Bucur11 și... decibelii
Ghica și alți opt locatari.Ion

strada Poenaru Bordea nr. 4. secto
rul 5 : De mai multă vreme nu 
mai avem liniște și nu ne putem 
odihni din cauza zgomotelor de la 
restaurantul „Bucur“ din apropiere, 
în fiecare seară, grădina restau
rantului este deschisă pină la ora 
unu, după care încep strîngerea 
și transportul sticlelor și navetelor, 
frapierelor și vaselor de bucătărie, 
care sînt trîntite cu zgomot. De a- 
semenea, pînă seara tîrziu, se spar
ge gheața cu o rangă metalică ce 
se aruncă apoi pe ciment. La sesi
zările noastre anterioare. I.T.H.R. 
București a luat o seamă de mă-

suri, dar ele nu au fost respectate 
decît o scurtă perioadă de timp. La 
aceasta se adaugă și zgomotul pro
dus de orchestră, ca și strigătele 
personalului. Asemenea surse de 
poluare sonoră ar putea fi ușor’ >7- 
lăturate dacă grădina ar fi dese) 
numai pînă la ora 22. iar orchs . 
ar cînta doar în local, dacă lăzf?k și 
frapierele ar fi transportate cu 
grijă, cu cărucioare speciale, 
gheața .— tăiată cu ferăstrăul 
dacă cei doi responsabili ai localu
lui ar veghea cu mai multă exi
gentă la respectarea ordinii 
ciplinei in unitate.

Ruta ocolită a birocrației

lar
Și

șl dis-

județul Tulcea precipitațiile 
căzute în toamnă, iarnă și chiar cele 
din primăvară nu au asigurat o re
zervă suficientă de apă pentru buna 
dezvoltare a plantelor semănate și 
cultivate. Pentru ameliorarea si
tuației și avînd în vedere experiența 
anilor trecuți. organele agricole, la 
indicația biroului comitetului jude
țean de partid, au acționat din vreme 
cu toate forțele mecanice și umane 
pentru a pune in stare de .funcțio
nare întregul sis
tem de irigații pe 
cele peste 100 000 
hectare. De ase
menea, învățînd 
din neajunsurile 
anului trecut, s-a 
pus un accent mai 
mare pe asigura
rea forței de mun
că și pregătirea acesteia tn funcție de 
nevoile fiecărui consiliu unic agroin
dustrial. Astfel, pe ogoarele județu
lui lucrează în prezent în sistemul de 
irigații peste 3 000 de udători. De 
asemenea, atunci cînd tehnologia a 
permis, s-a trecut la deschiderea 
rigolelor pe suprafețele amenajate 
pentru irigat prin brazde și s-au 
deschis culoare pe întreaga supra
față de culturi cu talie înaltă iri
gate prin aspersiune. Toate aceste 
măsuri pregătitoare au permis ca 
în aceste zile pe ogoarele județului 
să fie puse în stare de funcționare 
peste 4 000 aripi de ploaie.

Irigarea plantelor a fost declan
șată mai de timpuriu și s-au udat 
pină acum peste 52 000 hectare, 
ceea ce reprezintă mai bine de 50 la 
sută din suprafața amenajată 
tru irigat a județului.

în prezent, datorită 
și lipsei de apă din sol, se

® O ® gs

doua udare a unor Importante 
prafețe. Astfel, aproape 50 la sută 
din culturile furajere se udă a doua 
oară, ca și cea de legume șl alte 
culturi. De altfel, săptăminal, in 
toate consiliile unice se urmărește 
cu rigurozitate rezerva de apă din 
sol pentru a se putea declanșa udă
rile acolo unde este nevoie. De 
exemplu, in săptămina care a trecut, 
deficitul de apă din sol in județ era 
între 350 și 750 metri cubi de apă

se datorește și neajunsurilor In pro
gramarea lor/ exploatării neraționale 
a sistemelor de către unitățile spe
cializate — I. E. L. I. F. și trustul 
S.M.A.

Se știe că pămlntul este supor
tul plantei, Iar apa — viata ei. Cei 
doi factori nu sint insă suficienți 
pentru a obține o producție bo
gată. De aceea, oamenii muncii de 
pe ogoarele județului Tulcea ape
lează de urgență

Irigații pe ogoarele tulcene, 
însetate de apă

Pămlntul este suportul plantei, iar apa este viața ei 
un adevăr uitat pe alocuri in județul Tulcea

(Urmare din pag. I)

pen-
maricăldurii 

aplică a

la hectar. Această stare de fapt 
a constituit un semnal de alarmă 
pentru unele zone ale județului, ceea 
ce a făcut- ca, de Ia 6 iunie, să se 
treacă și la irigarea celorlalte culturi.

Trebuie să spunem că în majori
tatea unităților agricole din jude
țul Tulcea se manifestă răspundere 
atît din 
partid, 
ducere, 
gațiilor 
calitate, 
energie 
toate 
drept puține la număr, această pro
blemă de mare importanță pentru 
producțiile acestui an nu este privită 
cu suficientă răspundere. Așa, de 
pildă, pe ogoarele cooperativelor a- 
gricole Nalbant, Isaccea, Poșta sau 
Valea Nucarilor, sistemele de iri
gații nu funcționează întotdeauna 
corespunzător. întîrzierea udărilor

organizațiilor de 
consiliilor de con- 
ca in 
facă

partea 
cit și a 
pentru 
să se 
eficientă, cu 

și bănești cit 
acestea, în unele unități.

domeniul 
o muncă 
cheltuieli 
mai mici.

la unitățile Minis
terului Industriei 
Chimice pentru a 
livra cele 700 tone 
de îngrășăminte 
azotoase restante 
care sînt absolut 
necesare fertiliză
rii suplimentare a 
culturilor irigate. 
De asemenea, mă- 

plan județean vor

Azi

șurile luate pe .
rămine in parte pe hîrtie, ținind cont 
și de zilele secetoase din ultimul 
timp, dacă nu se va găsi o soluție 
pentru a suplimenta cota de energie 
electrică a acestui trimestru, care este 
mai mică chiar decît cea din pri
mele trei luni ale acestui an. Cota 
aferentă județului Tulcea este cu to
tul insuficientă dacă se tine seama 
de 
anticipate. Pe de altă 
nele județene fac un 
T.C.I.F. din Constanța 
acționa mai serios și cu 
răspundere in vederea 
lucrărilor din sistemul

unde 6 000 de

temperaturile existente și cele 
parte, orga- 

apel către 
pentru a 
mai multă 
executării 

Peceneaga- 
hectareTurcoaia, 

planificate a fi irigate nu primesc 
încă apă, deși sistemul trebuia să fie 
dat in exploatare 
în urmă.

cu multe luni

Ion CHIUJDEA

V. Vrânceanu, primarul comunei 
Podoleni, județul Neamț : Cu mai 
multe luni în urmă, Regionala de 
căi ferate Iași a dispus închiderea 
unuia din cele două pasaje de tre
cere peste calea ferată din comu
na noastră. Argumentele, motivele 
întemeiate, prezentate de consiliul 
popular comunal, de reprezentan
tul consiliului popular județean, 
prin care am demonstrat necesi
tatea deschiderii acestui pasaj s-au 
Împotmolit pe ruta... ocolită a bi
rocrației.

La închiderea barierei au fost 
ignorate o seamă de aspecte, care 
se răsfrîng negativ asupra comu
nei noastre. Astfel : pasajul înles
nea legătura dintre șoseaua națio
nală și o mare parte a comunei ; 
în această zonă se află 75 la sută 
din terenul agricol al C.A.P -Po
doleni, precum și cea mai mare 
suprafață arabilă a fermei I:A.S. 
Traian-Zănești, ale căror produse 
erau transportate pe acest drum ;

pasajul închis desparte 
zootehnică de baza furajeră, 
auto de secția de mecanizare^ mij
loacele de transport ale C.A.P. 
fiind nevoite acum să ocolească 
mulți kilometri. Prin închiderea 
acestei bariere, regionala de căi 
ferate nu a făcut economie de 
personal, deoarece aceasta era de
servită de cabina 1 Podoleni, care 
funcționează și în prezent. Pe de 
altă parte, deschiderea pasajului 
6e încadrează și in normativele tn 
vigoare.

întrucît ne aflăm în plină cam
panie de întreținere a culturilor, 
de recoltare a furajelor și, în cu- 
rind, și a păioaselor, solicităm și pe 
această cale ca Regionala de căi 
ferate Iași să dea dovadă de mai 
multă înțelegere și să redeschidă 
pasajul 
astfel 
pentru 
agricole.

ferma 
parcul

în cauză, asigurîndu-se 
condiții corespunzătoare 
desfășurarea campaniei

minereu, întreprinderea 
„Maratex", fabrica de con
fecții, complexul hidroteh
nic de Ia Firiza-Strîmtori, 
gara C.F.R. ș.a.

în anii de după elibe
rare s-au construit in mu
nicipiu peste 23 000 aparta
mente, adică de trei ori 
mai mult decît întregul 
fond locativ existent îna
inte de 1944. Au apărut 
astfel cartiere noi, adevă
rate microorașe : „Pro
gresul", „Republicii", „Să- 
sar", „Decebal", „Gării", 
„Bogdan Vodă", „Traian", 
„Alecsandri", „Ferneziu".

Se disting prin impor
tanta funcție economico- 
socială și culturală, ca și 
prin arhitectura nouă și 
deosebit de originală, edifi
ciile institutului de învă- 
țămînt superior — impli-

nire a unei vechi aspirații 
a maramureșenilor In
stitutului de cercetări și 
proiectări pentru minereuri 
și metalurgie neferoasă, for 
științific de importantă na
țională, spitalului județean

nerilor, în ultimii ani au 
fost aduse sub geamurile 
orașului binefacerile unei 
Imense livezi de pomi fruc
tiferi, care se răsfață în 
competiție cu vestiții cas
tani cu fructe comestibile.

BAIA MARE
cu 1 300 de paturi, sediul 
politico-administrativ al ju
dețului, casa de cultură, 
sala sporturilor și bazinul 
acoperit de inot, care, ală
turi de cele peste 70 de lo
caluri de creșe, grădinițe, 
școli generale, licee,! cămi
ne și cantine noi, se în
scriu ca însemne noi pe 
blazonul urbanistic al mu
nicipiului. Cu instrumen
tele științei și voința de a 
înfrumuseța așezarea mi-

Iată imaginea succintă a 
unei așezări muncitorești 
crescute In epoca de lumi
nă și prosperitate, de Istorie 
nouă, contemporană, care a 
început acum 35 de ani.

Gîndurilor de recunoș
tință și omagiu fierbinte 
față de conducerea partidu
lui, față de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, bâimărenii le 
adaugă — acum, în pragul 
Importantelor evenimente

a 35-a aniver-ale anului, 
sare a eliberării patriei șl 
Congresul ăl XII-lea al 
partidului — expresia fap
telor de muncă, a angajă
rii exemplare în înfăptui
rea marilor obiective ale 
cincinalului. De pe acum, 
băimărenil au dat țării, în 
cei aproape trei ani și ju
mătate ai actualului cinci
nal, o producție industrială 
suplimentară de peste un 
miliard de lei. Sub semnul 
tuturor acestor tzbînzi, Baia 
Mare își cinstește și un alt 
jubileu — aniversarea a 
șase secole și jumătate de 
atestare documentară, prilej 
de reafirmare a mîndriei 
și demnității oamenilor a- 
cestor străvechi meleaguri 
românești, a hotărîril lor 
de a duce mai departe, prin 
vremi, stindardul de lumi
nă al împlinirilor muncito
rești.

Pe scurt,
• Pentru copiii muncitorilor. în 

cartierul Calea București din Cra
iova a fost dat recent în folosință 
un nou complex pentru creșe și 
grădiniță al întreprinderii_,„Electro- 
putere". Noul complex, care va 
găzdui copiii muncitorilor de la 
această unitate, are 340 de locuri 
și a fost realizat din fondul de 
beneficii al întreprinderii. (Victor 
Mitu, tehnician, întreprinderea 
„Electroputere" Craiova.

• In locul florilor, maidan. De 
mai bine de un an, de cînd a fost 
dat în folosință blocul 803 din stra
da Drumul Taberei 35, terenul din
tre spatele acestuia și blocul F6 a 
fost transformat în maidan unde se 
aruncă tot felul de gunoaie. Locul, 
pe care înainte creștea o frumoasă 
grădină de trandafiri sădiți de 
locatari, nu poate fi curățat, 
deoarece pe el au rămas 4 platfor
me de beton ce au servit drept

^fundații pentru fostele magazii ale

din scrisori
șantierului și numai cu o macara 
pot fi ridicate, plus că în zonă 
există încă lucrări edilitare de 
termoficare neterminate.

Pentru a putea gospodări mai 
bine acest spațiu dintre blocuri 
avem nevoie de sprijinul consiliu
lui popular al sectorului 7. (Grație- 
la Popescu, cartierul Drumul Ta
berei, blocul F 6, București).

O Spre oțelăriile patriei au fost 
expediate recent de către oamenii 
muncii de la întreprinderea meca
nică „Nicolina“-Iașj 6 500 tone fier 
vechi, 113 tone fontă veche. 7 500 kg 
cenușă de plumb, 1 600 kg cupru 
vechi, 4 500 kg bronz vechi, I 000 kg 
aluminiu și 800 kg zinc. Importan
te cantități de metale vecl-‘ 
feroase și neferoase, recupera? 
sint, de asemenea, folosite în oțt 
lăria și turnătoria întreprinderii 
noastre. (Constantin Petrovici, 
tehnician, Iași).

vă informăm despre:

CARNETUL DE SĂNĂTATE
Sînt tot mai mari eforturile materiale și financiare pe care le face 

statul nostru pentru ocrotirea sănătății poporului. Sporește de la an 
la an numărul cadrelor sanitare, se înalță noi spitale, policlinici și dis
pensare, se îmbunătățește calitatea actului medical, tn acest context 
se înscrie și măsura luată de a se înființa și utiliza carnetul de sănă
tate. In această privință, la Arad există o experiență valoroasă.

— De zece ani — ne spune dr. 
Romulus Vasilovici, directorul Di
recției sanitare a județului Arad — 
se folosește la noi carnetul de să
nătate individual, procedeu gene
ralizat treptat în întreg județul. Ce 
avantaje prezintă acest lucru ? Un 
medic nou, de exemplu, cînd vine 
Intr-o circumscripție orășenească 
sau comunală, are nevoie de cel 
puțin un an și jumătate sau chiar 
doi ca să cunoască populația, 
starea ei de sănătate. Carnetul ii 
permite să reducă acest timp la 
jumătate sau chiar mai puțin, iar 
in cursul consultațiilor să se orien
teze mult mai repede și mai co
rect, să cunoască o serie de ante
cedente și evoluții fără să mai 
apeleze repetat la memoria, uneori 
deficitară, a pacientului. Fișa me
dicală, cu caracterul ei concret, 
științific, devine asfel un ajutor de 
neprețuit pentru medic. Cînd bol
navul este dirijat spre policlinică 
sau spital, acolo se trimit și datele 
din carnetul de sănătate. în felul 
acesta poate fi comparată calitatea 
diagnosticelor și tratamentelor 
cute la diferite niveluri.

în județul Arad, circa 300 000 
cetățeni au In prezent carnet 

Conform prevederilor

fă-

de 
de

c ■' i n f* 3 f * A
art. 123 din Legea nr. 3/1978 pri
vind asigurarea sănătății popu
lației, carnetele de sănătate sînt 
In evidența dispensarelor, tn felul 
acesta, ele nu se vor pierde, ce
tățenii nu le vor mai uita acasă 
cînd se prezintă la consult și nu 
vor mai obliga medicul să reia de 
la Început toate Investigațiile. De 
aici, o activitate mai operativă, 
reducerea aglomerației la cabi
nete, la laboratoare și la alte ex
plorări funcționale. Aceasta per
mite medicilor arădeni să efec
tueze numai in acest an un examen

medical complex la o treime din 
populația activă a județului. Exa
menul a și început la uzinele de 
vagoane, la întreprinderea de strun
guri și la Uzinele textile Arad. în 
prezent, se lucrează la codificarea 
datelor de sănătate și la acumula
rea lor pe calculator.

La rindul lor, datele tuturor 
carnetelor individuale oferă un 
material informativ extrem de bo
gat cu privire la starea de sănă
tate a populației pe circumscripții 
și localități, . _ .
sex, tipuri de îmbolnăvire, 
lucrate pe 
date permit 
medicale științific

în legătură cu generalizarea pe 
țară a experienței din județul Arad, 
dr. Petre Mureșan, de la Centrul 
de calcul și statistică sanitară al 
Ministerului Sănătății, ne-a spUs :

— Experiența de la Arad nu este 
singura. Carnetul individual de să
nătate a fost experimentat în cite 
două dispensare — unul orășenesc 
și unul comunal — din fiecare 
județ, în orașul Baia Mare, in mai 
multe comune din 
doara și in cîteva 
Capitală. Pe baza rezultatelor ob
ținute din aceste 
Legea privind asigurarea 
tații populației a prevăzut intro
ducerea carnetului de sănătate in
dividual pentru toți oamenii mun
cii, in vederea unei mai bune ur
măriri a dinamicii stării de 
sănătate, a unei mai judicioase 
evidențe a prestațiilor medicale și, 
în special, pentru creșterea res
ponsabilității personalului medical 
fată de sănătatea oamenilor. Pre
gătirile tn vederea generalizării a- 
cestui carnet sint aproape inche- > 
late.

în carnetul de sănătate sînt tre-

pe grupe de vîrstă,
Pre- 

calculator, asemenea 
luarea unor decizii 

fundamentate.

județul Hune- 
dispensare din

experimentări,
sănă-

cute toate investigațiile, tratamen
tele, spitalizările și concediile 
medicale acordate persoanei res
pective, iar în tichetul de sănătate 
la purtător — un cartonaș avînd 
dimensiunile Buletinului de identi
tate — se vor înregistra codificat 
unele afecțiuni și stări speciale. 
Este în interesul fiecărei persoane 
să poarte asupra sa acest tichet, 
el fiind deosebit de util și adeseori 
vital în eventualitatea unor urgențe 
medico-chirurgicale, crize, acciden
te, stări de șoc etc. De asemenea, 
el este folositor și în cazul în care 
Consultația se efectuează în alte 
localități.

Trebuie subliniat faptul că in 
viitor trimiterea bolnavilor pen
tru precizare de diagnostic la 
dispensarul policlinic sau internă
rile în spital se vor face numai 
prin dispensarul teritorial pe baza 
biletelor de trimitere, respectiv de 
internare, cu excepția cazurilor 
de urgență. Dispensarul medical, 
pe baza biletelor de trimitere îna
poiate de policlinică și a biletelor 
de ieșire din spital, va completa 
în carnetul de sănătate diagnosticul 
bolii pentru care au fost con
sultați sau spitalizați bolnavii 
respectivi, precum și indicațiile de 
tratament în continuare, carnetul 
devenind astfel oglinda fidelă a 
stării de sănătate a persoanei res
pective.

în ce privește extinderea com
puterizării, ca etapă superioară de 
valorificare a datelor sanitare, s-a 
prevăzut ca la nivelul Ministerului 
Sănătății, în cadrul Centrului de 
calcul și statistică sanitară să se 
înființeze în următorii ani o „bancă 
de date" care să servească la 
fundamentarea deciziilor.

Introducerea carnetului de sănă
tate este o acțiune de mare am
ploare, durată și răspundere. Ea 
începe cu cei ce muncesc in unită
țile economico-sociale și cu copiii 
pină la virsta de trei ani, urmînd 
să continue pînă la cuprinderea în
tregii populații.

AI. PLA1EȘU
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Etapa republicană a Festivalului național
CÎNTAREA ROMÂNIEI»

In patru orașe - Galați, București, Deva 
- se vor întrece, pe genuri, peste 1000

și 
de

Tîrg’u Mureș 
formații ale

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Survolînd teritoriul României prietene, cu ocazia vizitei mele în Republica 

Populară Bulgaria, vă transmit dumneavoastră și poporului ~ 
Socialiste România salutările mele cordiale și tovărășești

Urez oamenilor muncii din România succese continue in 
socialismului.

Republicii
construcția

Miine, la' GALAȚI, încep între
cerile artiștilor amatori. în cadrul 
etapei republicane a celei de-a 
doua ediții a Festivalului național 
al educației și culturii socialiste 
„Cîntarea României" : între 20—26 
iunie, orașul de pe Dunăre găzdu
iește manifestările artistice prezen
tate de formațiile de teatru, de 
montaje literar-muzicale, recitalu
rile de poezie, teatrele de păpuși 
și recitatorii. La BUCUREȘTI, in
tre 27 iunie — 3 iulie, se vor între
ce formațiile coregrafice și fanfa
rele selecționate in etapele prece
dente. Orașul DEVA este centrul 
pe scenele căruia, intre 4—8 iulie, 
vor evolua brigăzile artistice, co
lectivele de satiră și umor, forma-

artiștilor amatori 
țiile de estradă și muzică ușoară, 
iar la TÎRGU MUREȘ, de la 18 la 
22 iulie, se vor întilni formațiile 
muzicale ciștigătoare în faza inter
județeană. în sfîrșit, gala filmului 
de amatori va avea loc la Bucu
rești in zilele de 5—6 iulie și, res
pectiv, 25—28 iulie.

La manifestările etapei republi
cane participă peste o mie de for
mații, dintre care 83 aparțin națio
nalităților conlocuitoare. Prin fața 
juriilor acestei etape vor evolua 
133 de formații corale, 55 de colec
tive teatrale, 42 de brigăzi artisti
ce, 37 de colective de satiră și 
umor, 17 de estradă, 28 de formații 
de dans tematic, 7 operete etc. 
Merită să fie menționat și faptul

JANOS KADAR
. Prim-secretar al Comitetului 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar
Central

județe precum Alba, Argeș, 
Cluj, Maramureș

că .
Caraș-Severin, 
ș.a. participă la aceaștă etapă cu 
un mare număr de formații artis
tice de amatori, ceea ce evidenția
ză potențialul creator de care dis
pun, precum și, in general, calita
tea mișcării artistice.

Așadar, de miine, începînd cu în
trecerile de la Galați, se desfășoa
ră etapa republicană a marelui 
Festival „Cîntarea României". Să 
urăm succes deplin tuturor forma
țiilor participante, tuturor creato
rilor și interpreților amatori — au
tentice talente din popor, care fac 
să răsune sub bolta senină a pa
triei cîntecele muncii, ale bucuriei 
de a trăi.

Sosirea tovarășului Josef Kempny,
membru al Prezidiului, secretar al C. C. al P. C. din Cehoslovacia

La invitația C.C. al P.C.R., ’.uni di
mineața a sosit în Capitală tovarășul 
Josef Kempny, membru al Prezidiu
lui, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. pre
ședintei? Consiliului Central de Con-

trol Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale, Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Stefan Kiss, secretar de stat 
la Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, de activiști de partid.

Au fost prezenți Lumir Hanak, am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

întîlnire prietenească intre reprezentanți

Populară Polonași Republica

Dans românesc (fotografia din stingă) și dans sîrbesc (fotografia din dreapta) în interpretarea Ansamblului 
profesionist de cîntece și dansuri „Banatul"

—

începînd de luni, 18 iunie, în țara 
noastră se desfășoară întilnirea prie
tenească dintre reprezentanți ai tine
retului român și ai tineretului po
lonez, manifestare ce se înscrie pe 
linia raporturilor de prietenie și co
laborare dintre Uniunea Tineretului 
Comunist și Federația Uniunilor So
cialiste ale Tineretului Polonez 
(F.U.S.T.P.), dintre tînăra generație 
din cele două țări, dintre poporul 
român și poporul polonez.

în vederea participării la întilnirea 
prietenească, luni după-amiază a so
sit în Capitală o delegație a Fede
rației Uniunilor Socialiste ale Tine-

retului Polonez, condusă de tovarășul 
Tadeusz Sawjk, membru al Comite
tului Executiv al Consiliului Națio
nal al F.U.S.T.P., vicepreședinte al 
Uniunii Socialiste a Studenților. La 
aeroportul Otopeni, delegația a fost 
salutată de tovarășul Nicolae Dan 
Fruntelată, membru al Biroului C.C. 
al U.T.C., de alte cadre ale U.T.C., 
de membrii delegației române parti
cipante la întîlnire.

Au fost de față Kornel Henschke, 
Însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P. 
Polone la București, membri ai am
basadei.

Sub semnul continuității
spirituale

(Urmare din pag. I)
implicare socială și politică. Dealt
fel, formația istorică a criticului, 
activitatea sa democratică la reviste 
precum „Viața românească" și „Ade
vărul literar și artistic", atitudinea sa 
net antifascistă în grupul profeso
rilor de la Iași sint fapte care ex
plică o clară orientare. în cealaltă 
capodoperă a istoriografiei literare 
românești, care imbrățișează feno
menul literar românesc in întreaga 
lui desfășurare, G. Călinescu atestă 
idei de maximă importanță pentru 
insăși existența noastră națională. 
Criticul care a stabilit o scară a 

, valorilor estetice ale literaturii ro
mâne, valabilă pînă astăzi. nU va 

■ezita să facă o demonstrație a ve
chimii noastre ca popor pe aceste 
meleaguri, intr-un moment în care 
ni se contesta pămîntul străbun, nu 
numai teoretic, căci, ca urmare a 
Dictatului de la Viena, cotropirea 
unor teritorii românești devenise o 
realitate tragică : „Istoricește — zice 
criticul — suntem prin substratul 
nostru traco-getic, care e esențial, 
dintre vechile popoare ale Europei. 
Suntem niște adevărați autohtoni 
de o impresionantă vechime". Nici
odată pină atunci un istoric literar 
nu adusese argumente specifice 
mai convingătoare în sprijinul con
tinuității noastre. El scruta dacii de 
pe Columna lui Traian făcînd ob
servația că e bine să socotim cul
tura română a fi de tip geto-latin, 
după cum la francezi se vorbește de 
tipul galo-romanic, considerindu-se 
adică in măsura cuvenită substratul 
arhaic, rădăcinile adinei ale poporu- 
.lu'Tiostru.

'ontinuitate nu însemna pentru 
G. Călinescu o simplă cuplare la 
trecut, ci înaintare organică, după 
legi proprii. Ca și Hasdeu, căuta 
tiparele (mumele) sau matricea 
noastră, ca Eminescu sau Blaga, și 
repeta înfiorat cuvintele Iui Miron 
Costin : „Nasc și în Moldova oa
meni !“ Criticul vorbise de „cea 
mai clară hartă a poporului român" 
văzind in Eminescu, Bolintineanu, 
Slavici, Coșbuc, Rebreanu, Maiores
cu. Goga pe „eternii noștri păzitori 
ai solului veșnic". El procedează, 
printr-un joc al citatelor, la un fel

de reducție a operelor literare la 
esențe, pentru a scoate la lumină 
acele mișcări spirituale care vin de 
departe, dintr-o zonă în care istoria 
și literatura se pierd în mit. în 
această perspectivă ințelegem mai 
bine aserțiunea profesorului : „Isto
ria literară este parte integrantă a 
istoriei naționale".

Cu o asemenea zestre spirituală, 
G. Călinescu va fi, în mod firesc, , 
după 23 August 1944, alături de for
țele progresiste și democratice. Va 
începe cu publicistica politică, con- 
ducind periodicele Lumea, Națiu
nea, Tribuna poporului, clar anga
jate în lupta forțelor populare, in 
frunte cu comuniștii, pentru înlătu
rarea urmărilor anilor de dictatură 
fascistă, pentru democratizarea ță
rii. El a întrevăzut șansa poporului 
român de a porni pe calea afirmă
rii de sine stătătoare in rindurile 
națiunilor lumii și și-a adus contri
buția sa de intelectual cinstit.

Politica militantă l-a ajutat să 
vadă mai clar sarcinile edificării 
culturii noastre noi, socialiste și să 
depășească vicisitudinile unei pe
rioade, scurte dar dureroase, de so
ciologism vulgar. încă din 1946, el 
va afirma în fața studenților : „în
țeleg clasicismul nu ca un stil, în 
opoziție, de pildă, cu romantismul, 
ci ca un mod de a crea durabil și 
esențial la îndemîna claselor". G. 
Călinescu era un critic „construc
tiv" și chema pe confrații săi, în 
acei ani ai inceputurilor, la unire 
pentru edificarea unei noi culturi. 
El atrăgea atenția, într-o ședință a 
Academiei din iunie 1949, că „de la 
barca supremului for științific al 
țării lipsesc pînze și catarge" și nu
mea pe T. Arghezi, G. Bacovia, I. 
Barbu, L. Blaga, H. Papadat-Ben- 
gescu, Al. A. Philippide, I. Teodo- 
reanu. M. Codreanu. Cezar Petres
cu, V Voiculescu. Propunea, de 
asemenea, să se discute „fenomenul 
Maiorescu". fără considerarea că
ruia nu poate fi concepută tradiția 
noastră in domeniul criticii și isto
riei literare. El va fonda, dealtfel, 
un institut de cercetare a literatu
rii naționale, în actul de constituire 
precizindu-se ca sarcină primordia
lă „elaborarea științifică a unei is
torii a literaturii române".

tv
18,10

SOSIREA TOVARĂȘULUI NARCISO ISA CONDE, 
secretar general al Partidului Comunist Dominican 
Luni la amiază a sosit in Capitală 

tovarășul Narciso Isa Conde, secretar 
general al Partidului Comunist Do
minican, care, la invitația Comitetu
lui Central al ......... ~
Român, face o vizită de prietenie in 
țara noastră.

Partidului Comunist

La aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Virgil Caza- 
cu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Cronica
La invitația Tribunalului Suprem 

al Republicii Socialiste România, 
luni după-amiază a sosit în Capi
tală o delegație a Tribunalului Su
prem al Republicii Populare Polone, 
condusă de prof. dr. Wlodzimierz Be- 
rutowicz, prim-președinte al tri
bunalului.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost întîmpinați de Justin Gri- 
goraș, președintele Tribunalului Su
prem, de alte persoane oficiale.
j\u fost de față Kornel Henschke, 

însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.P. Polone la București, membri ai 
ambasadei.

★
Luni la amiază, la Ambasada Repu

blicii Populare Ungare la București 
a avut loc înmînarea de către am
basadorul Rajnai Sandor a Ordinului 
„Drapelul Republicii Populare Ungare 
cu cunună de lauri" scriitorului de 
limba maghiară din România Me- 
liusz Jozsef pentru întreaga sa acti
vitate literară, cu prilejul împlinirii 
virstei de 70 de ani.

La festivitate au luat parte Tama
ra Dobrin, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
membri ai consiliului de conducere 
al Uniunii scriitorilor, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
academicieni, alți oameni de cultură. 
Au rostit alocuțiuni ambasadorul 
R. P. Ungare, Garai Gabor, secretar 
general al Uniunii scriitorilor din R.P. 
Ungară, Laurențiu Fulga, vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor, pre
cum și Meliusz Jozsef, care a mul
țumit pentru distincția primită.

★
Luni după-amiază a sosit în Capi

tală dr. Hector Fernandez Ferrufino, 
noul ambasador extraordinar și ple-
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SEZON FIERBINTE... Vasile Roșu - primul halterofil român 
care cîștigă un titlu mondial

zilei
nipotențiar al Republicii Bolivia în 
Republica Socialistă România.

★
Luni dimineață, nava școală 

„Mircea", sub comanda căpitanului 
de rangul intii Corneliu Enăchescu, 
a plecat intr-un marș de instrucție 
în Marea Neagră, Marea Mediterană 
și Oceanul Atlantic.

★
Luni dimineața au sosit în portul 

Constanța navele americane „Rich
mond K. Turner" și „Lawrence".

în aceeași zi, comandantul marșu
lui, contraamiralul William M. Calla
ghan jr., a făcut vizite protocolare 
primarului 
comandantului 
comandantului 
nă „Mircea cel

municipiului Constanța, 
Marinei Militare și 

Institutului de mari- 
Bătrin".

★
Luni după-amiază, la sediul Asocia

ției de drept internațional și relații 
internaționale a avut loc o reuniune 
în cadrul căreia prof. dr. A. Rahman, 
directorul Centrului pentru studiul 
științei, tehnologiei și dezvoltării al 
Consiliului pentru cercetare științi
fică și industrială din India, a expus 
conferința „Știință și dezvoltare".

Au participat cadre didactice uni- 
verșitare, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, cercetători, 
specialiști.

cinema

Căldură mare, in acest iunie — lună numită în popor și „cireșar", dar 
care aduce mai mult a „cuptor". Cald in casă, cald la umbră și in tribună, 
darmite acolo, jos, in „găoacea de beton răscopt a stadionului", cum bine 
zicea un confrate. De aceea, este cit se poate de îmbucurător să consem
nezi cum in aceste condiții își fac loc și performanțe aplaudabile.

ATLETISMUL, prin „Cupa Româ
niei" desfășurată sîmbătă și dumini
că in „templul" său din Dealul Spirii, 
s-a impus cu cîteva rezultate de va
loare . mondială. Bineințeles că — 
potrivit tradiției, care nu-i onorează 
deloc pe băieți — tot atletele sint 
autoarele unor succese de răsunet, 
în primul rînd, Ileana Silai : cu 3 
min. și 58,57 sec. pe 1 500 m, ea de
vine nu numai noua recordmană na
țională, dar și prima alergătoare, a. 
lumii in acest an pe distanța respec
tivă. rezultatul fiind al doilea pe 
plan mondial în istoria probei. De 
asemenea, Fița Lovin (cu 1 min. și 
57.4 sec.) și Maricica Puică (cu 1 
min. și 57,8 sec.) au reușit a doua și, 
respectiv, a treia performanță mon
dială in cursul acestui an în cursa 
de 800 metri (fapt cu atit mai meri
tuos pentru Maricica Puică, 
cialistă pe distanțe lungi !). Este de 
așteptat deci ca in campionatele na
ționale ale României (programate 
peste aproape trei săptămini) să ve- . 
dem, cel puțin în cursele feminine, 
întreceri deosebit de spectaculoase și 
de valoare mondială, oferite de pro
tagonistele de mai sus, împreună eu 
— ne place să 
Mărășescu, absentă 
le" și la „cupă".

se pregătesc cu sirg pentru a urca pe 
podiumul olimpic. Le urăm spor și 
succes in continuare !

spe-

credem — Natalia 
la „internaționa-

readus, după o 
satisfacția califi-

PROGRAMUL 1
Teleșcaală
Roman foileton Poldark. (Relua
rea episodului 17)
Publicitate
Diminețile unui oraș din nord
In alb și negru : Lassie
Melodii populare cu Maria Cioba- 
nu. Sofia Vicoveanca, Florica ” 
gur, Valeria Peter-Predescu, 
Dolănescu
«Telex

12.30 închiderea programului
17.00 Telex
17.05 Teleșcoală
17,35 Din țările socialiste — R.P.D. 

reeană
17,45 Medalion Valentin Hoeflich. (Pro

ducție a Studioului de film TV in 
colaborare cu Studioul „Alex. Sa- 
hla")

9,00
10,00

lo,55
11,00
11,20
12,05

12,20

Un
ion

Co

® UN ROMAN ANTI- 
APARTHEID. Din p°vestirile 
înregistrate la magnetofon ale 
unei femei de culoare, autoarea 
sud-africană Elsa Jouberț _ a 
scris romanul „Anii de rătăcire 
ai lui Poppie Ningena". Roma
nul surprinde, prin prisma unui 
caz particular, mai toate raci
lele tragice ale segregationismu- 
lui — dezmembrarea forțată a 
familiilor, transmutarea cu sila 
în bantustane, brutalitatea poli
țiștilor — amara odisee a lui 
Poppie evocînd, în fapt, un 
destin comun femeilor de cu
loare din R.S.A. Nu-i de mirare 
că o narte din copiii lui Poonie 
vor decide, în final, să ia calea 
luptei pentru schimbarea rîn- 
duielilor rasiste... Din relatările 
revistei „Newsweek", se pare 
că romanul a devenit subiect de 
aorinse comentarii în snecial în 
rindurile tineretului studios din 
R.S.A., demonstrîndu-se încă

Un zîmbet, un ctntec, o floare. 
(Partea a doua a spectacolului 
realizat cu prilejul Anului inter
național al copilului) » 
1001 de seri 
Telejurnal
La zi în investiții 
Ancheta TV : „A fi patriot" 
Seară de teatru : „Cezar și Cleo
patra" de G.B. Shaw. Premieră 
TV. Producție a televiziunii 
gleze

21,15 Meridianele cîntecului 
21.35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

18.50 
19,00 
19,15
19,30 
20,00

19,00
19,15

en-

PROGRAMUL 2
Telejurnal
Film serial pentru copii (reluare): 
Săgeata Neagră
Publicitate
Muzică de cameră
Viața economică
Publicitate

19,40
19.45
20.25
21,00__________
21,05 Inscripții pe celuloid : Muzeul 

mării. (Producție a televiziunii din 
R.D.G.)

21.35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

TENISUL ne-a 
pauză cam lungă, 
cării în semifinalele zonei europene 
a „Cupei Davis". învingînd cu 4—1 
reprezentativa R.F. Germania, echi
pa noastră a dovedit un potențial de 
joc care poate pune probleme viito
rilor adversari. Evident, Ilie Năstase 
(învingător magistral în ambele par
tide de simplu și coautor al victoriei 
Ia dublu) a fost principalul artizan 
al acestei frumoase calificări. Dar 
cuvinte de justificată apreciere se 
cuvin, în același timp, lui Traian 
Marcu (partener aplaudat al lui Ilie 
Năstase la dublu) și lui Dumitru Hă- 
rădău (pentru admirabila putere de 
luptă, pentru concentrare și reușită 
tactică în fața primei „rachete" a 
oaspeților). în urma acestei victorii, 
vom primi vizita echipei suedeze, 
probabil în frunte cu Borg. Atunci, 
în zilele de 13—15 iulie, 
de la Progresul va fi din 
unui adevărat festival de 
așteptăm !

FLORETA FEMININA 
asemenea atenția publicului cu o is
pravă p? măsura faimei binemeritate 
pe care și-a ciștigat-o in lume. în Po
lonia, la „Turneul țărilor socialiste" 
— competiție de valoare mondială — 
Ecaterina Stahl, Viorica Țurcan, Mar
cela Moldovan și Suzana Ardeleanu 
au învins cu categoricul 9—2 pe re
dutabila reprezentativă a Uniunii 
Sovietice (campioană olimpică și 
mondială), clasîndu-se pe onorantul 
loc I. Așadar, ceea ce promitea Eca
terina Stahl in convorbirea publi
cată în „Scînteia" de duminică în
cepe să se adeverească : floretistele, 
aflate în formă sportivă foarte bună,

FOTBALUL trăiește poate cea mai 
fierbinte săptămînă a sa, fiindcă 
majoritatea deciziilor au fost ami
nate pentru ultima etapă, programa
tă duminică 24 iunie la ora 17,00. 
Campioana va fi decisă în Capitală, 
pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel 
Mare, intre Dinamo și F.C. Argeș : 
cine învinge cucerește titlul : la scor 
egal, avantajați sint piteștenii. Retro
gradatele se vor alege dintre ultimele 
șase clasate la ora actuală : A.S.A. 
Tg. Mureș și Olimpia Satu Mare (cite 
30 de puncte), Jiul Petroșani (29), 
Corvinul Hunedoara (28), U.T. Arad 
(27) și F.C. Bihor (26). La ora ac
tuală, numai orădenii sînt sigur re
trogradați ; deși practică un fotbal 
apreciat, ei părăsesc prima divizie — 
le dorim, numai pentru un an — lă- 
sînd regretul că n-au reușit salvarea 
ce și-au dorit-o atit de mult și pen
tru care au luptat exemplar și corect. 
Cele două care vor însoți pe F.C. 
Bihor vor fi decise de următoarele 
cinci partide, în care toate „amenin
țatele" joacă pe teren propriu : Jiul— 
Steaua, A.S.A.—S.C. Bacău, U.T.A.— 
Politehnica Iași, Corvinul — „Poli" 
Timișoara 'si Olimpia — Sportul stu
dențesc. Corvinul și U.T.A. au situa
ția cea mai grea, ele mai puțind 
spera numai în cazul cînd (învingînd 
ele acasă) în același timp s-ar pro
duce la Petroșani, Satu Mare și Tg. 
Mureș surprize fatale pentru gazde. 
De va fi insă ca retrogradatele să 
se aleagă numai din județele transil
vănene, este de presupus că federa
ția nu le va repartiza pe toate intr-o 
serie, așa cum a procedat cu Rapid, 
Progresul și Petrolul. Ar fj păcat ca 
două din ele să fie lipsite din plecare 
de șansa revenirii imediate în „A". 
Este, bineințeles, o simplă opinie I

Gheorghe M1TRO1

Campionatele mondiale și europe
ne de haltere pentru juniori au con
tinuat la Debrețin cu întrecerile de 
la categoria cocoș, în care tînărul 
sportiv român Vasile Roșu a obținut 
un strălucit succes, cucerind titlul 
mondial și european la stilul „smuls", 
cu 112,500 kg, performanță ce consti
tuie un nou record național de se
niori. Pe locurile următoare s-au 
clasat halterofilii sovietici Muradian 
și Sarkisian, ambii cu cite 110 kg.

În cîteva
• Comentind evoluția gimnastelor 

românce la „Turneul mondial al spe
ranțelor" de Ia Antibes, ziarul fran
cez „L’Equipe" scoate în evidență 
frumoasele calități etalate de Anca 
Chiș și Rodica Dunca. în special 
Anca Chiș a impresionat prin cali
tățile coregrafice și perfecta înlăn
țuire a salturilor splendidului său 
exercițiu la sol. Și în concursul 
la Orleans, Anca Chiș a evoluat 
același stil remarcabil.

® Rezultate finale înregistrate 
meciurile din sferturile de finală ale 
competiției internaționale de tenis 
„Cupa Davis" — zona europeană : 
Varșovia : Italia — Polonia 4—1 ; 
Paris : Franța—Elveția 5—0 ; Viena : 
Spania — Austria 3—2.

Iată programul semifinalelor : gru
pa A : Italia — Ungaria ; Anglia — 
Spania ; grupa B : România — 
Suedia ; Franța — Cehoslovacia.

• Turneul internațional de șah 
de la Cioka (Iugoslavia) s-a încheiat 
cu victoria maeștrilor iugoslavi Bje- 
lajac și Mesing, care au totalizat cite

vremea

de 
în

în

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 iunie. In țară : Vremea va fi 
călduroasă, mai ales în regiunile din 
sud-estul țării. Cerul va fl variabil. Vor 
cădea averse locale de ploaie. însoțite 
de descărcări electrice, îndeosebi in 
cursul după-amiezilor, mai frecvente

„centralul" 
nou gazda 
tenis. Abia

atrage de

Asigurarea-o măsura utilă de prevedere
Printre asigurările de persoane 

puse la dispoziția populației de 
către Administrația Asigurărilor de 
Stat este și „asigurarea familială 
mixtă de viață", care satisface do
rința celor care vor să ia o măsură 
suplimentară de prevedere pentru 
ei și membrii.......................
comitent, să .. . _ ____...
planificate pe o anumită perioadă 
de timp.

Pe scurt, această asigurare pre
zintă următoarele caracteristici :

— poate cuprinde pe toți membrii 
de familie care — la data contrac
tării asigurării — sînt in 
la 5 la 65 de ani ;

— se poate contracta 
durată cuprinsă între 5

familiei lor și, con- 
realizeze economii

vîrstă de
pe orire 
pînă la

15 ani, la o sumă ce se stabilește 
de asigurat ;

— participă la tragerile lunare 
de amortizare, prin combinațiile de 
cite 3 litere ce se atribuie pentru 
fiecare 1 000 de lei din suma asi
gurată ;

— suma asigurată se plătește : 
în caz de invaliditate permanentă 
din accidente a oricăruia dintre 
asigurați ; la ieșirea combinației 
(combinațiilor) de litere, cu prile
jul tragerilor de amortizare; la 
expirarea asigurării (independent 
de sumele plătite anterior pentru 
eventualele cazuri de invaliditate 
permanentă) ; în caz de deces din 
orice cauză al oricăruia dintre asi
gurați ;

primul halterofil 
un titlu mondial, 
al echipei Chim- 
fiind antrenat de

Vasile Roșu este 
român care cîștigă 
El este component 
pex din Constanța, 
Lisias Ionescu.

La totalul celor 
primul loc s-a situat Iuri Sarkisian 
(U.R.S.S.) — 250 kg, urmat de com
patriotul său S. Muradian — 250 kg 
și bulgarul Radiebov — 245 kg. Va
sile Roșu a ocupat locul patru, cu 
242,500 kg (la stilul aruncat el a rea
lizat 130 kg.).

două stiluri, pe

rînduri
10,5 puncte din 15 posibile, Nebioșa 
Ilijin (România) s-a situat pe locul 
opt. cu 7,5 puncte.

• După consumarea a 13 runde, in 
turneul internațional de șah de la 
Kecskemet (Ungaria) conduc Mihai 
Șubă (România). Nocioras (Cuba) și 
Farago (Ungaria), cu cite 9 puncte.

• în ultima zi a competiției inter
naționale de canotaj academic „Re
gata Griinau", sportiva româncă Ane
ta Marin-Mihali a repetat evoluția 
bună din prima zi, cîștigînd din nou 
proba de schif simplu, in care a fost 
cronometrată pe distanța de 1 000 m 
cu timpul de 4’10’T8/100. Pe locurile 
următoare s-au situat Marianne Am- 
brus (Ungaria) — 4’13”29/100 și Petra 
Boesler (R.D. Germană) — 4T4”41/1SO.

Tot în concursul feminin, echipa
jele României au ocupat locul doi, in 
proba de 4 plus 1, și locul 3 în proba 
de schif 2 fără cirmaci.

In întrecerea masculină, echipajele 
române s-au clasat pe locul 3 în pro
bele de 2 plus 1 și 2 fără cirmaci.

in vestul țării șl în zonele de dea] ș! de 
munte. Vîntul va fi moderat, cu in- 
tehsiflcări de scurtă durată. Tempera
turile minime vor ti cuprinse între 12 
și 22 de grade, iar cele maxime între 
23 șl 33 de grade. In București : Vre
mea va fi călduroasă, cu cerul varia
bil. Condițiile vor fi favorabile pentru 
averse de ploaie șl descărcări electrice, 
în cursul după-amiezilor. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
tura ușor variabilă.

— primele de asigurare sînt dife
rențiate în funcție de virsta persoa
nei care contractează asigurarea, ie 
durata poliței, de mărimea sumei 
asigurate, precum și de numărul și 
virsta membrilor de familie ce se 
includ în asigurare, puțind fi achi
tate și in rate.

La expirarea asigurărilor, cu pri
mele achitate la zi, suma asigurată 
prevăzută în poliță se plătește 
concomitent cu o indemnizație de 
10 la sută.

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări 
vă puteți adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

o dată capacitatea de influențare 
a literaturii ancorate în reali
tate.

• HOMARUL, ALI
MENT DE LARG CON
SUM? Intr-o fermă situată 
pe litoralul Pacificului, în Ca
lifornia (S.U.A.), un grup de 
oameni de știință se ocupă de 
creșterea homarilor. Rezultatele 
obținute pină în prezent sînt 
îmbucurătoare : în bazinele 
din această fermă homarii cresc 
de 5—6 ori mai repede decît în 
apele Oceanului Atlantic. Dacă 
în condiții naturale numai unul 
din 10 000 de homari ajunge la 
maturitate, la ferma din Cali
fornia pește 80 la sută din nu
mărul exemplarelor crescute 
capătă... „dimensiuni culinare". 
Cercetătorii respectivi afirmă 
că s-ar putea ca homarul, în 
prezent o delicatesă scumpă, să

• ÎMPOTRIVA DE
ȘERTULUI. Studiind fotogra
fiile luate de un satelit artifi
cial al Pămintului, specialiștii 
din Bangladesh au ajuns la 
concluzia că regiunile din nor
dul țării sint amenințate să se 
transforme în deșert. Această 
concluzie e sprijinită dealtfel 
și pe unele date statistice : în 
urmă cu o sută de ani, întreg 
teritoriul Bangladeshului era 
acoperit de junglă, în timp ce 
în prezent pădurile ocupă doar 
16 la sută din suprafața țării. 
Pădurile au pierit in timpul 
perioadelor de secetă și inun
dații. Pentru a împiedica ex
tinderea deserturilor, in nordul 
țării se desfășoară acum o in
tensă acțiune de împădurire la 
care iau parte zeci de mii de
oameni.

devină un aliment de larg con
sum, la indemîna oricui.

• ELECTROMOBILUL. 
In Anglia s-a construit un 
electromobil experimental al 
cărui motor folosește energia 
solară. Electromobilul cîntărește 
55 de kilograme și primește 
energie de la un grup de baterii 
solare. Pe timp însorit, cînd 
bateriile funcționează din plin, 
electromobilul dezvoltă o viteză 
de 25 kilometri pe oră.

• APARATE ANTI- 
FRAUDĂ. Sondaje întreprin
se la Paris arată că, zilnic, 80— 
100 000 de călătorii cu metroul 
se efectuează fără plata taxei 
de rigoare, un număr apreciabil 
de călători strecurîndu-se prin 
porțile de intrare fără tichet.

Pentru a se evita fraudele, a 
fost pus la punct un aparat 
care, atunci cind cineva sare 
pe deasupra barierei turnante 
de la intrarea pe peron, de
clanșează o sonerie de alarmă 
și o rețea de sîrmă se ridică în 
fața persoanei respective, împie- 
dieînd-o să înainteze. Toate sta
țiile de metrou urmează să fie 
înzestrate cu asemenea aparate- 
antifraudă ; primul a și fost 
instalat la una din stațiile prin
cipale ale metroului parizian.

• DIN SOMNUL 
CEL MAI PROFUND. 
Pentru cei cu somnul profund, 
cărora le vine greu să se scoale 
dimineața, o firmă niponă 
propune un nou tip de „deș

teptător", considerat ca infaili
bil. Este vorba de un radio-ca- 
setofon care acționează pe mai 
multe căi : intrarea în func
țiune a radioului la ora progra
mată dinainte ; declanșarea unei 
sonerii puternice ; redarea — 
pe bandă — a vocii posesorului 
aparatului respectiv, care își 
adresează sie însuși îndemnul 
de a se scula ; redarea, tot pe 
bandă, a unei bucăți muzicale ; 
în fine, emiterea cu intermiten
ță a unui semnal luminos.

• ANTENE SPRE 
COSMOS. Cu prilejul sa
lonului de aeronautică, la Paris, 
s-a anunțat crearea unei socie
tăți franceze care și-a pus ca 
scop ascultarea eventualelor 
mesaje trimise de posibilele ci
vilizații extraterestre. Noua so
cietate se adaugă organismelor

și programelor existente în a- 
celași scop în U.R.S.S. și Statele 
Unite. In cadrul noii societăți 
s-au creat opt diferite sectoare 
de studii, prihtre care cele de 
analiză a mesajelor, de triere a 
informațiilor etc.

• HĂRȚI SUGESTIVE. 
O premieră mondială în materie 
de cartografie va oferi anul 
acesta un editor francez. In loc 
de hărți plane, el va produce 
hărți curbate, confecționate din 
material plastic în relief. După 
părerea editorului, noile hărți 
geografice vor sugera mai bine 
forma și relieful pămintului, 
permițînd percepția vizuală și 
tactilă a calotei terestre.

• ȘINE FĂRĂ TRA
VERSE. Pe traseul experimen
tal din localitatea cehoslovacă

• Întoarcerea acasă : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20, PATRIA — 
13,45; 16: ----- ------ -------------
15; 17,30
• Nick
SCALA — 14,30; 17,15; 20.
• Tînărul din Istanbul : LUCEA
FĂRUL — 14; 16; 18,15; 20,15, la 
grădină — 21,15, BUCUREȘTI — 
14; 16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
9; 11.15: 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Frumoasa și bestia : FESTIVAL
— 14; 16; 18; 20.
• Evadarea : VICTORIA — 15;
17,30; 20.
• Cele 12 munci ale lui Asterisc
— 9,30; 11; 12,30; 14; 16. In ochii 
tăi e întreaga lume — 18: 20 : DOI
NA.
• Un trecător In ploaie : CINE
MA STUDIO — 10; 12: 14. FERO
VIAR — 9: 11,15: 13.30; 15,45; 18; 
20,15, MODERN — 9: 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 30,15, la grădină — 21.
• Al patrulea stol : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20.
• Aleargă după mine ca să te
prind : EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Rața sălbatică, Gala filmului 
din R. F. Germania : CINEMA 
STUDIO — 19,30.
• Valurile Dunării — 9,45. Dom
nișoara Iulia — 11,45, Totul des
pre Eva — 14, Satul care moare
— 16,15, Salariul groazei — 18.30 : 
CINEMATECA.
• Vom mai vorbi la vară : BU- 
CEGI — 16; 18; 20, ora 10 — ma
tineu.
• Rodeo: GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Al cincilea anotimp : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Inocentul : BUZEȘTI 
17,30; 20, la grădină — 21.
• Ciocolată cu alune : FEREN
TARI - 15.30; 17.30; 19.30.
• Dansul tobelor : DACIA — 9; 
12; 16; 19, LIRA — 16; 19. la gră
dina — 21.
• Vacanță tragică 
9; 11; 13,15; 15,30:
— 9; 11,15; 13,30; 15,45;
• Lanțul amintirilor : 
CENI — 14; 17; 20.
• Cum se trezește o 
PACEA — 16; 18; 20.
• Severino : MELODIA — 9: 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. 
dină — 21,
• Clipa : FLOREASCA — 
15,30; 19.
• Fortăreața invizibilă :
RUL — J5 30; 17,45; 20.
• O dramă la vlnătoare :
TA -...................................
20.
• Un om în loden : VOLGA — 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.15.
• Vestul sălbatic : TOM1S — 9;
11,15: 13,30; 15.45: 18: 20,15. la gră
dină — 21,15.
• Vis de ianuarie : POPULAR — 
16; 18; 20.
• înarmat și toarte periculos : 
CENTRAL — 14; 16; 18; 20, COS
MOS — 15: 17,30; 20.
• Falansterul : MUNCA — 15,30
19.

18,15; 20,30, CAPITOL — 
20. la grădină — 21.
Carter superdetectlv :

15;

: GIULEȘTI — 
17,45: 20, ARTA 

18: 20,15.
COTRO-

prințesă :

la gră-

VIITO-

MIORI-
9: 11.15: 13,15: 15.30: 17.45;

teatre

9;

• Teatru! National București (sala 
mică) : însemnările unui necunos
cut — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Festivalul na
țional „Cintarea României" (edi
ția a Il-a). Concertul corului Fi
larmonicii „George Enescu", di
rijor : VASILE PANTEA — 20.
• Opera Română : Hamlet — 19.
• Teatrul de operetă : Nesflrșit, 
zborul Măiastrei — Meșterul Ma
nele — 12, Violete de Parma — 
19,30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei gol — 19.30.
• Teatrul de stat Oradea (la sala 
Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra" din bd. Schitu Măgurea- 
nu) : Inima — 19,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majes
tic) : Serenadă tirzie — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (Grădina Boema) : Boema 
ride, cintă șl dansează — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe un picior de plai 
— 18,30.

Velim se fac testările la un nou 
sistem de șine conceput de spe
cialiștii din această țară. Nouta
tea constă în suprimarea traver
selor, șinele fiind, în schimb, 
solid ancorate intr-un beton 
special. Noile șine se pretează 
mai ales pentru trenurile ur
bane.

• PĂRINȚI FUMĂ
TORI, COPII BOLNAVI. 
Un profesor de la Universita
tea din Copenhaga a întreprins 
cercetări pentru a constata cum 
influențează fumul de țigară 
starea sănătății copiilor. Au 
fost supuși in acest scop inves
tigațiilor 3 948 de copii în vîr
stă de 8—13 ani din Copenhaga 
și Odense. S-a stabilit că în fa
miliile unde tatăl sau mama 
fumează 80 la sută din numă
rul copiilor suferă de boli ale 
căilor respiratorii.
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VIENA

încheierea convorbirilor la nivel înalt 
snvietn-americane

Președinții L. I. Brejnev și J. Carter au semnat Tratatul 
dintre cele douâ țări privind limitarea armamentelor stra

tegice ofensive (SALT-II), precum și alte documente

VIENA 18 (Agerpres). — La Pala
tul Hofburg, din Viena, a avut loc, 
luni, solemnitatea semnării următoa
relor documente sovieto-americane : 
Tratatul dintre U.R.S.S. și S.U.A. pri
vind limitarea armamentelor strate
gice ofensive (SALT-II), Protocolul la 
Tratatul dintre U.R.S.S. și S.U.A. pri
vind limitarea armamentelor strate
gice ofensive, Declarația comună 
privind principiile și direcțiile de bază 
ale viitoarelor tratative privind limi
tarea armamentelor strategice, decla
rațiile convenite și interpretarea co
mună în legătură cu Tratatul dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. privind limitarea 
armamentelor strategice ofensive, Co
municatul comun sovieto-american.

Documentele au fost semnate de 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și Jimmy Carter, președintele State
lor Unite, care au rostit apoi scurte 
cuvîntări — informează agențiile 
T.A.S.S. și United Press International.

La semnare au asistat președintele 
Republicii Austria, Rudolf Kirch- 
schlaeger, și cancelarul federal, 
Bruno Kreisky.

în Comunicatul comun sovieto-a
merican, dat publicității, se arată că 
Tratatul dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu 
privire la limitarea armamentelor 
strategice ofensive (SALT-II) sta
bilește pentru ambele părți nive- 
luri-limită egale ale mijloacelor de 
transportare a armei nucleare ; în 
scopul începerii procesului reducerii, 
el prevede reducerea armamentelor 
nucleare existente ; in scopul dimi
nuării primejdiei pe care o repre
zintă cursa calitativă a înarmărilor, 
tratatul impune restricții substanțiale 
la modernizarea sistemelor strategice 
ofensive și la crearea de noi sisteme.

Noul tratat cu privire la limitarea 
armamentelor strategice ofensive și 
protocolul la acesta exprimă un 
echilibru reciproc acceptabil între in
teresele ambelor părți, bazat pe prin
cipiul egalității și securității egale, 
se menționează în comunicat.

Părțile și-au reafirmat obligația de 
a respecta cu strictețe toate prevede
rile tratatului.

L.I. Brejnev șl J. Carter au exami
nat problemele referitoare la trata
tivele cu privire la SALT-III, și in le
gătură cu aceasta au exprimat inten
ția fermă a părților de a acționa în 
conformitate cu Declarația comună 
cu privire la principiile și direcțiile 
de bază ale tratativelor ulterioare 
privind limitarea armamentelor stra
tegice, semnată între U.R.S.S. și 
S.U.A. în legătură cu Tratatul cu 
privire la interzicerea totală și gene
rală a experiențelor cu arma nuclea
ră, s-a relevat că s-a obținut un anu
mit progres la tratativele, la care 
participă și Marea Britanie, în ve
derea elaborării unui tratat interna
țional prevăzînd interzicerea totală a 
exploziilor experimentale cu arma 
nucleară în orice mediu și a protoco
lului legat de acesta. Părțile au re
afirmat intenția U.R.S.S. și S.U.A. de 
a acționa împreună cu Marea Brita
nie pentru încheierea cît mai grabni
că a pregătirii acestui tratat.

Părțile se pronunță pentru întărirea 
continuă a regimului de neprolife- 
rare a armei nucleare și își reafir
mă hotărîrea de a respecta riguros 
angajamentele asumate în con
formitate cu Tratatul cu privi
re la neprollferarea armei nu
cleare. Ele au subliniat însemnătatea 

aplicării garanțiilor Internaționale a- 
totcuprinzătoare ale Agenției Inter
naționale pentru Energia Atomică și 
și-au declarat intenția de a continua 
eforturile în vederea consolidării a- 
cestor garanții.

Cele două părți și-au exprimat, de 
asemenea, intenția de a colabora 
strîns, împreună cu alte țări, in 
scopul asigurării încheierii cu succes 
a Conferinței din 1980 cu privire la 
analizarea funcționării Tratatului de 
neproliferare a armei nucleare.

Referitor la tratativele de la Viena 
cu privire la reducerea reciprocă a 
forțelor armate și armamentelor și 
la măsurile legate de aceasta în Eu
ropa centrală, L. I. Brejnev și 
J. Carter au subliniat importanța 
deosebită pe care părțile o acordă 
acestora.

S-a convenit, de asemenea, să se 
continue in mod activ căutarea unor 
înțelegeri reciproc acceptabile în ca
drul tratativelor care au loc în le
gătură cu sistemele antisatelit.

Părțile au căzut de acord ca re
prezentanții lor să se intîlnească 
neintîrziat pentru a dezbate proble
me referitoare la următoarea rundă 
de tratative cu privire la limitarea 
vinzării și livrării de armament 
clasic.

Părțile au reafirmat importanța 
interzicerii generale, totale și contro
late a armei chimice și au convenit 
să-și intensifice eforturile in vederea 
pregătirii unei propuneri, pusă de co
mun acord, care urmează să fie su
pusă dezbaterii în Comitetul pentru 
dezarmare.

L. I. Brejnev și J. Carter — se 
spune in comunicat — au confirmat 
cu satisfacție încheierea unei înțele
geri bilaterale în legătură cu elemen
tele de bază ale Tratatului cu privire 
la interzicerea elaborării, producerii, 
acumulării și folosirii armei radiolo- 
gice. Propunerea pusă de comun a- 
cord va fi prezentată în Comitetul 
pentru dezarmare în acest an.

Părțile au căzut de acord ca repre
zentanții lor să se intîlnească neîn- 
tîrziat pentru a dezbate problema 
reluării tratativelor eu privire la li
mitarea activității militare în zona 
Oceanului Indian.

Examinînd alte probleme cu pri
vire la limitarea armamentelor și la 
dezarmare, părțile și-au exprimat 
sprijinul față de documentul final 
adoptat la sesiunea specială a Adu
nării Generale a O.N.U. în proble
mele dezarmării, față de convocarea 
celei de-a doua sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. în pro
blemele dezarmării, precum și față 
de ideea ca această sesiune să fia 
urmată de convocarea unei confe
rințe mondiale pentru dezarmare, cu 
participare universală, în condițiile 
unei pregătiri corespunzătoare și in
tr-un moment corespunzător.

După ce se referă la poziția celor 
două părți față de unele probleme ale 
situației internaționale actuale, do
cumentul subliniază importanța cola
borării dintre U.R.S.S. și S.U.A. pe 
baza avantajului reciproc. în confor
mitate cu acordurile deja existente 
între cele două țări.

Părțile s-au pronunțat In favoarea 
consolidării relațiilor economice și 
comerciale și au considerat necesar 
să acționeze în vederea lichidării 
obstacolelor care limitează dezvol
tarea relațiilor comercial-financiare 
reciproc avantajoase.

Sesiunea 
Organizației 

Internaționale 
a Muncii

„O.I.M. trebuie să-și amplifice 
activitățile pentru instaurarea 

unei noi ordini economice 
internaționale”

GENEVA 18 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva au con
tinuat lucrările celei de-a 65-a se
siuni a Organizației Internaționale a 
Muncii. In cadrul dezbaterilor gene
rale a luat cuvîntul tovarășa Corne
lia Filipaș, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., care s-a referit, 
printre altele, la necesitatea ca 
O.I.M. să-și amplifice eforturile și 
activitățile îndreptate spre instaura
rea în lume a unei noi ordini econo
mice internaționale. în context, vor
bitoarea a relevat contribuția țării 
noastre în această privință, aportul 
personal al președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, promo
tor activ și hotărît al instaurării în 
lume a unei noi ordini economice și 
politice mondiale, al respectării in
dependenței și suveranității fiecărui 
popor, a principiilor egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, al respectării dreptului ina
lienabil al popoarelor de a-și orga
niza propria dezvoltare în funcție 
de condițiile lor naționale specifice.

Analizînd unele aspecte ale activi
tății O.I.M., reprezentanta U.G.S.R. 
a cerut acestei organizații să spri
jine mai mult adoptarea unor măsuri 
menite să ducă la eliminarea inega
lităților sociale și a oricăror forme 
de discriminare, asigurarea drepturi
lor egale, reale și efective la mun
că, instruire, educație, cultură, ca 
O.I.M. să elaboreze programe pentru 
o largă cooperare internațională, 
care să ajute țările, în special cele in 
curs de dezvoltare, în realizarea in
tegrală a obiectivelor lor de dezvol
tare economică și socială.

SOFIA i Vizita 
delegației de partid 

și guvernamentale 
a R. P. Ungare

SOFIA 18 (Agerpres). — Luni a so
sit la Sofia, într-o vizită oficială de 
prietenie, o delegație de partid și 
guvernamentală a R.P. Ungare, in 
frunte cu Jănos Kâdâr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U.

în aceeași zi, au început convorbi
rile oficiale bulgaro-ungare, delega
țiile fiind conduse de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, și, respectiv, de Jănos Kă- 
dăr.

ORIENTUL MIJLOCIU
TEL AVIV 18 (Agerpres). — Ar

mata israeliană a făcut, duminică, 
uz de arme și gaze lacrimogene pen
tru a imprăștia 5 000 de locuitori din 
orașul Nablus, care au organizat o 
demonstrație de protest împotriva 
hotăririi guvernului de la Tel Aviv 
de a crea o nouă așezare israeliană 
în imediata vecinătate a acestui oraș 
din teritoriul ocupat al Cisiordaniei 
— relatează agențiile Reuter și 
France Presse. La manifestație a 
participat și primarul Nablusului. 
Manifestanții purtau pancarte cu 
proteste împotriva politicii guvernu
lui israelian de anexare prin forță a 
teritoriului arab și cereau crearea 
unui stat palestinian independent.

★
în același timp, agențiile de presă 

anunță că aproximativ 20 000 de is- 
raelieni au manifestat, sîmbătă sea
ra, la Tel Aviv împotriva hotăririi 
guvernului de a înființa o nouă așe
zare lingă Nablus. Manifestația a 
fost organizată de mișcarea „Pace 
acum in Israel".

moscova : „Ziua României" 
la expoziția internațională „Atomul pașnic 

in țările socialismului"
MOSCOVA ÎS: Corespondentul A- 

gerpres, M. Corul, transmite :
La expoziția internațională des

chisă de curind la Moscova, sub 
genericul „Atomul pașnic in țările 
socialismului", a fost organizată la 
18 iunie „Ziua națională a Repu
blicii Socialiste România".

Au participat N. M. Siniov, vice
președinte al Comitetului de stat 
pentru folosirea energiei atomice 
al U.R.S.S., alți membri ai condu
cerii acestui comitet, reprezentanți 
la Moscova ai țărilor membre ale 
C.A.E.R., ai Secretariatului C.A.E.R., 
numeroși specialiști din țările parti
cipante la actuala expoziție, con
sacrată împlinirii a 30 de ani de 
la crearea C.A.E.R.

Erau prezenți Ion Mielcioiu, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Româ
niei în Uniunea Sovietică, și mem
bri ai ambasadei române.

La deschiderea manifestării, to
varășul Cornel Mihulecea, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Energie Nucleară, a subliniat 
atenția deosebită pe care o acordă 
conducerea de partid și de stat din

Întîlnire prietenească
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 

invitația Comitetului Central al Par
tidului Comunist din R.S.S. Moldove
nească, în perioada 14—16 iunie a.c., 
o delegație condusă de tovarășul Ion 
Iliescu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R., a efectuat o 
vizită de prietenie în R.S.S. Moldo
venească.

La intîlnirea care a avut loc cu 
acest prilej la Comitetul Central al 
Partidului Comunist din R.S.S. Mol
dovenească, tovarășul Ion Iliescu a 
transmis un cald mesaj de prietenie 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășului I. Bodiul, membru al

Încheierea lucrărilor Congresului 
Partidului Comunist din Australia 

Intîlnirea reprezentantului P.C.R. cu conducerea P.C.A.
CANBERRA 18 (Agerpres),. — La 

Sydney s-au încheiat lucrările celui 
de-al XXVI-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Australia (P.C.A.), 
care a adoptat noul program al par
tidului, precum și o serie de rezo
luții referitoare la poziția partidului 
față de principalele probleme econo-

★

Reprezentantul Partidului Comu
nist Român la acest congres, tovară
șul Cornel Onescu, a avut o întîlriire 
cu conducerea nou aleasă a P.C.A.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost transmis un căldu
ros mesaj de salut, felicitări pentru 
alegerea in noile munci de răspun
dere, precum și urări de succes în 
activitatea lor viitoare, în slujba apă
rării intereselor vitale ale clasei mun
citoare australiene.

Mulțumind cu deosebită satisfacție.

algeria: Inaugurarea lucrărilor de construcție 
a conductei de gaze transmediteraneene

ALGER 18 (Agerpres). — Președin
tele Algeriei, Bendjedid Chadli, a 
inaugurat luni la Hassi-R’Mel, în su
dul țării, lucrările de construcție a 
conductei de gaze naturale algeriene 
transmediteraneene. Conducta, care 
va lega cimpurile de la Hassi-R’Mel 
cu Minerbio (nordul Italiei) pe o lun
gime de 2 498 kilometri, va fi prevă
zută cu 12 stații. Ea va avea o ca

țara noastră, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dezvoltării 
neîntrerupte a științei și tehnicii, 
inclusiv a fizicii atomice și ener
geticii nucleare, extinderii co
laborării internaționale in vederea 
utilizării energiei atomice in sco
puri pașnice.

Cu prilejul „Zilei României", la 
pavilionul „Energia atomică" din 
cadrul complexului expozițional din 
Moscova a avut loc o conferință 
tehnico-științifici, la care specia
liști români au expus aspecte ale 
activității de cercetare fundamen
tală și rezultate ale aplicațiilor nu
cleare in unele domenii economice 
și s-a organizat o prezentare de 
filme științifice românești, cuprin- 
zind și secvențe ale „Expediției 
științifice pe Dunăre", inițiată anul 
trecut de țara noastră pentru stu
dierea radioactivității fluviului.

Manifestările prilejuite de „Ziua 
României" la expoziția din capitala 
sovietică s-au bucurat de o largă 
participare a specialiștilor și co
laboratorilor științifici din diferite 
țări socialiste.

C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din R.S.S. Moldovenească, 
conducerii Republicii Sovietice So
cialiste Moldovenești.

Mulțumind în mod deosebit pentru 
mesajul primit și evocînd cu satis
facție întîlnirile de la Chișinău și 
București cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Ivan Bodiul a 
transmis, la rîndul său, secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, conducerii Partidului Comunist 
Român, cele mai calde urări priete
nești, noi și mari succese în activita
tea multilaterală de construcție socia
listă în România.

Delegația a vizitat întreprinderi in
dustriale, unități agricole, alte obiec
tive din R.S.S. Moldovenească.

mice, politice și sociale ale țării, ac
tivitatea partidului în rîndul mișcării 
de femei, al muncitorilor imigranți, 
al altor organizații de masă.

Congresul a ales pe tovarășa Judy 
Mundey președinte al partidului, iar 
pe Bernie Taft și Eric Aarons — 
secretari naționali.

★
conducătorii Partidului Comunist din 
Australia au rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai sincere urări de sănătate, ferici
re și succese în activitatea sa în frun
tea partidului și statului român și 
întreaga lor admirație pentru contri
buția adusă pe plan internațional la 
consolidarea păcii și securității inter
naționale.

Â fost exprimată dorința comună 
de dezvoltare pe mai departe a bu
nelor relații dintre P.C.R. și P.C.A.

pacitate de 8,3 miliarde metri cubi 
de gaze pe an într-o primă fază și 
de 18,5 miliarde metri cubi pe an 
în etapa finală. Conducta, cu un dia
metru de 1,22 metri, va fi formată 
din patru tronsoane : algerian (500 
kilometri), tunisian (370 kilometri), 
submarin în strîmtoarea Siclliel (160 
kilometri) și italian (1 418 kilometri).

BEIJING

A DOUA SESIUNE A CHEI DE-A V-A ADUNĂRI NAȚIONALE
A REPREZENTANȚILOR POPULARI A R. P. CHINEZE

I

BEIJING 18 (Agerpres). — La 
Beijing au început, luni, lucrările 
celei de-a doua sesiuni a celei de-a 
V-a Adunări Naționale a Reprezen
tanților Populari a R.P. Chineze. 
După cum transmite agenția China 
Nouă, pe ordinea de zi a lucrărilor 
sesiunii figurează : raportul asupra 
activității guvernului, prezentat de 
Hua Guofeng, premierul Consiliului 
de Stat ; raportul asupra proiectului 
planului economic național pentru 
anul 1979 ; raportul asupra îndeplini

phenian, (n favoarea dezvoltării 
contactelor dintre organizațiile politice 

din Nordul si Sudul Coreei
I

PHENIAN 18 (Agerpres). — Kim 
Ir, membru al Comitetului Politic și 
secretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, a făcut cunoscută, la 18 
iunie, propunerea desfășurării unor 
contacte preliminare intre reprezen
tanții de legătură ai Partidului 
Muncii din Coreea și cei ai Partidu
lui Nou Democratic din Coreea de 
sud, la Panmunjon sau intr-o țară 
străină, la o dată convenabilă P.N.D.
— transmite agenția A.C.T.C.

Propunerea P.M.C. constituie răs
punsul Ia punctul de vedere expri
mat de președintele P.N.D. din Co
reea de sud, Kim Yong Sam, la 11 
iunie, asupra problemei reunificării 
Coreei. în declarația sa, Kim Ir sa
lută poziția președintelui P.N.D., 
considerînd că aceasta coincide cu 
poziția consecventă a P.M.C. de 
realizare a unor negocieri și contacte 
largi intre partidele și organizațiile 
politice din Nordul și Sudul Coreei
— relatează agenția citată.

în același timp — a arătat Kim Ir
— noi declarăm încă o dată că, dacă 
alte partide politice din Coreea de 
sud, inclusiv Partidul Democrat Re
publican (de guvernămint), aleg ca
lea dialogului cu noi, în problemele 
legate de reunificarea patriei, noi

NICARAGUA

Lupta insurecțională se apropie 
de faza decisivă

în ultimele trei zile, evoluția eve
nimentelor din Nicaragua s-a pre
cipitat, căpătând o turnură care îi 
face pe unii observatori să consi
dere drept iminentă căderea regi
mului dictatorial al lui Somoza. Pe 
plan atit militar, cit și politic, noi 
elemente ale situației vin in spriji
nul aprecierii că lupta forțelor an- 
tidictatoriale, în primul rind a in
surgenților din Frontul Sandinist de 
Eliberare Națională, a ajuns la mo
mente decisive.

După două săptămlnl de încleș
tări, marcate de avansări și recu
luri succesive, insurgenții au reușit, 
pentru prima oară, să preia contro
lul total asupra orașului Le6n, al 
doilea ca mărime din țară, infrîn- 
gînd puternicul dispozitiv al Gărzii 
Naționale somoziste, care mai de
ține doar o colină din afara locali
tății, încercuită și ea de sandiniști. 
Frontul Sandinist avansează acum 
mai mult sau mai puțin uniform în 
toate zonele, observindu-se o con
centrare de efective — inclusiv pe 
seama unor proaspete întăriri — pe 
frontul de sud și mai ales în jurul 
orașului Rivas, nu departe de fron
tiera cu Costa Rica. Conform surse
lor de presă, la Rivas s-ar inten
ționa instalarea „juntei" create 
sîmbătă : este vorba — cum a de
clarat Tomas Borges, membru al 
direcțiunii comune a F.S.L.N. — de 

rii planului de stat de venituri șl 
cheltuieli pe 1978 și a proiectului bu
getului de stat pe 1979 ; prezentarea 
spre dezbatere și aprobare a unei 
serii de proiecte de legi.

Cuvîntul de deschidere a lucrărilor 
sesiunii a fost rostit de Ye Jianying, 
președintele Comitetului Permanent 
al A.N.R.P.

La primul punct al ordinii de zl, 
premierul Hua Guofeng a prezentat 
raportul de activitate al guvernului.

sîntem gata să ne întîlnim bucuroși, 
oricînd, cu reprezentanții lor. Ne 
exprimăm convingerea că — a conti
nuat Kim Ir — contactele largi și 
dialogul dintre partidele și organi
zațiile politice din Nord și din Sud, 
dorință comună a P.M.C. și P.N.D., 
vor avea o influentă pozitivă asu
pra soluționării problemei reunifi
cării naționale.

★
într-un interviu acofdat corespon

dentului ziarului american „New 
York Times", fostul președinte al 
Coreei de sud, Yun Po Sun, perso
nalitate de frunte a opoziției snu c-’o- 
reene, a arătat că „reprezentant e- 
mocrați ai națiunii coreene tț uie 
să participe la Conferința pentru 
pace în Peninsula Coreea și la dialo
gul dintre Nordul și Sudul țării in 
problema reunificării naționale" — 
relatează agenția A.C.T.C. „Pacea în 
Coreea și reunificarea pașnică a pa
triei — a spus el — sînt chestiuni de 
deosebită importanță, a căror rezol
vare trebuie decisă nu de regimul 
lui Pak, ci de majoritatea absolută 
a populației din Coreea de sud, care 
suferă sub actualul regim dictato
rial".

un „guvern de reconstrucție națio
nală", cu caracter democratic și 
popular, care își propune orientarea 
țării pe calea progresului, demo
crației și păcii. Acest guvern pro
vizoriu este alcătuit din cinci 
reprezentanți ai principalelor miș
cări de opoziție grupate in „Fron
tul larg".

Se înregistrează, totodată, accen
tuarea izolării regimului dictatorial 
al lui Somoza pe plan extern. Cele 
cinci țări ale „Grupului andin" 
(Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru 
și Venezuela) au anunțat, sîmbătă, 
o virtuală ruptură cu regimul somo- 
zist, recunoscînd forțelor Frontului 
Sandinist statutul de „parte belige
rantă" în conflictul din Nicaragua 
— decizie care, potrivit comentato
rilor, va avea implicații directe în 
privința sprijinirii insurgenților — 
iar Ecuadorul a anunțat și ruperea 
relațiilor diplomatice.

Veștile din zonele operațiunilor 
militare semnalează existența unui 
mare număr de victime. La Leân 
morții se numără cu miile, mai ales 
din pricina îndelungatului bombar
dament de artilerie grea și de avia
ție la care orașul a fost supus de 
Garda Națională somozistă. Puține 
case au rămas întregi la Le6n, no
tează trimisul agenției France 
Presse, adăugind că „orașul arde ca 
o torță".

PRESA OCCIDENTALĂ DESPRE RECRUDESCENTA ACTIVITĂȚILOR NEOFASCISTE
Agențiile de pre»d 

transmit:

„Sâ nu permitem repetarea experienței tragice a trecutului"
„în pădurea de la marginea locali

tății Stahle se aud tot mai frecvent 
împușcături. Pădurarul știe bine că nu 
este vorba nici de carabinele vînăto- 
rilor, nici de armele sportivilor de la 
poligonul de tir. Toată lumea știe 
— este un «secret» cunoscut de 
tot satul — că tragerile nocturne fac 
parte din programul de pregătire al 
„Grupului de luptă national-socialist 
Ost-Westfallen-Lippe», cum își zice o 
adunătură de 18 tineri din localitate. 
Pină la urmă, poliția i-a arestat pen
tru incălcarea prevederilor legii, in 
ciuda asigurărilor date de unii conce
tățeni ai lor, în sensul că nu ar fi 
vorba decît de «nevinovate jocuri de 
copii». Iată și «jucăriile» descoperite 
de poliție cu acest prilej : cinci 
mitraliere și tot atitea carabine, ne
numărate revolvere, opt kilograme de 
exploziv, grenade și muniție. Au mâț 
fost confiscate scrieri naziste, foto
grafii ale lui Hitler, broșuri și afișe 
cu conținut propagandistic nazist, 
precum și un pamflet propriu cu 
atacuri grosolane antisemite și rasiste, 
în care, printre altele, se afirmă cu 
insolență că «democrația nu înseamnă 
altceva decit reprimarea elitei, dom
nia celor inferiori...» Desigur, mem
bru al acestei elite se consideră și 
liderul grupului, un anume Rolf Geb- 
ser, căruia ii place să i se spună 
«micul Adolf*".

...Am redat pe larg începutul unui 
reportaj din cunoscuta revistă vest- 
germană „Stern". Asemeni tineri
lor din Stahle, continuă revista, 
mai sint și alții, pe tot cuprin
sul țării, care adună arme și se 
pregătesc, mal mult sau mai puțin 
clandestin. Pentru ce ? Pentru ziua 
„X", spun ei, cînd se vor ridica să 
nimicească tot ceea ce urăsc și detestă 
(„democrația, scrie «Stern», e printre 
primele vizate, dar nu constituie o 
exagerare afirmația că ei detestă tot, 
că insăși ideologia lor e sinonimă cu 
ura").

Asemenea indivizi, avertizează pe 
bună dreptate publicația vest-germa- 
nă, nu trebuie considerați „un pericol 
neglijabil", căci, în ciuda datelor care 
indică o scădere numerică a efecti
vului grupărilor neonaziste „clasice" 
(așa-zisul partid „național-democrat", 
de inspirație național-socialistă, are 
azi doar o treime din numărul mem

brilor de acum un deceniu), se con
stată o proliferare alarmantă a unor 
noi grupări de acest tip.

într-o amplă documentație întoc
mită de serviciul de presă „Inițiativa 
democratică" din Miinchen, recent 
dată publicității, se arată că numărul 
grupărilor neonaziste, cît și potenția
lul agresiv al acestora sînt in conti
nuă creștere. Sint menționate 23 de 
organizații neofasciste, ai căror mem
bri sînt, în special, tineri. „Pentru 
viața politică a R.F.G., această șleahtă 
de elemente incorigibile nu o fi avînd 
prea mare însemnătate — scrie săp- 
tăminalul «Der Spiegel» -4 dar nu

menea, în locuința din Kiel a lui 
Frank Stubbemann, membru al 
„Frontului de acțiune național-socia- 
list" ; la Hanovra, membri ai „Uniu
nii de luptă pentru eliberarea lui 
Rudolf Hess" au amenințat cu arma 
trecători in plină zi și în plină 
stradă.

Atacurile asupra unor librării ce 
vînd literatură progresistă Sau asupra 
sediilor partidului comunist nu sînt o 
raritate, cum de altfel nici spargerile 
la bănci și locuințe particulare pen
tru procurarea de „fonduri".

Dacă in 1976 autoritățile înregistrau 
319 infracțiuni și acte violente comise

• O tendință îngrijorătoare : intensificarea acțiunilor tero
riste ale grupărilor fasciste • „Nevinovatele" jocuri de-a 
moartea ale „micului Adolf" • Opinia publică vest-ger- 
mană se pronunță împotriva prescrierii crimelor de război

poate fi negată totuși importanta unei 
trăsături noi, și anume tendința tot 
mai accentuată spre violență". In
tr-adevăr, potrivit relatărilor presei 
din R.F.G., în speranța de a se „im
pune", membrii grupărilor neofasciste 
recurg tot mai insistent la acțiuni 
criminale, inclusiv la acte teroriste. Se 
poate spune că de-acum tinerii extre
miști de dreapta au depășit faza 
în care se mulțumeau să mîz- 
gălească zvastici pe pereți sau să 
profaneze morminte in cimitire 
evreiești. Motoul lor a devenit „Te
roarea este indispensabilă" și in spi
ritul acestei lozinci au și Început să 
se pregătească și să acționeze.

Iată citeva asemenea „afirmări" ale 
noii drepte, reproduse după „Stern" : 
la Karlsruhe este prins de poliție, pe 
cind încerca să transporte o canti
tate de arme și muniții, Werner 
Braun, șeful unei grupări neonaziste ; 
la un tinăr din Bonn a fost găsit un 
adevărat arsenal de diverse arme, iar 
locuința sa era amenajată ca un loc 
de cult dedicat „fiihrerului", cu poza 
acestuia și diverse „relicve" de tristă 
amintire ; o cantitate considerabilă de 
arme și exploziv a fost găsită, de ase-

de neonaziști, In 1977 numărul aces
tora era de 616, pentru a se ridica în 
1978 la peste o mie. După cum scrie 
„Der Spiegel", intensificarea actelor 
de teroare și violență produce o în
grijorare crescindă in rîndurile atit 
ale opiniei publice, cit și ale autori
tăților.

Ziarul „Frankfurter Rundschau" re
latează un șir de fapte semnificative 
care justifică această îngrijorare. De
seori, actele de violență sint strîns 
legate de activitatea de comercializare 
a unor însemne și obiecte naziste, in 
ciuda existenței în R.F. Germania a 
unor reglementări legale care inter
zic un asemenea comerț. Astfel, toc
mai atunci cind se împlineau 40 de 
ani de la „noaptea de cristal" (nume 
sub care este cunoscut cumplitul po
grom organizat de hitleriști împotriva 
populației de origine evreiască de pe 
teritoriul Germaniei), un anume ba
ron Klenau, patronul unei firme 
„specializate" in astfel de activități, a 
găsit de cuviință să scoată la licitație 
insigne in formă de stea galbenă, 
semn obligatoriu de recunoaștere pe 
care erau siliți să-l poarte evreii în 
timpul celui de-al treilea Reich. Un

incident recent petrecut în Berlinul 
occidental a stîrnit mare vilvă în 
rîndul cadrelor didactice și nu numai 
al lor : patru elevi ai școlii „Cari 
Zeiss" din Tempelhof, cartier al ora
șului, au întimpinat la una din ore 
pe un profesor evreu cu tabla „or
nată" cu simboluri naziste, in mij
locul căreia se putea citi „nimic nu 
este mai util decît gazarea". Un alt 
elev a fost surprins executînd salutul 
hitlerist, iar alți doi — în timp ce de
senau pe pereți zvastici. Sindicatul 
profesorilor din Berlinul occidental a 
atras atenția asupra gravității acestor 
acte, deplîngînd, totodată, faptul că 
nu se iau măsuri pentru a opri 
răspîndirea clandestină în rîndul șco
larilor a literaturii fasciste.

împotriva activizării elementelor 
neofasciste au loc, pe întreg cuprinsul 
R.F.G., numeroase și ample manifes
tații și demonstrații de protest. Nu 
întîmplător recrudescența activităților 
neonaziste se desfășoară intr-o peri
oadă cind, potrivit legislației in vi
goare, ar deveni scadentă prescrierea 
crimelor hitleriștilor. în aceste con
diții, se ridică tot mai hotărit glasul 
celor care afirmă cu tărie că pentru 
asemenea fărădelegi nu pot exista 
prescripții. Achitarea, în primăvara 
acestui an, de către tribunalul din 
Diisseldorf, a patru dintre „călăii de 
la Maidanek" sau, la Hanovra, a fos
tului șef al Gestapoului din ghetoul 
din Cracovia, Kurt Heineyer, a 
determinat o și mai mare amploare a 
campaniilor de protest ce îmbrăți
șează pături din ce in ce mai largi. 
Ca expresie a acestui puternic curent 
de opinie, cancelarul Helmut Schmidt 
declara recent că se pronunță împo
triva prescriptibilității crimelor na
ziste, declarîndu-se in favoarea adop
tării unei legi prin care să se abroge 
definitiv orice prevederi referitoare 
la prescripție. Nu de mult, participan
ta la o demonstrație de masă la 
Diisseldorf au scandat minute in șir : 
„Trebuie să facem totul pentru a nu 
permite repetarea experienței tragice 
a trecutului". Este un adevărat 
„moto" pe care îl reiau cercuri tot 
mai largi nu numai din R.F.G.. ci și 
din rîndurile întregii opinii publice 
mondiale.

M. SASARMAN

O imagine evoca
toare a unul tre
cut de tristâ a- 
mintire: membri 
ai unul grup de 
comando al așa- 
zlsulul „Front de 
acțiune național- 
socialist", mărșă
luind pe stră
zile orașului Ham
burg (fotografia 
de sus). Demon
strație de protest 
la Diisseldorf îm
potriva achitării 
criminalilor de 
război de la Mai
danek (fotografia 

de |os)

La Beijing. Tovarășa Chen 
Muhua, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a primit, duminică, de
legația Muzeului de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revoluționa
re și democratice din România, con
dusă de tovarășul Nicolae CioroiU, 
directorul muzeului, care se află in
tr-o vizită de prietenie in R. P. Chi
neză. Intîlnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Plenara C.C. al P.C. din 
Danemarca. La c°penhaga • 
avut loc plenara C.C. al P.C. din Da
nemarca. Au fost examinate proble
me actuale ale situației politice in
terne și rezultatele alegerilor pentru 
parlamentul (vest) european. I.uind 
cuvintul, președintele P.C. din Dane
marca, Joergen Jense. a reliefat nece
sitatea întăririi unității forțelor care 
se pronunță pentru ieșirea țării din 
Piața comună.

Naționalizare în Kuweit. 
Guvernul Kuweitului a hotărit să 
naționalizeze acțiunile particulare ale 
companiei de nave petroliere kuwei- 
tiene. Acestea, reprezentind 51 la sută 
din portofoliul de acțiuni al compa
niei, valorează circa 300 milioane 
dolari.

Congresul P.S.D. Portu
ghez care s_a desfășurat la Lisabo
na, a reafirmat cea mai mare parte 
din orientările acestei grupări politice 
în ceea ce privește situația din țară. 
Astfel, P.S.D. continuă sâ revendice 
dizolvarea parlamentului, convocarea 
de alegeri legislative anticipate, re- 
afirmindu-și opoziția față de forma
rea unui nou guvern in actualul cadru 
parlamentar. Congresul a reales pe 
Francisco Sa Carneiro în funcția de 
președinte al Partidului Social-Demo
crat.

Proces în Pakistan.
Curtea supremă din Lahore au în
ceput audierile preliminare In pro
cesul intentat conducătorilor și unor 
activiști ai Partidului Poporului din 
Pakistan, intre care se află și fii -a 
fostului premier Aii Bhutto, acuzați 
de „nerespectarea autorităților".
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