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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe secretarul de stat 

pentru apărare și securitate al Republicii Zambia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, a primit, sîmbătă, în 
stațiunea Neptun, pe A. G. Zulu, 
secretarul de stat pentru apărare și 
securitate al Republicii Zambia, care, 
împreună cu o delegație militară, 
face o vizită oficială în țara noastră.

La primire a luat parte general-co
lonel Ion Coman, ministrul apărării 
naționale.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
din partea președintelui Republicii 
Zambia, Kenneth David Kaunda, 
precum și urări de succes poporului 
român în dezvoltarea economico-so- 
cială a patriei.

Tovarășul Nicola? Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Zambia un

cald salut, iar poporului zambian 
prieten cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție cursul ascendent, rod
nic, al relațiilor dintre România și 
Zambia, avînd la bază importantele 
înțelegeri stabilite cu ocazia dialo
gului româno-zambian la nivel înalt, 
de la București și Lusaka. Totodată, 
s-a apreciat că există largi posibili
tăți pentru adincirea și extinderea 
acestor relații atit pe plan bilateral, 
cit și pe arena internațională, in fo
losul ambelor popoare, al cauzei ge
nerale a păcii și înțelegerii interna
ționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte ale actualității politice inter
naționale. în acest cadru s-a eviden
țiat necesitatea intensificării eforturi
lor și acțiunilor in direcția instaurării 
unor relații noi între state, bazate pe

deplina egalitate și respect al inde
pendenței popoarelor, lichidării feno
menului subdezvoltării, făuririi unei 
noi ordini economice mondiale, care 
să asigure progresul mal rapid al tu
turor țărilor, și îndeosebi al celor 
rămase in urmă.

O atenție deosebită a fost acor
dată situației de pe continentul afri
can, exprimîndu-se hotărîrea Româ
niei și Zambiei de a-și aduce și in 
viitor o contribuție activă la cauza 
luptei de eliberare a popoarelor din 
Rhodesia și Namibia, a populației 
majoritare din Africa de Sud, împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și a rasismului, la statornicirea 
unui climat de pace și securitate, de 
colaborare în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

3 FORJA CEA MAI ACTIVĂ
A MIȘCĂRII DE REZISTENTĂ 

ANTIHITLERISTĂ
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PROIECTUL DE DIRECTIVE ALE CONGRESULUI AL XII-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

cu privire la dezvoltarea economico-socială a României 
în cincinalul 1981-1985 si orientările de perspectiva 

pînă ’în 1990
EDITURA POLITICĂ

«Jwtoria a consemnat bogatele tra
ci ... ale luptei antifasciste in Româ
nia. Grava primejdie pe care fascis
mul o reprezenta la adresa democra
ției, independenței, integrității patri
ei și a păcii — primejdie denunțată 
cu consecvență de Partidul Comu
nist Român — a făcut ca masele 
populare să se ridice cu hotărîre îm
potriva acestui flagel, ceea ce a stă
vilit pentru un timp ascensiunea 
fascismului la putere. Atunci cînd, 
sub presiunea marilor puteri fasciste, 
trupul țării a fost sfârtecat prin 
pictatul de la Viena și a fost instau
rată dictatura fascistă, care a tîrit 
țara în războiul antisovietic nedorit 
de popor și potrivnic intereselor 
țări^eind exploatarea prădalnică a 
resurselor naționale în folosul Ger
maniei hitleriste a dus la ruinarea 
economiei și secătuirea țării, ura și 
împotrivirea poporului român față 
de fascism s-au întețit și mai mult, 
cele mai diverse pături și categorii 
sociale fiind însuflețite de dorința 
arzătoare de a înlătura dictatura 
antonesciană, de a-i izgoni din țară 
pe ocupanții hitleriști.

Este meritul istoric al partidului 
nostru comunist de a fi îndeplinit, și 
în acei ani întunecați, rolul de ca
talizator al voinței dc luptă a mase
lor populare, de a fi organizat și 
condus mișcarea de rezistență împo
triva dictaturii militaro-fasciste și a 
războiului purtat alături de Germa
nia. în pofida celei mai ciunte pri
goane. cu riscul pierderii libertății și 
a vieții, comuniștii au desfășurat o 
susținută muncă politico-organizato- 
rică, s-au adresat cu vibrante apeluri 
la luptă muncitorilor din fabrici și 
uzine, țăranilor, Intelectualilor, osta
șilor, arătînd — cum se spunea în 
Circulara C.C. al P.C.R. din 8 iulie 1941 
— că „războiul tilhăresc al bandiților 
fasciști, dezlănțuit împotriva Uniunii 
Sovietice, nu este numai războiul

drept al poporului sovietic pentru 
existența și libertatea sa. Este vorba 
despre libertatea și sclavia tuturor 
popoarelor din Europa și lumea în
treagă. Este in joc viața sau moar
tea poporului român, cotropit de ban
da slngeroasă fascistă din Germania 
și aruncat in acest măcel nimicitor".

Este semnificativ faptul că în con
dițiile terorii sălbatice, partidul 
comunist a reușit să editeze, în 
afară de numeroasele manifeste, 
broșuri, fluturași, peste 20 de organe 
de presă, centrale sau regionale — 
„Scînteia", „Buletin", „Tinărul pa
triot", „Buletin informativ", „Buleti
nul Capitalei", „România liberă", 
„Chemarea" — tipărite în București ; 
„Presa liberă", „Szabad Szo", „Nep- 
szabadsag", „Ellenăllâs" și „Româ
nia liberă" — Banat — tipărite la 
Timișoara ; „Uzina șl ogorul" — 
Brașov ; „Dunărea roșie" — Galați ; 
„Buletinul tineretului patriotic" — 
Ploiești ; „Moldova roșie" — Iași și 
altele — fiind singurul partid politic 
din România care a avut, în acei 
ani, organe dc presă proprii, opuse 
celor oficiale care erau editate sau 
controlate de regimul antonescîan.

FORȚA CEA MAI COMBATIVA 
— CLASA MUNCITOARE. în frun
tea mișcării de rezistență s-a situat 
clasa muncitoare, forța socială cea 
mai combativă și mai bine organi
zată a poporului român. Răspunzînd 
chemărilor P.C.R. și sub impulsul 
organizațiilor de partid din între
prinderi, muncitorii au organizat nu
meroase greve și conflicte de muncă, 
care, în condițiile specifice ale anilor 
respectivi, dobîndeau un pronunțat 
caracter politic. Numai între anii 
1941—1943 au avut loc 57 de greve 
și conflicte de muncă — greva gene
rală a minerilor din Valea Jiului, 
desfășurată între 15 aprilie — 5 mai 
1941. cu participarea a peste 7 600

de muncitori, !nscriindu-se ca una 
dintre cele mai mari acțiuni de acest 
gen din Europa ocupată sau domi
nată de naziști.

Voința de luptă a muncitorimii 
s-a exprimat, deopotrivă, in nenu
mărate acte de sabotaj în întreprin
derile metalurgice, petroliere și de 
transport care lucrau pentru Reich, 
precum și la depozitele de carbu
ranți, lubrifianți și de armament. 
Semnalînd înmulțirea actelor de sa
botaj, organele militare consemnau, 
in noiembrie 1943 : „în ultimul timp 
incendiile de la depozitele militare 
șl stabilimentele militarizate au luat 
proporții. care nu mai pot fi puse in 
seama întâmplării. Aceste incendii 
au, fără îndoială, altă cauză, care în 
majoritatea cazurilor trebuie căutată 
in actele de sabotaj organizate".

Rețeaua de transmisiuni a aviației 
.și unităților germane din țară a fost, 
de asemenea, ținta actelor de sabotaj 
ale muncitorimii. în octombrie 1942, 
Misiunea militară germană a aerului 
informa Marele Stat Major Român 
că numai in perioada 1—15 octom
brie fuseseră înregistrate 9 acțiuni 
de tăiere a cablurilor și liniilor tele
fonice germane și că acest fapt tre
buia considerat „un sabotaj plănuit 
și organizat". întrucît actele de sa
botaj asupra rețelei germane de 
transmisiuni au continuat și în pe
rioada următoare, la 26 august 1943, 
însuși generalul Gerstenberg, coman
dantul Misiunii aeronautice germane 
din România, s-a adresat mareșalu
lui Antonescu, arătînd că „...strică
ciunile provocate legăturilor telefo
nice sînt atât de mari, Incit pregăti
rea de alarmă a vînătoarei de zi și 
de noapte, precum și alarmarea 
antiaeriană sint periclitate pe terito
riul României. ...Suspiciunea sabota
jului vast este foarte verosimilă, 
deoarece, tn nenumărate cazuri, le

găturile paralele românești, din 
imediata apropiere nu au fost dete
riorate".

La căile ferate, 
taj desfășurate 
comuniștilor au 
zultat intirzierea

acțiunile de sabo- 
sub conducerea 
avut drept- re-, 
unor transporturi

de armament prin provocarea de 
accidente, îndrumarea trenurilor pe 
linii greșite sau blocarea unor Im
portante noduri de cale ferată. 
Bunăoară, in perioada 21 iunie 1941 
— 1 martie 1942, pe linia Birlad — 
Iași au fost întîrziate, fără motive 
temeinice, 60 de trenuri cu trupe și 
muniții destinate frontului. în pri
măvara și vara anului 1944 au fost 
organizate cu sprijinul sau cu parti
ciparea directă a muncitorimii cefe
riste mai multe acțiuni de sabotaj 
împotriva garniturilor de tren ce 
transportau petrol sau benzină. „Nu 
se poate contesta — se releva într-o 
notă a Inspectoratului regional de
poliție Constanta, din 4 august 1944 
— că reușita acestor acțiuni de sa
botaj se datorește în bună parte
organelor C.F.R., cit și faptului că in 
rlnduril» personalului inferior cefe
rist sînt elemente care slujesc direct
sau indirect opera da sabotaj".

ȚĂRĂNIMEA. Dirza împotrivire a 
clasei muncitoare față de regimul 
antonescian și de participarea la 
războiul antisovietic a constituit un 
puternic factor mobilizator, antrenînd 
la luptă și alte categorii sociale ale

Dr. A. SIMION
cercetător științific principal 
la Institutul de studii Istorica 
și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

Proiectul 
de Directive 

ale Congresului 
al Xll-lea
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Acum, in agricultură 

GRĂBIREA 

RECOLTĂRII 

G Rî U L UI 

este sarcina 
cea mai importantă Pe ogoarele județului- Ilfov, se intensifică recoltarea griului

In județul Brăila s-a încheiat 
secerișul griului

Lucrătorii ogoarelor județului Bră
ila au terminat, simbătă, recoltatul 
griului de pe toate cele 66 276 hecta
re cultivate. în prezent, întreaga lor 
atenție este concentrată spre elibe
rarea terenurilor, executarea arături
lor pe suprafețele planificate și în
cheierea însămînțării culturilor suc
cesive, recoltarea și livrarea la timp 
a legumelor.

în telegrama adresată cu acest pri
lej Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Biroul Comitetului jude
țean Brăila al P.C.R. subliniază că 
eforturile oamenilor muncii din agri
cultura județului sînt puternic stimu
late de dorința patriotică de a întim- 
pina cu rezultate tot mai importante 
cea de-a XXXV-a aniversare a marii 
noastre sărbători naționale, 23 Au
gust. și cel de-al Xll-lea Congres al 
partidului.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se spune in te
legramă — că vom tace totul pentru 
realizarea integrală, la un nivel ca
litativ superior și cu eficientă spori
tă, a sarcinilor ce revin agriculturii 
județului Brăila in actualul cincinal, 
cu convingerea fermă că în acest fel 
ne aducem contribuția la dezvoltarea 
economiei naționale și pe această 
bază la îmbunătățirea continuă a ni
velului de trai al întregului popor, 
la înflorirea României socialiste.
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Desen de Mihail GION

PRIN ANI-LUMINĂ
E o târie-n noi ce strălucește 
care preface visco|ele-n vară — 
O dragoste chiar piatra ce-o-ncălzește
Și ce se cheamă dragoste de țară. 

Ea vine din vecia ce-o cunoaște
De la strămoșii ce-au visat așa 
Tărie ce românul, cînd se naște, 
Din adîncime, vine și cu ea.

lubirea-aceasta crește și alină, 
Azi drum înalt e, braț ocrotitor 
Ce merge-alături către ani-lumină 
Cu-al său partid în tot biruitor.

Dă aripe, clădește,-nvie cîntul
Și face încă aripi să mai crească : 
E Dunăre, Carpați, ne e pămîntul 
Și-adînca noastră doină românească.

Ea e tăria care n-o clintește 
N-o mai abate nimenea acum : 
Ea-nalfă țara, luptă ce-nnoiește 
Și care merge liberă pe drum.

Virgil CARIANOPOL

Recoltarea griului, transportul și 
lnmagazinarea lui fără întîrziere 
constituie, in aceste zile, obiectivul 
principal al activității din agricultu
ră, care trebuie să concentreze mij

loacele mecanizate și forța de mun
că de la sate. Cu toate că ploile 
din ultima perioadă au stînjenit 
desfășurarea normală a secerișului, 
în multe unități agricole și chiar, în

unele județe, Întreaga recoltă de 
griu a fost strînsă și depozitată in 
magazii. Potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Agriculturii, situația 
„la zi" a lucrărilor este următoarea:

—------------------— Pe marginea proiectului de Directive —

Stilul istoriei noastre de
Grîul a fost recoltat de pe 950 000 hectare, 

adică de pe 46 la sută din suprafața cultivată.

Au încheiat secerișul unitățile agricole de stat 
și cooperatiste din județul Brăila ; în alte |udețe — 
Ialomița, Buzău, Constanța și Tulcea — această lu
crare se apropie de sfirșit.

Prioritățile săptămînii viitoare : încheierea se
cerișului în județele din sudul țării, care mai au de 
recoltat suprafețe mari cu griu — Olt, Ilfov și Dolj, 
unde recolta a fost strînsă de pe 51—72 la sută din 
suprafețe — și intensificarea acestei lucrări în cele
lalte zone ale țării, unde cerealele au dat în copt.

Ce măsuri trebuie aplicate pentru accelerarea rit
mului de lucru ?
• Organizarea întrajutorării cu combine între uni

tățile agricole din cadrul fiecărui consiliu unic agro

industrial și între consiliile învecinate. Important este, 
totodată, ca utilajele din zonele unde s-a încheiat re
coltarea, repartizate altor județe, să ajungă in cel mai 
spurt timp la destinație pentru ca secerișul să înceapă 
imediat.

• Reglarea combinelor și, îndeosebi, a tobelor tre
buie făcută cu cea mai mare răspundere, ori ae cite 
ori este nevoie, pentru a se evita risipa de boabe.

• întrucît vîntul și ploile au culcat grîul de pe unele 
suprafețe, combinele să fie echipate cu ridicătoare de 
spice și să se stabilească direcția optimă de înain
tare a acestora. Acolo unde nu pot fi folosite mijloa
cele mecanizate, este necesar să se lucreze cu sece- 
rile și coasele, pentru ca să nu se piardă nimic din 
recoltă.
• Cadrele de conducere și specialiștii din unitățile 

agricole să fie permanent prezenți pe cîmp pentru a 
organiza și coordona lucrările, urmărindu-se ca, in 
aceeași zi, recolta să ajungă în magazii.

Timpul presează, nu ne mai putem permite să aștep
tam ! De aceea, pentru a pune la adăpost cit mai repede 
„pîinea țării", este absolut necesar să facem din săptămîna 
care vine o săptămînă de efort maxim la strîngerea, trans
portul și depozitarea griului. Pretutindeni, organele și orga
nizațiile de partid, direcțiile agricole, consiliile unice agro
industriale și conducerile unităților agricole au datoria de 
mare răspundere de a mobiliza puternic forțele satelor și 
a asigura o bună organizare a muncii pentru intensificarea 
secerișului și înmagazinării recoltei. Fiecare zi, fiecare oră 
contează acum foarte mult și, pentru a cîștiga timp, este 
necesar să se lucreze și azi, 15 iulie, din zori și pînă seara.

Nu de puține ori, în 
acești treisprezece-paispre
zece ani, mai muit ca ori" 
cînd, scriitorul român a 
avut posibilitatea să medi
teze asupra a ceea ce aș 
numi datele esențiale aie 
istoriei poporului său, să-șt 
confrunte rolul, serisul 
muncii șale cu contextul z 
unei epoci revoluționare, 
complex solicitante, să se 
simtă mobilizat a înțe
lege mecanismele majore 
ale construcției .sociale, 
forțele in stare să . le 
declanșeze, să le stăpâneas
că, să le dea finalitatea de 
care să beneficieze țara ui 
calitatea ei de colectivita
te, în ipostaza ei de o 
sumă de indivizi și indivi
dualități. O concluzie se 
impune fără echivoc : exis
tă un stil al istoriei noas
tre contemporane, un stil 
de neconfundat, un stil a 
cărui cunoaștere adincă ii 
atestă calitățile de echili
bru in perspectivă. Există 
un stil care iși trage una 
din calități, după opinia 
mea, nu din forțarea 
timpului și a istoriei, ci din 
adaptarea acestora Ia di
mensiunile omului și ome
nescului. Proiectul de Di
rective ale Congresului al 
Xll-lea al Partidului Co
munist Român, îmbrățișînd

zona vastă a ascensiunii 
noastre economico-sociale in 
perioada 1981—1985 și pină 
in 1990, exprimă foarte con
cludent această concordan
ță a unui plan de dezvol 
tare cu omul, cu capacita
tea sa de a crea istoria, dar 
și a o trăi, de a fi pus in 
fața unor probleme com
plexe, dar a izbuti să și le 
subordoneze. îmi pare ab
solut caracteristică pentru 
acest mod de a gîndi omul 
de miine includerea în ca
drul obiectivului funda
mental al următorului cin
cinal, ca problemă de ma
ximă atenție, de concretă 
atenție, „afirmarea plenară 
a personalității umane", ca 
miez al unui concurs de 
factori numeroși, de la mo
dul de a gindi societatea 
pin? la modul de a o con
duce, înfăptui.

Există o bogăție de ele
mente in proiectul de Di
rective, de natură a fixa 
imaginația scriitorului in 
zone deloc vagi, a trezi do
rința de a se măsura cu 
faptele unei construcții 
fără precedent la noi ; im
plantați prin scrisul nostru 
în actualitate, în realitatea 
imediată, trebuie să măr
turisim că tentația către

evenimentul nu de fiecare 
zi, către excepțional, către 
ceea ce intr-o generație nu 
se rntîmplâ de două ori, nu 
a încetat și nu încetează sa 
ne mobilizeze. Iar docu
mentul aflat acum pe masa 
noastră cite asemenea mi
nunate și incitante motive 
de reflecție pentru scriitor 
cuprinde 1 O vastă proble-

Tnsemnâri de
Platon PARDÂU

matică umană cu multe 
date originale, o ampiă 
muncă de construcție a 
omului sigilînd o epocă i se 
oferă scriitorului în chiar 
acest prezent, în chiar vre
mea lui. Nu cred deloc că 
e vorba de lucruri simple, 
nu văd niciunde în acest 
program datele unui gran
dios exterior sau festiv ; 
forța de creație a țării și 
oamenilor ei este solicitată 
din plin, și asta înseamnă a 
solicita intim calitatea o- 
mului, calitățile sale din- 
totdeauna, ridicate la cote 
noi, cu nuanțe superioare, 
date de o societate care, ca 
program concret, își propu
ne, alături de fabrici și 
uzine noi, alături de con

strucții spectaculoase pre
cum canalul Dunăre-Bucu- 
rești, nu mai puțin specta
culoasa în interior, nu mai 
puțin inepuizabila in posi
bilități de perfecțiune, dez
voltarea largă a democra
ției. Faptul că proiectul de 
Directive e străbătut de 
ideea unei noi calități a în
tregii societăți românești 
din viitorii ani e de natură, 
în mod firesc, să aducă șl 
mai mult, și mai acut omul 
și perfecționarea lui in 
centrul atenției întregii 
vieți spirituale și deci și 
al literaturii. Vor continua, 
la cerințe superioare, pro
cese pe care cărțile noastre 
încearcă, de cîțiva ani în
coace, cred că nu cu des
tulă forță și acuitate, să le 
abordeze, să le înțeleagă, 
să le dezbată. Mă gindesc, 
de pildă, la acea calitate 
tot mai pronunțată, de pro
ducător și proprietar al 
mijloacelor de producție, al 
averii țării cu care, in mod 
obiectiv, istoria de azi îl 
învestește pe omul muncii; 
la această calitate, subli
niată nu o dată în proiec
tul de Directive, care tre
buie să fie un instrument 
de progres sub aspectul 
eficienței materiale, dar, în 
același timp, trebuie să 
marcheze un progres in

azi
cunoașterea omului de că
tre el însuși, in înțelegerea 
răspunderii sale, a dreptu
lui său grav de stăpin al 
țării. Cum se petrece acest 
proces, astfel ca suma zi
lei de miine care e foarte 
apropiatul an 2000 să fie 
una a unor oameni cu ade
vărat de omenie, a unor 
conștiințe înalte, a unor 
experiențe materiale și so
ciale care l-au făcut pe om 
mai eficient, dar și mai om 
cu semenii lui ? Nu putem 
să separăm ceea ce avem 
de făcut de modul cum 
trebuie să ne Îndeplinim 
misiunea. Scriitorul român 
de azi citește îndreptățit în 
proiectul de Directive că 
societatea de miine trebuie 
să fie nu una exclusiv a 
acumulării de bogății ma
teriale, că societatea de 
miine trebuie să fie una 
mai bună, mai echitabila 
decit am ajuns s-o facem 
pînă azi, că, în continuare, 
înfăptuim Programul parti
dului de edificare a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
tării spre comunism, pro
gram în centrul căruia stă 
acest obiectiv suprem — 
fericirea omului, afirmarea 
sa necontenită, împlinirea
(Continuare în pag. a IV-a)
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VOINJA MUNCITOREASCĂ
Învinge „calculul hirtiei"
Valorificarea energiilor umane dintr-o mica întreprindere care, printr-un efort 

colectiv, a făcut pași repezi în modernizarea ei tehnologica
Să vrei să faci mai mult decît Iți 

închipui că te tin puterile, să tirjzi 
mereu spre înălțimi ce ți se par de 
neatins ! Și, intr-un suprem efort 
de voință, să le atingi 1 Acesta este 
gindul, ca o morală a fabulei, tu 
care m-am despărțit de oamenii ini
moși pe care i-am cunoscut intr-o 
întreprindere mică bucureșteană — 
mică, dar care. a izbutit să-și depă
șească modesta condiție în care părea 
fixată pină acum cîțiva ani. Fusese 
o Întreprindere (poate mai mult un 
atelier) de reparații auto (de unde 
și numele pe care și l-a păstrat, dar 
care nu-i mai reflectă in totalitate 
profilul : I.R.A. „Grivița"). Volumul 
reparațiilor, mult sporit, nu mai re
prezintă astăzi decît 30 Ia sută din 
volumul producției. Execută acum lu
crări de mult mai înaltă tehnicitate, 
între altele livrează totalitatea bo- 
ghiurilor pentru tramvaiele silențioa
se fabricate la București, reparații 
generale și piese de schimb pentru 
motoarele Roman-diesel. Un salt. 
Același spațiu de producție a fost, în 
cîțiva ani, ridicat la putere, înnobilat 
cu ambiția performanței și investit cu 
voința autodepășlrii.

De ce vorbim despre o creștere teh
nică șl tehnologica in pagina noas
tră de dezbateri pe teme etice ? Să-1 
lăsăm pe secretarul comitetului de 
partid din Întreprindere, tehnicianul 
Gbeorghe Dinu, să ne explice cum 
l-a produs saltul :

— Să zicem că a fost o chestiune 
de mîndrie muncitorească, profesio
nală, dacă vreți. Știam că putem să 
facem mai mult decît simple repa
rații de dubite și autoturisme de te
ren. Au fost mai multe situații care 
ne-au pus ambiția la încercare, am 
să vă spun numai de una. Comitetul 
municipal de partid căuta o între
prindere care să poată șl să-și ia răs
punderea să fabrice boghiurila pen
tru tramvaiul silențios. Boghiurile, 
adică partea cea mat Importantă a 
unui asemenea vehicul. S-a încercat

Era pentru noi un prilej unic, Dacă-1 
foloseam, puteam să demonstrăm ce 
sîntem noi în stare, să ne depășim, 
cum s-ar zice, condiția, Pe de altă 
parte Insă, nici riscul nu era de ne
glijat. Puteam să ne compromitem 
iremediabil. Eșecul ne-ar fi umplut 
de o mare rușine. Au fost discuții 
grele. Discuții cu specialiștii, cu mun
citorii noștri cei mai buni, calcule, 
planuri. „Calculele hirtiei" arătau că 
nu prea am fi in stare. Că n-avâam 
nici dotările necesare, nici experien
ță. Totuși, s-au dovedit mai puter
nice curajul și ambiția. Am zis că 
dacă o să vrem cu tot dinadinsul, o 
să reușim, nu se poate să nu reu
șim. Șl abia după o. lună de zile am 
zis da. «Ați găsit pe cineva ?» «Nu 
încă». «Atunci le facem noi !' Dă-le 
încolo de boghiuri, ce mare lucru A». 
A fost, ca să zic așa, o bătălie cu 
neîncrederea din noi...

O decizie grea, dar care a adus în

sufletele acestor vrednici bărbați o 
firească împăcare a conștiinței lor de 
comuniști care-și doreau ceea ce ișî 
dorește un comunist adevărat: necon
tenita escaladare a capacității sale 
creatoare. Chiar dacă — așa cum a 
fost cazul și aici — aceasta înseamnă, 
uneori, un efort dramatic, înfrunta
rea unor imprevizibile dificultăți.

Nu nuinai fabricația boghiurilor, dar 
și sarcina pe care au primit-o cam 
în același timp, de a efectua repa
rații capitale Ia pretențioasele mo
toare Raba (Roman-diesel) în care 
se implica și fabricarea unor piese 
de schimb. altminteri aduse din im
port,„ti impus o totală reconsiderare 
a organizării' producției și o altă con
diție profeidiială, Mulți dintre ve
chii meseriași ai întreprinderii — lă
cătuși, mOntori — au trebuit să se 
recalifice, să deprindă alte profesii 
ori să urce, în profesia lor, alte șl alte 
trepte ale tehnicității. Și nu le-a fost 
ușor deloc.

la Reșița, dar răspunsul intirzia. 
Erau, poate, prea aglomerați. Cred 
că numai așa, într-o doară și printre 
mulți alții, am fost șl noi întrebați. 
Nu, n-am putut să dăm răspunsul pe 
loc. A fost o frămlntare grozavă aim

Enache Man, cel care visează mașini complicate și le construiește 
cucerindu-le cum ar cuceri Everestul...

— Vă imaginați — continuă secre
tarul — că unii dintre oamenii noș
tri vechi ți buni au cam trebuit să-și 
ia viața de la capăt...

...Căci ce altceva înseamnă să în
veți, spre bătrinețe, o altă profesie ?

— Organizațiile noastre de partid 
au avut atunci dezbateri serioase. 
Problema cea mal grea — această a- 
daptare morală. «Bine, bine, spunea 
cite un muncitor, eu înțeleg că e 
necesar să ne policalificăm. dar ;le 
ce m-ați ales tocmai pe mine ?» 
«Poate tocmai pentru că în tine avem 
încredere, că tu o să izbutești». i se 
spunea. Asta e : pentru policalificare 
i-am ales tocmai pe cei mai pricepui!.

Nu e loc aici pentru a desface in 
amănunte acest greu și complicat 
proces. Important e că întregul co
lectiv de la I.R.A. „Grivița" l-a ab
solvit cu succes. Absolvit, dar nu în
cheiat. „Nu, n-a fost o campanie", 
protestează tovarășul Dinu. „Un pro
ces continuu de perfecționare".

Am ținut să cunosc pe cîțiva dintre 
eei care s-au făcut, în acest timp, 
remarcați. Și astfel m-am aflat mal 
întii alături de maistrul Enache Man, 
șeful atelierului de autoutilări. Enay 
che Man, 41 de ani, este creatorul 
citorva mașini speciale, concepute, 
proiectate și executate de el pentru 
a rezolva tocmai acele operații-cheie 
în tehnologiile cele măi complicate. 
Una dintre ele — o performanță 
tehnică — mașina pentru rularea 
manșoapelor de la cutiile de viteză. 
Primiseră desenele unei asemenea 
mașini. Man insă și-a dat seama că 
execuția ei era mult prea complica
tă. Șl-atunci, citeva săptăminl. a 
trăit numai pentru a născoci o ma
șină care să facă același lucru, dar 
construită pe principii mai simple, 
mai robuste. Șl a făcut-o. Este mai 
simplă, mai trainică, tot atît de pre
cisă și cu același randament (într-un 
gabarit mai restrins) decît mașinile 
similare de Ia întreprinderea de au
tocamioane din. Brașov.

„Cum de v-ați angajat Ia un ase
menea efort ?“■ ..Eu sint omul care 
crede că nu există idee tehnică im
posibil de realizat. în fata unei ade
menea probleme eu nu am liniște ;

Ștefan Bâlan, cel care gîndește despre răspunderile 
producției in termenii răspunderii față de modul de 

o gindi al oamenilor...

Ion B. Grigore, cel care vine la lucru purtind 
in buzunar cite o hirtiuță pe care și-a notat acasă 

o nouă idee...

T.... .. "

Ca să dobîndești dreptatea, 
trebuie mai întîi s-o ai

Ce face proprietarul unui 
autoturism cînd observă că 
mașina șa consumă mai 
mult ulei decît benzină ? 
Normal, trage pe dreapta 
și caută să afle pricina. 
Oricum, nu se mișcă de a- 
colo pină nu ajunge la iz
vorul defecțiunii. întrucît, 
îndeobște, se știe că rula
jul pe patru roți, în condi
țiile cînd se pierde ulei, 
duce inevitabil la distruge
rea motorului.

Ce a făcut Vasile Florică, 
gofer pe autobetoniera 34- 
B-5038, de la I.U.T. Auto
baza 2 Bujoreni, cind a 
constatat că mașina dată in 
grijă mănincă ulei nu cu 
lingura, nu cu polonicul, ci 
cu găleata ? I-a dat voini
cește bătaie mai departe, 
pină cînd motorul s-a gri
pat șl a făcut poc 1 La ex
pertiza tehnică s-au găsit 
în baia de ulei doar 2 (doi) 
litri de ulei și ceva apă. 
Motiv care a determinat 
cbnducerea Întreprinderii să 
emită decizie de imputație, 
Vasile Florică Cind bun de 
plată 9 638 lei.

Că neglijența, dezintere
sul față de bunul obștii nu 
pot avea decît un aseme
nea epilog, o știam. Am 
stăruit nu o dată asupra u- 
nor asemenea fapte, d«- 
nunțînd mentalitatea care-și 
mai arată colții pe ici pe 
colo și potrivit căreia bu
zunarul societății, ar fi un 
sac fără fund, iar picăturile 
risipite fără noimă nu s-ar 
putea observa din oceanul 
adunat bob cu bob. prin 
muncă, plătit cu stropul de 
sudoare al fiecăruia dintre 
noi. Nababii cu zestrea co
lectivității primesc de re
gulă replica meritată acolo 
unde muncesc. Uneori as
pră, totdeauna dreaptă. 
Cum * primit-o de altfel și 
șoferul în cauză. Pe cei 
mai mulți, asemenea dușuri 
reci îi trezesc la realitate. 
Vasile Florică a zis și el că 
motorul s-a crăpat, e ade
vărat, dar lui i s-a făcut... 
o nedreptate. Și ca să nu 
creadă întreprinderea că e 
după capul ei, hai la jude
cată. Cu alte cuvinte, și cu 
motorul crăpat din vina lui, 
și cu pretențiile în proțap.

Această goană după un 
adevăr imaginar ne-a În
demnat de altfel să tntîr- 
ziem asupra faptelor mal 
mult decît clare din acest 
— cum aă-1 numim totuși ?

— litigiu de muncă. (La fel 
de bine s-ar potrivi să-i 
spunem „litigiul neglijen
ței"!). Sint oameni care, 
sfidind fără să clipeas
că adevărul-adevărat, fac 
din „adevărul lor" un cal 
de bătaie. Am intîlnit 
de pildă, la Judecătoria sec
torului 3, următoarea situa
ție : un cetățean căruia i se 
desfăcuse disciplinar con
tractul de muncă — nu pu
tea proba in nici un chip 
că 11 (unsprezece) luni ar 
fi lucrat undeva — dă între
prinderea în judecată pen
tru decizia... abuzivă. Blne-

doar că șoferul despre care 
a fost vorba mâi sus n-a 
dobindit în fața instanței 
ceea ce spera. Ca să dobân
dești dreptatea, într-o îm
prejurare sau alta, trebuie 
mai întîi să o ai, nu ? N-a 
ciștigat, dar, din păcate, 
mecanismul justiției a fost 
pus in mișcare intr-o si
tuație mai mult decît clară, 
îh care adevărul (blocul 
motor spart) bătea la ochi ' 
Numai cine trebuia să-l 
vadă nu-1 „vedea". Martori 
puși pe drumuri... experti
ze tehnice... Iar deasupra 
tuturor acestora. optica

• Deși lipsește 11 luni de la lu
cru, „partea vătămată" cheamă 
în judecată întreprinderea pen
tru desfacerea... abuzivă a con
tractului de muncă • De mese
rie colecționari de „plăpumioare 

justificative"

înțeles că pretențiile ulte
rioare, dacă 1 s-ar îl dat 
crezare, creșteau ca o ava
lanșă : recuperarea retribu
ției pe cele 11 luni de trai 
pe cuptor, recunoașterea 
vechimii, a celorlalte drep
turi. Deocamdată „partea 
vătămată" se făcea luntre 
și punte șă obțină drepta
tea sa, care, repetăm, nu pu
tea fi probată în nici un 
chip. Că acestor oameni, 
realitatea materială, ușor 
de demonstrat, nu le dă 
dreptate și. n-are cum să 
le-o dea. asta-i o chestiu
ne subsidiară, care nu-i pri
vește pe ei. Pe cine priveș
te atunci ? A, justiția, fără 
îndoială! Ea este aceea 
care împarte dreptatea. Ea 
este aceea care ar trebui să 
împartă și dreptatea lor. 
Adică dreptatea presupusă, 
convenabilă unui in« sau al
tuia aflat intr-o flagrantă 
culpă fată da legile scrise 
sau nescrise.

Nu-i cazul să ne mai os
tenim a arăta cu degetul 
fisurile evidente ale unei 
asemenea logici. Reținem

strîmbă față de un bun al 
tuturor dat ție in grijă. 
Față de unealta ta de pro
ducție cu care îți cîștigi 
plinea și pe care se cuvine 
s-o îngrijești ca pe ochii 
din cap. Plus optica potrivit 
căreia justiția ar putea să 
se dovedească mai „îngă
duitoare". I-a o adică — își 
spune insul in cauză — ce 
pierde dacă admite' adevă
rul meu și nu adevărul- 
adevărat T Toate aceste 
ipoteze de doi bani se vo
latilizează însă în fața ac
tului riguros de aplicare a 
legii și atunci nu rămîne în 
mintea unor asemenea oa
meni decît un Imens semn 
de întrebare. Fie rin măcar 
acesta să fertilizeze drumul 
lor spre înțelegerea și pă
trunderea realității în care 
trăiesc și care a statornicit 
legi limpezi, rigoarea apli
cării lor, in raport direct cu 
faptele, si nu cu dorințele 
subiective ale unuia sau 
altuia.

Pentru eă — de ee să n-o 
spunem? — întîlnești nu ra
reori în sala de judecată și

oameni veniți anume să 
„colecționeze" încă o hotă- 
rire a instanței, care, in lo
gica lor. la timpul oportun, 
își va dovedi utilitatea cu 
virf și îndesat. Iată, printr-o 
decizie, întreprinderea de 
cofetării și răcoritoare nr. 2 
din Capitală îi Impută ges
tionarei Titinica Iorgu suma 
de 7 650,41 Iei, reprezentînd 
contravaloarea unor amba
laje lipsă la inventar. Ges
tionara contestă, cauza a- 
junge pe rolul judecătoriei. 
Două sînt căile de atac ale 
gestionarei :

a) Prejudiciul nu există, 
fiind vorba în ultimă in
stanță doar de-o eroare 
contabilă. (Expertiza efec
tuată pare să încline ba
lanța spre această opinie, 
reținînd o, lipsă sub 2 000 de 
lei. față de 13 000 lei. Cît 
pretindea întreprinderea).

b) Decizia de Imputație 
este tardivă. (Trecuseră 60 
de zile, timp admis de lege 
pentru demersul necesar, 
de cînd s-a luat la cunoș
tință presupusa pagubă).

Simplu, clar și ușor de 
priceput. O întrebare, to
tuși: dacă întreprinderea ți
nea morțiș să-și recupereze 
eventualul prejudiciu, de 
ce n-a făcut-o in termenul 
legal ? Greu de răspuns. 
Cert este că sint unii în 
care simțul de răspundere 
privind o pagubă oareeare 
se deșteaptă tardiv. Si a- 
tunci, pentru a scăpa de 
eventuale reproșuri, critici, 
imputații, aleargă după 
„plăpumioare justificative". 
Fac orice pentru a-și procu
ra un alibi — Inclusiv ac
ționarea în judecată după 
expirarea timpului înlăun- 
trul căruia aveau căderea 
s-o facă, precum am văzut.

Ca să poată afirma cu 
fruntea sus, mai apoi :

„Noi? Păi noi am făcut 
totul pentru recuperarea 
pagubei. Am apelat chiar șl 
ia justiție".

$i încă ceva, la capătul 
acestor reflecții stîrnite de 
asemenea practici străine 
de morala societății noas
tre : Ia adevăr nu poți a- 
junge pe căi ocolite, prin 
ticluieli dibace, prin strata
geme sofisticate. Drumul 
spre adevăr este întotdeau
na drept.

Precum cugetul omului.

IUe TANASACHE

mă credeți ? Mașina asta am cuce
rit-o ca pe munteîe Everest. Cu răb- 
dâre, cu mintea pusă la treabă con
tinuu și la voltaj mare". „Pură pa
siune tehnică ?“. „Nu tocmai. Este și 
asta, dar nu e totul. Vedeți, noi «in
tern aici, ca să realizăm ceva, ați 
aflat probabil ce s-a tnttmplat aici 
în ultima vreme... Asta și alte citeva 
mașini, instalații, dispozitive au fost, 
ca să zic așa, cotizația mea". „Cum 
adică î“. „Poate or să vi se pară 
vorbe mafi, dar nu sint : eu cotizez 
la societatea asta a noastră cu tot ce 
sint și cu tot. ce pot".

Tot astfel, m-am aflat citeva zeci 
de minute In preajma strungarului 
Ion B. Grigore. Are în răspunderea 
sa mai multe dintre mașinile spe
ciale ale ațelierului de SDV-uri. 
Uneia dintre ele, pentru că de la fir
ma. constructoare din străinătate se
tul de scule speciale întirzia să so
sească. i le-a construit el — și au 
ieșit perfecte — deși aceasta este 
treaba unei întreprinderi speciali
zate, cu condiții tehnice speciale. I-a 
mai adăugat mașinii și un dispozitiv 
care a făcut-o mai aptă pentru ope
rațiile cele mai grele și mai harnică 
(o creștere substanțială a randamen
tului), Un strung vechi, trebuia scos 
.14 casare. El a zis nu, „Lăsați-l, că 
din ei fac eu o mașină specială", A 
făcut din. 01 o mașină pentru rectifi
cat role- de tăiat filet. întreprinderea 
iși procura greu asemenea role.

Acum livrează... „Vedeți rolele as
tea? Sint pentru întreprinderea «Gri
vița roșie». Altădată ne rugam noi de 
ei să ne dea o pereche de role". 
Cuțite speciale de freză, scule ultra- 
pretențioase le face el cu oamenii 
lui — tineri pe care îi inițiază in ra
finamentele profesiei, modelîndu-le 
totodată felul de a gindi despre pro
fesie, despre muncă șl viată in ge
neral.

Pentru că el are un fel de a gindi 
care merită să fie al tuturor : „Tre
buie să știi să găsești partea plăcută 
a muncii taie și din ea să-ți hră
nești sufletul. Altfel nu faci nimic. 
Mai plec și eu citeodată supărat de 
acasă. Dar cind ajung la. poarta fa
bricii uit totul, cind intru aici sint 
altul. Aici trăiesc numai pentru 
munca mea. îmi scot hîrtluța din 
buzunar și pun în aplicare ce-am 
gindit eu acasă că aș putea să tac, 
cite o idee nouă, o drăcie care să mo
difice în bine ceva. Un meseriaș bun 
trebuie să fie mereu la curent cu ce 
e nou în profesia lui. Da. pur și 
simplu, să studiezi, cu creionul in 
mină, cărți și reviste, «Iar te înfunzi 
în desenele alea ale tale. Ioane», iiții 
spune nevastă-mea, acasă, mereu. 
Dar mă lasă in pace, se retrage în 
virful picioarelor, a deprins și ea 
respectul pentru asemenea treburi...".

Am discutat apoi cîtva timp cu se
cretarul organizației de partid din 
secția boghiuri, tovarășul Ștefan Bă

lan. Mi-a vorbit despre îndelunga și 
răbdătoarea grijă a comuniștilor. de 
sici pentru a schimba — ceea ce nu 
se poate face dintr-o dată — menta
lități și comportamente și, mal «'-s, 
pentru a trezi, la tineri mai cu . - 
mă, acea flacără a ambiției pentru 
autoperfecționare, pentru perfor
manta profesională. Există și metode 
anume, verificate de mult in activi
tatea educativă a comuniștilor : dez
bateri in adunările generale, propa
gandă vizuală, gazete de perete si al
tele. „Dar — spune el — aici orice 
mijloc e binevenit. Uite așa. să dis
cuți cu fiecare, despre ale lui. des
pre un gind de-al lui. despre o idee. 
Și să-i explici. Și cu o glumă cind e 
cazul, și cu o vorbă aruncată din 
mers. Pe unii tineri i-am pus fată în 
față cu părinții lor și cu prietenii... 
Altfel n-am fi reușit să facem ce-ăm 
făcut".

Am ieșit pe poarta fabricii cu un 
sentiment de cald șl omenesc respect 
pentru oamenii ce-t cunoscusem în 
dimineața aceea. Este respectul ce-1 
datorăm acelora dintre noi care, din 
sinceritatea dăruirii față de tara pe 
care o vor ridicată, mai repede si 
deplin, la altitudinile unei civilizații 
socialiste puternice, izbutesc să se 
transforme ei înșiși și să se bucure 
pentru noua lor condiție morală.

Mihai CARANFIt
_______________________________

PERSONAIE SI IPOSTAZE

„Rețetă"
...El, și, in sfîrțit, se întâlniră la cofetărie, dar el 

t! trase spre restaurant. Nu era departe : o sută de 
metri, restaurantul lui preferat, cu grădină.

•— Nu merg, spuse prietenul. Mi-e teamă.
— De ce ? se înflori el. Ce-i cu tine, ce s-a in- 

tîmplat, cum o să-ți fie frică, de cine țl-e frică T
— De mine, spuse prietenul.
— Nu te înțeleg ! Ți-e teamă de tine însuți ?
— Mi-e teamă că o să beau.
— Dacă nu vrei, nu bei, îl asigură el, si intrară 

in grădina aceea. îmi pare rău, iși arătă el deza
măgirea, îmi pare rău că n-ai ambiție. Dacă te-al 
hotârit să te lași) de băutură, lasă-te ! Simplu : 

I lasă-te '
; Prietenul, tras la față, îl privi ca pe un salvator : 
! — Da, dar cum ?

— Uite cum ■— se pregăti el să-i dea rețeta.
Dar, mai înainte, comandă citeva sticle cu vin, 

să nu fie obligați ea in toiul discuției să alerge 
după ospătar.

Vasile BARAM

Jonglerie...
Desen de Șt. COCIOABA

Fără cuvinte
Desen de Mc NICOLAtiSCV

O
N-am înțeles de 

ce 1 .se zicea lui D.M. 
„pletosul". Era bălai, 
tuns proaspăt, cap de 
puișor abia ieșit din 
ou. Pe buza superioa
ră. o părere de mus
tăcioară — citeva tu- 
leie din care abia ai 
fi putut încropi o 
sprinceană firavă.

„A fost pletos, mi 
se spune, pletos ca o 
fată. Puteai să-i îm
pletești codițe. Ne-am 
ținut de el pină s-a 
tuns. Ne era e-o să-i 
prindă intr-o zi mași
na pletele în angre
najele ei, și-o să-l lase 
chilug. Și ar fi fost 
păcat de el. că, pe 
strung, deși se află 
abia la începutul în
sușirii tainelor mese
riei, dovedește un har 
de zile mari. Simte 
mașina, asta e, parcă 
toți nervii ei de oțel 
i-ar sta lui in virful 
degetelor. Păcat insă 
că-1 cam tot trăgea 
ața spre mărunta go- 
lăneală, dar ne-am zis 
că, dacă brinza-i bună, 
și numai burduful e 
de cline, să-l facem să 
schimbe burduful, că 
nu există nărav da 
care să nu poți scăpa, 
atunci cind iți dai sea
ma că, altfel, te duce 
pe calea pierzaniei. 
Dar tocmai de la «ha
rul» lui. de învățăcel 
strungar, i s-a tras 
pocinogul..."

„într-o zi, din du
lapul lui de la vestiar 
au căzut niște «piesu- 
țe» care nu i se co

Localitatea se chea
mă Baimezu. Adăpos
tește vreo 2 000 de su
flete. Oameni veniți să 
ridice aici barajul Va
lea Mare. Un munte 
.între munți, care va 
zăgăzui apele Gorju- 
lui. le va prăvăli în 
galeriile săpate în 
piatră, convertindu-le 
în megawați.

Deci, in localitatea 
tip urban — Baimezu. 
numai din anul 1978 
s-au născut peste 200 
de copii. Cei 200 se 
adaugă copiilor veniți 
cu părinții lor de pe 
alte șantiere.

Notez, date furnizate 
de profesoara de... en
gleză Maria Colgiu, 
directoarea Școlii gim
naziale din localitate : 
120 de elevi in Clasele 
I—VIII, 13 cadre di
dactice pentru toate 
disciplinele. Cei mai 
mulți învățători sint

FIȘIER- lO

poveste cu... „a fost“
mandaseră niciodată. 
Strunjite oglindă, fa
sonate după toată re
gula artei, ceva așa. ca 
niște cupe cu picior, 
parcă ar fi fost făcute 
pe roata olarului, nu 
pe strung, și nu din 
oțel, ci din lut moale. 
Ce-s astea, mă? — 
l-am întrebat. Su
porturi pentru creioa
ne. zice. Ai tu atitea 
creioane? Nu, zice, că 
le-am făcut să le tri
mit prietenilor mei din 
Suplacu, să vază și ei 
ce-mi poate ieși din 
miini și să le păstre
ze ca «suvenire». Evi
dent, nu le lucrase 
nici pe strungul lui, 
personal, de-acasă. și 
nici cu materialul 
«clientului». I-am fre
cat ridichea și i-am 
dat de înțeles că poate 
să-și facă valiza. Ia
răși burduful strica 
brinza. Și. de astă- 
dată, nu mai era o 
chestie de plete sau de 
mică golăneală. Ci cu 
totul altceva. înțele
geți, nu? Să faci așa, 
«pe șest», lucrări per
sonale. folosind ma
șina din atelier șl ma
terialul uzinei, nu 
ține, nu ține deloc, 
așta are implicații, 
vă dați seama, nu? 
I-am pus «suveniruri
le» in brațe și l-am 
trimis cu ele la meș
ter".

„Tu ai făcut astea, 
mă? — l-a Întrebat 
nea Lupu lancu. mais
trul nostru. S-a în
roșit ca o fată si și-a

lăsat oehii-n pămint. 
Frumoase, zice mais
trul. Dă șublerul ăla. 
să-ți verific cotele. I 
le-a verificat. Per
fecte. Bravo, zice. Ți 
le imput. O să-ți iasă 
pe nas distracția. Să 
le duci prietenilor tăi 
din Suplacu. drept 
«suvenir», foaia de 
concediere. S-o pui 
in ramă. Cu suportu
rile astea cu tot... 
A dat să plece. Cind 
ești gata cu bagajul, 
treci pe la mine", i-a 
mai zi« maistrul. A 
trecut. Ți-era mai 
mare jalea sâ-l pri
vești. Zice maistrul: 
«Acum, că ai văzut ce 
po(i să pățești, spu- 
ne-ml-o verde: Te 
ține cureaua să mai 
rămii? Fără chestii 
de-astea cu... mâ-nțe- 
legi tu... Pe vecie! Să 
zicem că te-a gidilat 
orgoliul de artizan. 
Să te gidile însă la 
meserie, nu păgubind 
uzina. Ce zici? Dacă 
rămii, prelucrez cazul 
pe secție. Vai de co
zonacul tău 1 Deci, 
rămii! O să te pun pe 
o mașină nouă și-o 
să-ți dau niște piese 
de executat, c-o să-ți 
treacă pofta să te mai 
lauzi cu fleacuri. Auzi ? 
Treci la strung...» Vă 
dați seama ce-a fost 
la «prelucrare»", în
cheie interlocutorul 
meu, coleg cu D.M.. 
relatarea.

î! intreb chiar pe 
D.M. cum a fost la 
..prelucrare". Mă pri

vește cu doi ochi de 
un albastru umed, 
plini de candori ju
venile. Zic: „Hai. dă-i 
drumul, vreau să cu
nosc și varianta ta!" 
(în sinea mea, aproa
pe că-mi părea rău că 
am atins „chestia"). 
„M-au bubuit rău de 
tot, zice. Abia atunci 
mi-a venit să-mi string 
cu adevărat catrafu
sele și să mă cărăbă- 
nesc la Suplacu. Cu 
coada intre picioare, 
ce să-i faci! Dar am 
rezistat tentației de a 
da bir cu fugiții. Și 
știți cind am avut sen
zația că orfA. fi 
trebuie să rănii... Toc
mai cind m-au luat 
mai tare. Acuma să 
treceți pe la strungul 
meu, să vedeți ce fac. 
Nu pahare, pe cuvînt 
de onoare, că mie mi 
se dau spre execuție 
tot piese grele, pot să 
tac orice, intrebați-1 
și pe nea lancu 
Lupu..."

Am dat deunăzi te
lefon la „Tractorul", 
căci acolo s-a intim- 
plat „povestea". Ce 
face „pletosul" ? —
intreb. „Trage tare, 
mi se răspunde, s-a 
dat pe brazdă. A în
țeles și el că și 
burduful de cline se 
poate schimba... îl 
bate gindul să se 
înscrie la Olimpiada 
strungarilor"...

Ioan
GRIGORESCU

Copiii șantierelor
studenți )a secțiile 
fără frecvență ale unor 
facultăți.

Odată cu munca 
pentru ridicarea bara
jului se afirmă aici, 
din plin, grija pentru 
copii. Copii ai șantie
rului... Ionela Pălimar 
vine de la Lotru, unde 
tatăl el a lucrat lot ca 
miner ; Lăcrămioara- 
Lenuța Munteanu vine 
din mai multe locuri : 
Argeș, Lotru. Orșova ; 
Daniel Gaiță. Carmen- 
Cristina Bobeș... Toți 
cu biografii in care 
apar numele unor mari 
șantiere ivite in spa
țiul celor 35 de ani de 
edificare socialistă a 
patriei.

Aici, la Baimezu, ei 
sint acasă. Iar acasă 
înseamnă locul unde 
tata si mama au clă
dit munți sau au mu
tat munți.

Mirajul copilăriei

trăite pe șantiere... 
Șantierul „Porților de 
Fier II", de pildă, era 
încă in. formare. O 
mină de gospodină să
dise in .fața aparta
mentului stînjenei pe 
care o fetită — n-avea 
mai mult de cinci ani 
— ii uda. Pe fetiță o 
cheamă Latrina. (S-a 
născut la Lotru 1) Știe 
că tata e „ecluzist ca 
și mama". O ia de 
mină „tovarășa" să o 
ducă la cămin. „Tova
rășa" e Elena Cojocar, 
venită de la Cerna. 
„De ce ai venit aici, 
Lotrina ?" „Să facem 
hidrocentrala". „Dar 
mama și tata unde 
sint ?“ „Acolo, la eclu
ze. Eu am treabă la 
grădiniță"...

Aici, in insula Os
trovul Mare, pină nu 
de mult „o Sahară de 
nisip", constructorii 
„Porților de Fier II" 
au ridicat, odată cu

casele demontabile, 
școala și grădinița. Ca 
pe niște edificii prin
cipale. Ca și in mun
ții -'Retezat, unde se 
construiește marea hi
drocentrală pe Riul 
Mare. Școala de opt 
ani de aici a devenit 
fruntașă intr-un județ 
ca Hunedoara : locui 
doi in concursul 
„Școala noastră — 
casa noastră". Iar gră
dinița — una din cele 
mai bune in județ.

...Copiii șantierelor. 
O nouă promoție de 
cetățeni ai patriei. Re
porterii anilor '90 vor 
avea multe, multe de 
scris despre această 
promoție. Vor începe 
cu „amintirile din co
pilărie". cu părinții cit 
munții de buni, cît 
unda apei de puternici 
șl darnici.

Laurentiu DUȚA
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„Trecerea la o nouă calitate, pe baza acumulărilor 
cantitative din toate domeniile, se impune acum 
ca o necesitate obiectivă pentru realizarea Programului 
elaborat de Congresul al XI-lea, pentru crearea condițiilor 
de înfăptuire a societății comuniste în România"

NICOLAE CEAUSESCU
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PROIECTUL DE DIRECTIVE PREVEDE : PROIECTUL DE DIRECTIVE PREVEDE aPROIECTUL DE DIRECTIVE PREVEDE :

Dezvoltarea în continuare, in 
ritm susținut, a industriei, asigu
rarea unor .structuri industriale 
moderne și de eficiență ridicată, 
prin creșterea mai accentuată a ra
murilor de prelucrare superioara, 
realizarea de produse de înaltă 
tehnicitate, limitarea la strictul 
necesar a produselor mari consu
matoare de materii prime și 
energie.
• Ramurile prelucrătoare de bază — metalur

gia, construcțiile de mașini, chimia și industria bu
nurilor de consum — vor deține, la sfîrșitul cinci
nalului, peste 90 la sută din producția industrială ;
• Industria construcțiilor de mașini va crește cu 

un ritm mediu anual de 10,7—11,7 la sută, asigu- 
rmd circa 80 la sută din utilajele și instalațiile ne
cesare programului de investiții.

DIRECȚII DE ACȚIUNE :

— Dezvoltarea cu prioritate a ramurilor si sub- 
ramurilor industriei prelucrătoare care valorifi
că superior materiile prime, în concordanță cu 
tendințele actuale și de perspectivă ale progre
sului tehnic ;

— Se va pune un accent mai mare pe ramurile 
industriale cu un consum de energie și combus
tibil mai redus ;

disponibilități pentru export.

Industriile ușoară și alimentară se vor dez
volta într-un ritm de circa 7—8 la sută anual, 
asigurînd satisfacerea în bune condiții a nece
sităților de consum ale populației și anumite

Ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al întregii producții ma
teriale prin promovarea largă a 
mecanizării, automatizării și ci- ; 
bernetizării producției, introdu
cerea celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, realizîndu-se 
astfel o economie modernă, de 
înaltă productivitate și eficiență.
• în anul 1985, circa 45 la sută din valoarea 

producției în industria republicană prelucrătoare 
va fi obținută pe seama produselor noi, ce vor fi 
puse în fabricație în cincinalul 1981—1985 ;
• în industria construcțiilor de mașini vor fi 

luate măsuri pentru asimilarea de noi tipuri de ma
șini, utilaje și instalații, astfel ca peste 70 la sută 
din producția-marfă ce va fi realizată în 1985 să 
fie constituită din produse noi și reproiectate.

DIRECȚII DE ACȚIUNE s

— Eforturile vor lî concentrate cu prioritate 
spre crearea și asimilarea unor mașini, utilaje, 
aparate și instalații cu caracteristici tehnice și 
economice la nivel mondial ;

— Cercetarea, îndeosebi în domeniul chimiei 
șt metalurgiei, își va spori contribuția la elabo
rarea de noi materiale cu calități superioare ;

— In toate ramurile, va trebui realizată imbu- ! 
nătățirea standardelor și normelor interne, pu
nerea lor de acord cu noile cerințe de calitate 
ale pieței interne și externe, cu exigențele pro- ș 
greșului tehnic contemporan ;

— Asigurarea dotării întreprinderilor cu stan- j 
duri de probă și aparatură de măsură și control ; 
întărirea controlului tehnic de calitate.

PROIECTUL DE DIRECTIVE PREVEDE s

Creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, care va 
constitui factorul hotăritor al 
sporirii producției materiale și a 
v e it it a l u i naț ionul.
• Pe ansamblul industriei, productivitatea mun

cii, calculată pe baza producției nete, va trebui să 
crească cu un ritm mediu anual de 7—7,5 la sută, 
iar în construcții-montaj cu 5,6—6,2 la sută ;
• Circa 80 la sută din sporul venitului național 

urmează să se obțină pe seama creșterii producti
vității muncii sociale.

• Nivelul de productivitate a muncii ce va fi 
atins în cincinalul viitor va crea condiții pentru 
generalizarea săptămînii de lucru de 44 de ore 
pînă în 1985.

DIRECȚII DE ACȚIUNE i

— Extinderea mecanizării șl automatizării j
— Promovarea susținută a tehnicii șl tehnolo

giilor moderne ;
Perfecționarea organizării științifice a pro

ducției și a muncii;
— Gospodărirea judicioasă șl utilizarea Inten

sivă a fondurilor fixe productive. Se prevede 
realizarea în 1985 a unei producții industriale în 
valoare de 1 800 lei la 1 000 lei fonduri fixe ;

— Generalizarea lucrului Ia mai multe mașini ;
— Creșterea gradului de pregătire tehnico - 

profesională ai oamenilor muncii ; în cincinalul 
viitor se va asigura formarea profesională a 
unui număr de 1 750 000 muncitori calificați și 
300 000 tehnicieni, maiștri, ingineri și alte ca
dre de specialitate ;

— Reducerea la strictul necesar a personalului 
auxiliar și neproductiv, folosirea specialiștilor j 
cu prioritate in conducerea nemiilocită și mo- i 
dernizarea tehnologică a producției.

Sporirea mai accentuată a efi
cienței întregii activități econo
mice prin creșterea substanțială 
a gradului de valorificare a ma
teriilor prime, reducerea costurilor 
de producție, îndeosebi a cheltu
ielilor materiale, sporirea renta
bilității economice.
• Un obiectiv important al dezvoltării noastre 

economice în cincinalul următor : majorarea indice
lui de valorificare a materiilor prime de bază și 
energiei cu 32—34 la sută ;
• Cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă 

industrială vor scădea cu, 7—8 la șută, față de 
1980, iar cheltuielile materiale cu 5,5—6,0 la sută.

DIRECȚII DE ACȚIUNE l
— Reducerea consumurilor materiale, gospo

dărirea cu înalt simț de răspundere a tuturor 
materiilor prime, materialelor și energiei ;

— Elaborarea de tehnologii in scopul utilizării 
raționale a energiei șl noilor surse de energie ;

— In siderurgie, coeiicientul de scoatere a 
metalului în producția de laminate va ajunge, 
în 1985, la 86 ia sută;

—- in industria construcțiilor de mașini, consu
murile normate de metal se vor reduce pe cin
cinal cu cel puțin 20—23 la sută ;

— în perioada 1981—1985, este necesar să se 
realizeze o reducere cu 21—23 la sută a indice
lui de consum de energie primară în industrie ;

— Se va promova o politică fermă de utilizare 
rațională a energiei și combustibilului în toate 
ramurile economiei naționale, precum și în do
meniul consumului public ;

— Accentuarea preocupărilor pentru recupe
rarea și refolosirea tuturor materiilor prime și 
materialelor disponibile.

— Se va intensifica acțiunea de recondiționa- 
re și refolosire a subansamblelor și pieselor.

-_________ _________ >
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FORȚA CEA MAI ACTIVA 
A MIȘCĂRII RE REZISTENTA ANTIHITLERISTA

ARMATA. Ostilitatea față de dic
tatura fascistă, față de războiul dus 
alături de Germania, s-a manifestat 
tot mai puternic și in rîndurile ar
matei, ale ostașilor, ca și ale cadre
lor de comandă, fiind concludente în 
acest sens marele număr de dezer
tări și neprezentarea recruților la

aceeași adîncă aversiune față de 
dictatura antonesciană și războiul 
hitlerist, s-a născut în rîndurile pri
zonierilor români din U.R.S.S., încă 
de la începutul anului 1942, o intensă 
mișcare antifascistă, în toamna anu
lui 1943, fiind înființată, cu sprijinul 
guvernului sovietic, marea unitate

(Urmare din pag. I)
poporului român. In numeroase sate 
de pe intreg cuprinsul tării, țăranii, 
greu loviți de jaful hitlerist, se 
sustrăgeau sistematic de la rechizi
tele și prestațiile obligatorii, ascun
deau cerealele și vitele, sabotau con
centrările și mobilizările pentru 
front, împrumuturile pentru înzes
trarea armatei, provocau defecțiuni 
la rețeaua de transmisiuni germană, 
se opuneau exproprierii unor tere
nuri destinate nevoilor militare ger
mane, avind incidente cu soldați! 
hitleriști.

INTELECTUALITATEA. In spiri
tul tradițiilor progresiste ale intelec
tualității românești, numeroși oameni 
de știință și cultură s-au înregimen
tat in mișcarea de rezistență, au ac
tivat in organizațiile antifasciste le
gale și ilegale, Dind glas stării de 
spirit antihitleriste din rindul inte
lectualilor, în primăvara anului 1944, 
un număr de 66 de universitari, între 
care C. I. Parhon, dr. N. Lupu, dr. 
Bagdasar, C. Balmuș, Radu Cernă- 
tescu, M. Ciorănescu, C. Daicoviciu, 
A. Oțetea, I. Profiri, M. Ralea, Al. 
Rosetti, S. Stoilov, Gh. Țițeica și 
alții, a adresat mareșalului Anto
nescu un memoriu în care se spunea 
între altele : „In clipa in care un 
cumplit dezastru amenință ființa 
neamului nostru, noi, membri ai 
Academiei Române și profesori ai 
universităților din București, lași și 
Cluj, martori ai exodului populației 
și ai devastării satelor și orașelor 
românești transformate in cimpuri 
de bătălie... am hotărit să vă adre
săm apelul de fată. Interesele vitale 
ale statului și poporului român cer 
imediata încetare a războiului...". Ca 
impresionante mărturii ale sentimen
telor intelectualității au rămas pam
fletele și articolele publicate în presa 
vremii de o serie de oameni de 
cultură.
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(Urmare din pag. I)
lui ca individ care are 
dreptul să-și trăiască uni
ca viață într-o societate a 
armoniei și echității, a 
bunăstării, într-o societate 
pe care trebuie s-o simtă 
casa lui, casa la zidirea că
reia a pus cărămida fier
binte a priceperii lui, a 
dragostei de țară și de vii
torul ei.

Privită retrospectiv, m 
multe din expresiile ei, 
psihologia locuifbrulli»' ’ dă’ 
azi al României a parcurs 
un proces de modificare, 
reflectînd sau fiind o con
cluzie implicită, previzibi
lă adesea, imprevizibilă de 
destule ori, a proceselor 
economice, sociale, politi

mobilizare (în perioada iunie 1941 — 
iulie 1944, au fost trimiși în fața tri
bunalelor militare din asemenea mo
tive 86 000 de oameni, adică echiva
lentul a 8 divizii), Înmulțirea număru
lui de incidente și ciocniri cu soldații 
hitleriști, refuzul ofițerilor de a coo
pera cu unități germane sau de a se 
supune ordinelor comandamentelor 
germane, părăsirea zonelor de luptă 
de către unele unități românești. Din

militară de voluntari români — Di
vizia „Tudor Vladimirescu".

CLASELE DOMINANTE. în miș
carea de rezistență au fost atrase, pe 
măsura desfășurării războiului, și 
cercuri și grupări ale burgheziei 
românești — reprezentate pe plan 
politic cu precădere de partidele 
Național Țărănesc și Național Libe
ral. In scrisori și memorii adresate

conducătorului statului român, șefii 
acestora au cerut, în repetate rînduri, 
retragerea armatelor române pe teri
toriul național și încheierea păcii cu 
Națiunile Unite. In perspectiva tot 
mai clar conturată a pierderii războ
iului de către Germania hitleristă, in 
condițiile victoriilor strălucite re
purtate de armata sovietică, con
ducătorii P.N.Ț. și P.N.L. au de
venit mai atenți, mai receptivi la 
apelurile P.C.R., au căutat săi intre 
in legătură și să poarte tratative cu 
guvernele Uniunii Sovietice, Marii 
Britanii și Statelor Unite ale Ameri- 
cii, pregătind din punct de vedere 
diplomatic ieșirea României din 
război. Este de remarcat că unele 
cercuri industriale și bancare tot mai 
grav lezate de politica rapace a 
Reich-ului, s-au împotrivit satisface
rii unor pretenții ale acestuia ; re
prezentantul economic al Germaniei 
hitleriste în România, Clodius, comu
nica în octombrie 1943 guvernului de 
la Berlin că intîmpină o puternică 
rezistență din partea cercurilor fi
nanciare românești la cererile de 
sporire a livrărilor de produse către 
Germania. „Încercările mele repetate 
de a îndemna guvernul român să-și 
schimbe atitudinea n-au dus la nici 
un rezultat... Guvernatorul Băncii 
Naționale a rămas pe poziția sa de 
respingere și a declarat, solidar cu 
întreaga conducere a Băncii, că el va 
trebui să demisioneze dacă s-ar re
zolva chiar numai in parte cererile 
germane".

Monarhia însăși, înțelegînd gravi
tatea situației în care dictatura anto
nesciană adusese țara, căuta tot mai 
mult să se delimiteze de aceasta, 
manifestîndu-și opoziția fată de anu
mite hotărîri ale guvernului.

In vara anului 1944, mișcarea In 
vederea răsturnării dictaturii anto- 
nesciene și eliberării țării dobindise 
un larg caracter de masă, cuprinzind 
toate clasele și păturile sociale, prac
tic, intreaga națiune. Tocmai aceasta 
a creat teren favorabil activității 
desfășurate de P.C.R. pentru înche
garea unui unic și atotcuprinzător 
front de luptă antifascist, (aspect ce 
va forma subiectul articolului urmă
tor din acest serial), prin acțiunea 
căruia avea să fie înfăptuită insurec
ția națională armată de acum 35 de 
ani, forma principală de manifestare 
și încununarea mișcării de rezistență 
antihitleristă din România.

Litoralul în plin sezon estival

;FAPTUL; 
DIVERS;

ce. Au Izbucnit energii din 
puncte în care se putea 
conta pe energii, după cum 
uneori factori de mică im
portanță au încetinit acu-

însă și valori ale experien
ței, pe care proiectul de 
Directive le are judicios in 
vedere. Ca scriitor nu pot 
să nu mă gindesc la con-

Stilul istoriei noastre de azi
tnulărl anticipate mai bo- 
țgate. Locul omului â deve- 
țljt din ce în ce mai hotâ- 
rltor, și corecțiile de pro
gram de lucru au avut toc
mai marea calitate de a-1 
sesiza rapid, de a-1 subli
nia din mers. Valoarea a- 
cestor programe a creat

secințele pe care le. vor 
avea, pe plan uman, măsu
rile de afirmare puternica 
a revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane în toate 
domeniile, ceea ce presu
pune un grad de creștere 
considerabilă a' eficienței 
omului, a valorii sale in

contextul social, vizează 
nivelul său de a înțelege 
lumea, natura. Istoria con
temporană, capacitatea sa 
de evaluare mai exactă a 
conceptului de om, a peri
colelor pe care omul tre
buie să le evite spre a fi 
în afara oricărei alienări ; 
posibilitate pe care cadrul 
socialismului o oferă, însă 
o Oferă prin participarea 
întregii societăți și a fiecă
ruia din noi. Apare» astfel, 
cu- o și mai cuprinzătoare 
forță, imaginea clară a a- 
celui stil realist și totodată 
vizionar al construirii isto
riei noastre de azi, unica 
șansă de a ne defini un 
respectat Ioc, un loc al 
creației în lumea contem
porană.

Drumeții montane

„BRONZUL- DE LA SOARE 
ADUCE SĂNĂTATE,

dar să nu exagerăm

RAȚIONALĂ

| La buna
. revedere
I „Timp de 15 ani de zile — ne I 

scrie Nicolae M. Ion din Bucu-

Irești — am fost unul din cores- | 
pondenții voluntari ai «Scinteii». | 
Spun ram fost-, pentru că, in

I ultimul deceniu, nu v-am mai , 
trimis nici o scrisoare. Și aceas
ta, din cauză că mi-am pierdut I

I vederea. Am încercat s-o reca
păt, dar fără succes. Pînă [ 
deunăzi, cînd am fost supus unei | 
foarte dificile intervenții chirur-

Igicale la Spitalul nr. 22 din Ca- ■ 
pitală. Și dacă astăzi am ajuns | 
să văd și să vă scriu din nou, •

Icu mina mea, aceste rinduri. to- 
tul se datorește iscusitului medic | 
care este Sandu Mihail. Iată de | 
ce. f ie-mi îngăduit ca prima mea

I corespondentă după această in- J 
delungă absență să se consti
tuie intr-un omagiu adus acestui *

I doctor și tuturor confraților săi . 
care veghează la sănătatea noas
tră". , I

I „Ura! I
L-am prins” |

Pe culmile masivului Făgăraș. 
Durata 10 zile. Se parcurge traseul 
cabana Arpaș — Valea Arpaș — 
Valea Podragu — cabana Turnuri — 
cabana Podragu — Virfurile Viștea 
și Moldoveanu — Lacul Capra — 
cabana Bilea Lac — Bilea Cascadă
— Vînătoarea lui Buteanu — Strun
ga Dracului — Virful Negoiu — ca
bana Negoiu — Lacul Avrig — ca
bana Suru. Locul de începere a ex
cursiei — gara Ucea (in fața Birou
lui de mișcare în jurul orei 8,00) la 
datele de 12, 19, 26 iulie, 2, 9, 16, 
23, 31 august și 6, 13 septembrie. 
Ceahlău, Lacu Roșu, Hășmaș. Du
rata : 8 zile. Itinerar : orașul Bicaz
— Lacul de acumulare Bicaz (plim
bare cu vaporașul), satul Ceahlău— 
Durau — cascada Duruitoarea — 
cabana 7 Noiembrie — cabana Do- 
chia — Piatra cu Apă — Polița cu 
Crini — cabana Izvorul Muntelui — 
Cheile Bicazului — Lacu Roșu — 
Hășmașul Mare — Piatra Singura
tică. Locul de începere â excursiei: 
stația C.F.R. Bicaz (ora 6,30), în zi
lele de 13, 20, 27 iulie, 3, 10, 17, 24, 
31 august și 7, 14 septembrie. In

Retezat. Durata 8 zile. Se pleacă la 
ora 6,00 din gara C.F.R. Subeetate 
pe traseul Valea Nucșoara — cabana 
Pietrele — Tăurile din Valea Stăni- 
șoara — Virful Retezat — Poarta 
Bucura — Virful Judele — Virful 
Mare — Virful Păpușa — Virful Pe- 
leaga — -Tăurile din Valea Rea —

cabana Pietrele. Date de plecare : 
8, 15, 22, 29 iulie, 5, 12, 19, 26 august 
și 2 septembrie.

înscrieri: la filialele de turism 
bucureșțene din str. Mendeleev nr. 
14, Bd. Republicii nr. 68, Bd. N. 
Bălcescu nr. 35, Bd. 1848 nr. 4 și 
Calea Griviței nr. 140.

Înscrierea dobînzilor 

în libretele C. E. C.
Printre avantajele importante pe 

care le conferă economisirea la 
C.E.C. se numără și dobînzile și 
cîștigurile în bani și obiecte, care 
răsplătesc spiritul de economie al 
depunătorilor și contribuie la creș
terea Veniturilor'''lor bănești. în
scrierea dobinzilor pe libretele de 
economii cu dobindă, cu dobindă și 
cîștiguri, cu dobindă și cîștiguri in 
autoturisme, pe libretele de econo
mii pentru cumpărarea de locuințe 
proprietate personală și pe libretele 
de economii pentru turism se efec
tuează în tot cursul anului de către 
toate sucursalele și filialele C.E.C. 
precum și de agențiile orășenești 
autorizate. La cererea Specială a 
depunătorilor, sucursalele și filiale
le C.E.C. pot înscrie dobînzile cu
venite pe anii precedenți și in li
bretele de economii a căror eviden
tă se ține de alte sedii contabile, 
pe bază de confirmare telefonică. 
Depunătorii din mediul sătesc pot 
înscrie dobînzile prin prezentarea 
la sediile sucursalelor și filialelor 
C.E.C., precum și prin predarea li
bretelor de. economii la agențiile 
C.E.C. din localitate pentru a le tri
mite la sucursală sau filială in ve
derea înscrierii dobinzilor. La pre
darea libretelor, depunătorii pri
mesc o adeverință care se restituie 
atunci cînd ridică libretul cu dobin- 
zile înscrise. Se reamintește depu
nătorilor că începînd cu 1 octom
brie al fiecărui an, unitățile poștale 
nu mai efectuează operații de res
tituiri din libretele C.E.C., care nu 
au înscrise dobînzile pe anul pre
cedent. Operațiile de restituire pe 
aceste librete șe efectuează de uni
tățile C.E.C. cu care prilej se în
scriu și dobînzile pe anul expirat.

Cu numai 6—7 decenii în urmă 
se aprecia că paloarea și, în general, 
pielea albă ar fi un semn de distinc
ție. Oamenii căutau să se ferească de 
razele soarelui, femeile purtau pălă
rii cu boruri largi, care le protejau 
tenul. Astăzi, alura sportivă, fața și 
corpul cit mai bronzate sînt consi
derate atribute ale sănătății și fru
museții. Desigur, nu este vorba de 
o simplă „modă a bronzării**, ci de 
o concepție izvorîtă din noi cunoș
tințe bio-rhedicale. Argumente in a- 
cest sens aflăm de la dr. Gheorghe 
GEORGESCU, cercetător .științific 
principal la Institutul de medicină 
fizică, balneoclimatologie și recupe
rare medicală.

— Efectele binefăcătoare ale soa
relui au fost cunoscute dintotdeauna, 
dar în mod empiric. Paralel cu cer
cetarea și elucidarea unor aspecte le
gate de rolul radiațiilor solare în me
canismele biochimice ale celulelor și 
organismului, omul modern se în
dreaptă în mod conștient cu fața spre 
soare. Această nouă atitudine cores
punde. totodată, unor cerințe fiziolo
gice ale organismului, din ce în ce 
mai îndepărtat 
sau mai -izolat de 
mediul natural în 
care a apărut și a 
evoluat omul. 
Bronzarea pielii 
constituie numai 
unul din efectele
expunerii Ia soare. în adevăr, cel mal 
vizibil. Dar nu mai puțin importante 
sînt celelalte efecte generale — șl 
anume, creșterea rezistenței organis
mului prin îmbunătățirea funcțiilor 
de termoreglare și de stimulare 
neuro-endocrină.

— Vă propunem să le analizăm pe 
rînd, începind cu bronzarea pielii : 
cum apare și care este rolul acestui 
fenomen în organismul omului să
nătos 7

— Pigmentarea sau bronzarea pielii 
este rezultatul unor transformări bio
chimice la nivel celular, reacții care 
în final determină creșterea cantită
ții de pigment din celulele pielii. Pen
tru mai buna înțelegere a fenome
nului, voi da cîteva amănunte. în mod 
normal, culoarea pielii este determi
nată de cantitatea și de dimensiunea 
granulelor (pigmenților) de mela
nină care se găsesc în anumite ce
lule denumite melanocite. De reținut 
că numărul acestor celule (melano
cite) este același la toți oamenii, in
diferent de rasă sau de culoarea pie
lii. Ceea ce îi deosebește este dife
rența cantității de pigment (mela
nină). Aici găsim și explicația colo
rării mai intense a pielii.. Bronzarea 
se produce în trei etape : la începu
tul expunerii la soare, pigmenții de 
melanină preformată îșl intensifică 
culoarea, apoi migrează din stratu
rile bazale (profunde) ale pielii că
tre suprafața ei. pentru ca în eta
pa imediat următoare, cantitatea de 
melanină de la acest nivel să se mă
rească, colorind intens suprafața 
pielii. Bronzarea reprezintă un fe
nomen de adaptare a pielii la fac
torii mediului, acționînd ca un ecran 
față de razele ultraviolete și even
tualele lor efecte nocive. Apariția 
melanocitelor (a pigmentării) este o 
funcție de protecție a pielii și a or
ganismului in sensul că. expu
nerile la soare nu mai produc arsurile 
(eritemele) caracteristice primelor 
contacte ale pielii cu soarele. De 
aceea, se recomandă o expunere gra
dată în special a corpului gol. înce
pînd cu 10—15 minute în primele 
zile (crescind apoi treptat), pentru a 
se crea condițiile necesare formării 
pigmenților protectori. Prin expu
nerea la soare sint eliberați, la ni
velul pielii, diferiți mediatori chimici.

substanțe cu efecte favorabile asu
pra întregului organism.

— Ce recomandați pentru cura de 
soare 7

— Cura de soare se poate face ori
unde (pe balcon, la ștrand. în 
excursii, la munte, in zonele de a- 
grement etc,), profitînd din plin de 
zilele însorite. Nu trebuie insă să 
luăm tot soarele dintr-odată ! Prin- 
tr-o expunere metodică, gradată, evi
tăm cunoscutele arsuri provocate de 
razele fierbinți. Cura de soare este 
la fel de bună în tot timpul zilei, 
dimineața fiind mai abundente raze
le ultraviolete, iar după-amlaza cele 
infraroșii. La orele amiezii, solicita
rea termică fiind însă maximă, sînt 
necesare unele măsuri de precauție.

— De ce au nevoie copiii de mai 
mult soare 7

— Se știe de foarte multă vreme că 
rahitismul — o boală ce afectează 
creșterea normală a oaselor — este 
foarte răspindit in zonele globului cu 
ierni foarte lungi, unde copiii au pu
ține zile cu soare. S-a constatat, de 
asemenea, că ingestia sau adminis
trarea „unturii de pește" (morun) pot 

contracara efec
tele lipsei soare
lui. Aceasta a de
terminat o serie 
de cercetări, pe 
baza cărora au 
fost izolați, din. 
untura de pește,

mal mulți compuși din comple
xul vitaminei D, numită și vita
mina antirahitică. Dintre acești com
puși, vitaminele D? și D3 sint cele 
mai importante. S-au elucidat, tot
odată o serie de mecanisme bio
chimice și fiziologice. Astfel, s-a 
demonstrat că 7-dehidrocolesterolul. 
substanță care se află în organismul 
uman, în piele, este precursorul na
tural al unor vitamine din complexul 
D și că transformarea lui în vitamina 
D se face numai sub influenta soare
lui, a luminii solare. La nivelul unei 
alimentații normale (nesuplimentată 
cu vitamine) și cu o expunere cores
punzătoare la soare, aceasta este ca
lea obișnuită, firească, prin care or
ganismul iși asigură vitamina D. De
sigur, se poate suplimenta vitamina 
D și prin unele produse naturale sau 
medicamentoase, dar este preferabilă 
calea naturală, curele de soare care 
favorizează sinteza vitaminei D in 
organism.

— Cum este influențată creșterea 
rezistenței organismului prin curele 
de soare 7

— Specialiștii se referă adesea la 
funcția de „barieră" a tegumentelor 
(a pielii), afirmind că de integritatea 
ei morfo-funcțională depinde în bună 
măsură și capacitatea de apărare a 
organismului. Termenul de „barieră" 
nu trebuie însă înțeles în sensul 
unei izolări a organismului de mediul 
înconjurător, ci. dimpotrivă, ca o 
funcție a pielii de apărare față de 
factorii nocivi din mediu. Radiațiile 
solare determină, la nivelul pielii, 
unele modificări metabolice favora
bile creșterii rezistentei fată de di
ferite noxe ale mediului, fată de di
feriți agenți patogeni — microbi, vi
roze etc. De asemenea, ameliorează 
funcția de termoreglare a tegumen
telor prin adaptarea mai adecvată a 
organismului la solicitările mediului. 
Ia trecerile de la cald Ia rece și in
vers. Dealtfel, acest lucru îl constată 
în mod evident persoanele mai sen
sibile la variațiile de temperatură, 
dună o cură de soare.

Deși nu au putut fi enumerate toate 
argumentele științifice, considerăm 
că există suficiente motive pentru a 
căuta soarele cit mai mult in timpul 
liber, în concediul de odihnă.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cititorul nostru Ton Roman, 
din Brăila, ne istorisește o in- 
tîmplare petrecută pe Dunăre. 
Vn flăcăiandru, Nicolae S„ atu-, 
necind de pe mal, a căzut 1 
apă. Și nici nu știa să inodt. 
De locul cu pricina se apro
pia o ambarcațiune dintre a- 
celea care străbat bălțile Brăi
lei. Cineva de pe mal i-a strigat 
mecanicului de pe ambarcațiu
ne să încerce să facă ceva, a- 
runcind o piatră in locul unde 
se ivise ultima dată tinărul, 
după care se dusese la fundul 
apei. Avind la mină o plasă pes
cărească a aruncat-o in locul 
arătat. „Ura ! L-am prins .'" 
— a strigat mecanicul, care 
s-a dovedit, apoi, nu numai 
un bun pescar, ci și un foarte is
cusit „sanitar", acordîndu-i tînă- 
rului primul ajutor, pînă la 
sosirea „Salvării". Cînd și-a re
venit, acesta a întrebat cine l-a 
salvat, spre a-i mulțumi, dar ni
meni nu se gîndise atunci să-l 
întrebe pe mecanic cum îl chea
mă. Cine ești, omule ?

Semnificația9

unei donații
9

Patrimoniul cultural al Mu
zeului județean Vaslui s-a 'în
tregit cu un document de o deo
sebită, importanță, privitor la. is
toria' învățămintului in orașul 
reședință de județ. Este vorba 
de actul original de înființare a 
gimnaziului real din Vaslui, da
tat 8 octombrie 1879 — astăzi 
Liceul de matematică-fizică 
„M. Kogălniceanu", de pe strada 
cu același nume. Documentul a 
fost donat muzeului vasluian de 
un bucureștean, pe nume Ale
xandru Gorgos, in vîrstă de 85 
de ani. Gestul lui capătă și 
o semnificație aparte, întrucit 
donatorul nu este altul decît țiul 
primului director al gimnaziului 
vasluian de altădată.

N-avea frate 
geamăn

Șoferul Gheorghe Pop, de la 
Direcția județeană de drumuri 
și poduri Satu Mare, s-a dus cu 
mașina unității — bineînțeles, 
fără foaie de parcurs — la pes
cuit. Depistat de organele de 
miliție, respectivul șofer a rugat 
să fie păsuit de amendă pentru 
că — spunea el — „vă jur că e 
prima dată cînd se întimpiă așa 
ceva, dar n-o să mai fac cit oi 
trăi".

Martor la această seen. a il 
dintre copiii care se hlrjoneuu pe 
malul lacului, l-a întrebat pe 
șofer :

— Nene, matale ai cumva un 
frate geamăn ?

— N-am, dar de ce mă-ntrebi?
— Păi unul care semăna ‘leit 

cu matale și exact cu mașina 
asta a venit tot aici, la pescuit, 
și alaltăieri, și săptămâna trecu
tă, și...

Și neavind nici frate geamăn, 
nici ce să mai zică, pescarul a 
tăcut ca... peștele șl a înghițit 
momeala. Adică amenda.
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Flagrant delict
de... șantaj

Gara de Nord pare să devină un iad pen
tru cei cu mina lungă, fapt care nu poate 
decît să ne bucure. Publicam recent cazul 
hoțului prădat, în sala de așteptare, de alt 
hoț, a cărui promptă prindere a făcut să 
se descopere și autorul primului furt (pă
gubaș în al doilea). La scurtă vreme am 
aflat că se judecă un caz și mai pilduitor 
pentru ghinionul pe care gara (sau miliția- 
transporturi) 11 poartă de la o vreme in
fractorilor.

S-a întimplat în ajun de sărbătoare, deci 
In zi de foarte mare afluență. La ora 22,45, 
cetățeanul Țarălungă Ștefan tși lua porția 
de înghesuială la biroul de informații în 
drumul său de la Tulcea la Pucioasa. Iată 
ce a declarat :

„în timp ce mă pregăteam să Ies din 
rînd, am auzit că niște tovarăși strigau:

— Dacă este cineva căruia 1 s-au furat 
banii, să se prezinte la miliția gării 1

M-am controlat la buzunarul de la spate 
al pantalonului, constatînd că mi s-au furat 
cei șase sute de lei pe care îi aveam 
acolo".

Bineînțeles că s-a dus glonț la biroul de 
miliție, unde tocmai erau remise, cu proces- 
verbal, cele cinci bancnote de cîte 100 și 
patru de cîte 25 de lei pe care cetățeanul 
Țarălungă le conta in buzunarul său. Cam 
tot pe-acolo, doi inși transmiteau ofițeri
lor și subofițerilor amintirile lor cele mai 
proaspete.

Primul, Răducanu Petre, din București, 
strada Clinceni nr. 13, 30 de ani, 4 con
damnări :

— Mă aflam la îmbulzeală, în fața birou
lui de informații. Profitînd de aglomerație 
mi-a scăpat mîna în buzunarul unui cetă
țean și am furat 600 de lei. Imediat ara 
încercat să ies din aglomerație, dar, avind

banii încă în mină, am fost prins de la 
spate de un necunoscut. Acesta mi-a șuie
rat la ureche să-i dau și lui din suma pe 
care am furat-o, că altfel mă denunță. Da 
frică să nu fiu denunțat...

Cetățeanul necunoscut era Cojocariu Gh. 
din Buhuși, 46 de ani, tot 4 condamnări :

— L-am văzut pe cel care (am aflat aici, 
la miliție) se numește Răducanu Petre îm- 
pingîndu-se în spatele unui călător cu fîș 
verde, iar cînd s-a depărtat, am văzut că 
avea bani în mină. L-am prins de gulerul 
hainei și i-am cerut să-mi dea și mie din 
bani că altfel îl spun. în timp ce îmi dădea 
200 de lei... pe amindoi ne-au prins orga
nele de miliție !

Pronunțarea în acest caz nu s-a făcut In 
ziua judecății. Ne-am adresat tovarășului 
Corneliu Turianu, vicepreședinte al Jude
cătoriei sectorului 8 și prezident al comple
tului de judecată :

— Speța este mai deosebită și sub aspec
tul încadrării juridice 7

— Oarecum.
— Asta pentru că primul Inculpat este 

și hoț și păgubaș 7
— Nu, „păgubașul" este doar omul cin

stit, deținătorul legal al banilor. Ciudățenia 
este alta. Deși mîna în buzunar a băgat-o 
primul inculpat, mai multe texte de lege 
a incălcat cel de-al doilea. El a comis, pe 
lingă participarea la furt, și un act de
șănța j. Sancționat ca atare.

Așa somații-da!
Următorul text, alcătuit și expediat ca un 

fel de somație, a fost semnat de trei per
soane : soția destinatarului (soția — 67 de 
ani, destinatarul — 81), fiul vitreg al desti
natarului și soția fiului vitreg :

„Notificare
Vă rugăm să binevoiți a lua cunoștință :
1. Prin sentința definitivă no. 10 324 din 

29 dec. vi s-a respins acțiunea de divorț în

contra subsemnatei pentru că nu am nici 
o vină. Sint gata, ca soție, a vă îngriji cit 
trăiți și cît trăiesc, dacă îmi permiteți a- 
ceasta, cum v-am îngrijit mereu, pînă la 
alungare.

2. Prin sentința penală 592 din 20 apr. 
ați fost condamnat pentru că, fără nici un 
motiv, m-ați înjunghiat pe subsemnatul 
(fiul vitreg — n.ns.) și mi-ați cauzat vătă
mare gravă corporală care a necesitat 80 
zile îngrijiri medicale, aproape m-ați omo- 
rit. Prin aceeași sentință penală sînteți obli
gat să-mi achitați 3 256 lei despăgubiri și 
660 lei cheltuieli de judecată subsemnatului. 
Cu toate acestea, ca maxjmă bunăvoință a 
noastră, vă comunicăm :

1. Vă iertăm toate faptele grave săvîrșite 
pînă în prezent, vă respectăm, doar aștep
tăm numai atît, să aveți atitudine corectă 
pentru viitor și să nu ne mai lezați sub 
nici o formă.

2. Oferim a vă servi prin soția dv. exact 
aceleași alimente ce mîncăm și noi, pînă 
la sfîrșitul vieții dvs.

3. Aveți deschisă magazia noastră, cît na 
cereți pentru Dvs. atîta vă punem în ma
gazie plus plătim tot impozitul casei și lu
mina, apa etc. care nu le achitați.

4. Nu vom executa nimic din cele peste 
5 000 lei daune și cheltuieli, pe care ime
diat am avea drept să le executăm, ca să 
nu vă cauzăm greutăți, deși avem drept la 
aceste sume.

Toate cele de mai sus le menținem cu 
condiția să ne comunicați prin scrisoare 
recomandată, în zece zile, că le acceptați, 
în caz contrar, dacă ne refuzați, noi nu 
avem vină".

Forma excesiv de protocolară, caracterul 
frapant de oficial al acestei corespondențe 
între rude apropiate trezesc circumspecție, 
în realitate, după cum s-a văzut la jude
cată, actul nu avea nici un substrat dubios, 
cel puțin în ceea ce îi privește pe expedi
tori. Nu era decît efortul unei bunăvoințe 
vecine cu puerilitatea de a se obține o cins
tită împăcare. Prea ușor nu le-a venit aces
tor țărani din Săcele să se adreseze cu atî-

tea formule diplomatice încăpățînatei lor 
rubedenii In schimb, au reamintit că pen
tru omenie nici o cale nu este prea lungă 
ori prea grea, că pentru primii pași ai ier
tării nici un obstacol nu e prea dificil și 
nici o metodă prea jenantă.

Frîneazd un tren 
și oprește 

o infracțiune
Ascultarea martorului Crișan Bîrcă în do

sarul privitor pe Ristea Teohari a stirnit 
o evidentă satisfacție în rîndurile asistenței 
la proces. Tovarășul Crișan Bircă are 34 de 
ani, lucrează de 9 ani ca mecanic de loco
motivă la depoul C.F.R, București-Triaj, 
este membru de partid. Prin fapta lui cetă
țenească s-a dovedit demn de colectivul 
care l-a format și din care face parte. Cu 
toate că el consideră intervenția despre care 
e vorba o reacție obișnuită pentru un mem
bru al societății noastre, am notat-o in sala 
de judecată ca un exemplu că, atunci cînd 
e vorba de atitudine morală sau civică ho- 
tărită, nici un efort, deranj sau risc nu sint 
prea mari. .

— Conduceam trenul 16 027. Am plecat la 
ora 13,30 din stația București-Triaj pentru 
a duce 50 de vagoane in stația Berceni. 
Cînd m-am apropiat cu trenul de semnalul 
de intrare în stația terminus, am observat 
cum, in lanul de lucernă de pe partea 
dreaptă a căii ferate, o persoană fugărește 
pe altcineva. M-a șocat faptul că, așâ cum 
alergau, distrugeau semănătura și această 
remarcă m-a făcut să mă uit mai atent. 
Așa era cum bănuisem — nu se jucau, erau 
un urmărit și un urmăritor cu intenții rele. 
Persoana urmărită fugea de primejdie. în 
această situație am inceput să dau semnale

de alarmă, pentru a înștiința personalul 
stației că se întimpiă ceva deosebit, să vină 
cineva și să acționeze. între timp priveam 
și linia, semnalele ei ; cînd m-am uitat din 
nou spre cîmp am văzut că agresorul ajun
sese pe omul urmărit și îl lovea. Nu pu
team să aud strigăte, din cauza distanței și 
a zgomotului garniturii in mers, dar ara 
văzut cum persoana urmărită flutura un 
braț, tot mai moale, în semn de ajutor. 
N-am mai zăbovit, am frînat rapid trenul, 
am coborît împreună cu mecanicul-ajutor 
și am alergat amîndoi, salvînd victima. Nu 
am nici o pretenție pentru leziunile pe 
care mi le-a produs agresorul cu prilejul 
imobilizării lui. Nu mă constitui parte ci
vilă.

...Un om a oprit un tren și a întrerupt co
miterea unei infracțiuni. Consideră această 
atitudine o reacție obișnuită. Aproape că 
are dreptate.

Din caietul 
grefierului

„Nu-mi procura încălțăminte potrivită, 
încercată la fața locului in magazinul de 
desfacere, ci îmi aducea încălțămintea refu
zată de depravatele sale, ceea ce mi-a de
format picioarele".
(Precizare de acțiune în dosarul dintre soții 

N. M. și N. I., Judecătoria Lugoj).
„Eu l-am învățat să-și lege un pietroi de 

git, dar bine, să nu se rupă sirma, și să-și 
dea drumul in lac, unde o fi apa mai adin- 
că, pentru că nu este bun de altă treabă". 
(Din scrisoarea lui Petre D. despre fratele 
său, depusă la dosarul Judecătoriei secto

rului 3, nr. 6 742/77).

Sergiu ANDON
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Corbul
si turturica

9

A fost odată ca niciodată, că 
dacă n-ar fi nu s-ar povesti. A 
fost odată un corb falnic, dar a 
fost să fie și un vînător iscusit, 
care l-a prins din zbor, l-a im-

păi'at și l-a pus, drept trofeu, in 
balconul apartamentului său din 
orașul Sf. Gheorghe. Dar iată că 
o turturică, mai îndrăzneață de- 
cit suratele sale, după ce i-a 
dat roată corbului de citeva ori 
și s-a convins că nu-i mai poate 
face nici un rău, și-a făcut cuib 
pe spinarea lui. Fotoreporterul 
Bartha Arpăd a surprins zilele 
acestea turturica, devenită cloș
că, în așteptarea puilor. Firește, 
tot de turturică.

I 
L_

Rubricd redactată do
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim sincera mea gratitudine pentru amabiiul dum
neavoastră mesaj transmis cu ocazia aniversării zilei mele de naștere, îm
preună cu urările mele cele mai sincere pe care vi le transmit din toată 
inima.

Recepție oferită de ambasadorul Republicii Franceze
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Franceze, ambasadorul 
șcestei țări la București, Pierre 
Cerles, a oferit, simbătă, o re
cepție.

Au participat Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Oprea, prim vlceprim-mi- 
nistru al guvernului, Paui Niculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul finanțelor, Nicola? Gio- 
san, președintele Marii Adunări 
Naționale, Eugen Jebeleanu. vice
președinte al Consiliului Național al

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TENIS-„CUPA DAVIS" În cîteva rînduri
DEOCAMDATĂ, 2-1

Nici Borg și nici Năstase n-au se
mănat cu ei înșiși in cadrul unor pe
rechi atit de neomogene valoric cum 
au fost ieri cuplul nostru sau cel 
nordic, in jocul de dublu din partida 
România—Suedia. îi așteptăm astăzi, 
de la ora 13, pe cei doi mari cam
pioni să ne arate in confruntare di
rer* Înaltele calități tehnice pentru 
ca, ,1‘apreciază lumea tenisului. Iar 
dupâ‘ meciul așilor, va urma intîl- 
nirea ultimă. Dumitru I-Iărădău-Ste- 
fan Simonsson, "la capătul căreia 
vom cunoaște scorul definitiv din 
această semifinală a grupei euro
pene ,.B“, România—Suedia.

Din păcate, jocurile Năstase-Borg 
și Hârădău-Simonsson se vor des
fășura sub semnul scorului de 2—1 
pentru suedezi, ca urmare a infrin- 
gerii suferite ieri de dublul nostru. 
Ieri, se poate spune că Năstase- 
Marcu au jucat cite o jumătate din 
fiecare set. th toate cele trei seturi, 
tenismanii noștri au condus cu 3—1, 
avind de partea lor cite un promiță
tor ,ghem ciștigat pe serviciile adver
sarilor, apoi, de fiecare dată, au fost 
egalați, la 3—3. prin pierderea ser
viciilor proprii. Dip acele momente 
ale egalării. suedezii s-au desprins 
relativ ușor pină la scorurile de 
I—5. 6—4. 6—3.

Publicul, firește, ă plecat nemulțu
mit de la arena Progresul : meciul 
s-a pierdut, pe alocuri penibil, in 
fața unui cuplu departe de a fi im
batabil, și, ca și cind asta n-ar fi 
fost suficient, aproape întreaga cali
tate a jocului a fost de nivel me-

cinema
• Școala curajului : CAPITOL — 
9; 1145; .13,30; 15,45; .1845; 20,30. ia 
grâclină — 21,15.
• Umbrele verii fierbinți : CEN
TRAL — 10: 12,30.; 15; 17,30; 20.
• Alibi pentru un prieten : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 16; 19, PATRIA — 9; 
11.45: 14,30: 17,30; 20,15, FEROVIAR 
— 8.45; 1145; 14: 16,45; 19.30. ME
LODIA — 9: 11.45: 14,30; 17,13; 20.
• Legea e lege : VICTORIA — 10; 
12; 14; 16; .18: 20.
• Apașii : SCALA — 9; 11,15; 13.30: 
13,45; 18; 20,15.
• Ulzana, căpetenia apașilor : 
FESTIVAL — 9; 11.15; 13,30: 16: 
18,15; 20,30.
• Hercule cucerește Atlantida :
LUCEAFĂRUL — 9; 11.15: 13.30:
15.45; 18: 20,15. la grădină — 21. 
BUCUREȘTI - 0: 11,15; 13.30: 15.45; 
18,15; 20.30, FAVORIT — 9; 1145; 
18.30: 15.45; 18; 30,15.
• Aleargă după mine ca să te

CRONICA SĂPTĂMÎNlh
5«I ? T” IF W

Un însuflețitor program 
de muncă pentru 

progresul 
și prosperitatea 

patriei
Săptămina pe care o încheiem a 

■ înscris ca un eveniment major pu
blicarea proiectului de Directive ale 
Congresului al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român cu privire la dez
voltarea econoiuico-socială a, Româ
niei in cincinalul 1981—1985 și orien
tările de perspectivă pină In 1990 >— 
primul din seria documentelor supur 
se dezbaterii publice, ce figurează 
pe ordinea fle zi a Congresului. Ela
borat sub directa îndrumare și eu 
contribuția fundamentală a secreta
rului general al partidului, tovarășul 

•Nicolae Ceaușescu, purtind ampren
ta gindirii sale dinamice, cutezătoare, 
proiectul de Directive alcătuiește un 
grandios și insufletitor program de 
muncă și luptă, imbrățișînd absolut 
toate domeniile — de la activitatea 
economică, creșterea produsului so
cial, sporirea venitului național și 
amplasarea mai judicioasă a forțelor 
de producție pe teritoriu, pină la În
florirea mai puternică a științei, în- 
vățămintului, artei și culturii, per
fecționarea raporturilor sociale. îm
bunătățirea condițiilor de trai și 
afirmarea plenară a personalității 
umane ; un program riguros științi
fic menit să asigure înaintarea rapi
dă a țării pe calea progresului multi
lateral, intrarea ei intr-o fază nouă, 
superioară de dezvoltare economico- 
socială (reliefării principalelor sale 
orientări și sarcini de bază i-a fost 
consacrat editorialul publicat in 
„Scinteia" nr, 11474 din 13 iulie a.c.).

Corespunzător hotărtrii recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. și in spiritul 
democratismului profund ce caracte
rizează societatea noastră, proiectul de 
Directive este supus dezbaterii comu
niștilor, a celorlalți oameni ai mun
cii. a întregului popor, de pe acum 
fiind evident interesul deosebit pe 
care l-a trezit in rindul colectivelor 
de muncă, al maselor celor mai largi 
acest document de excepțională în

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Frontului Unității Socialiste, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Radu Beligan, pre
ședintele Asociației de prietenie 
România-Franța, reprezentanți ai 
unor instituții centrale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★

Cu același prilej, ambasadorul 
Franței la București a vorbit Ia 
posturile noastre de radio și televi
ziune. (Agerpres)

PENTRU OASPEȚI
diocru. Din nou publicul a -fost dar
nic cu aplauzele ; mai mult decît 
probabil, va fi șl astăzi cald, entu
ziast și sportiv. Totuși, prezenta ce
lor insensibili la insistenta recoman
dare de a fi liniște deplină pe timpul 
jocului s-a mai făcut simțită. Un caz, 
chiar la masa, presei : ■ turbulentul, 
insolit de o altă persoană, vocifera 
că e „de la telefoane" șl-l tot pisa 
pe controlor să-i permită accesul. 
Fiind refuzat, a scos amenințarea din 
gură: „Vă desființez telefonul 1“ Ce 
persoană irascibilă trimit telefoanele 
la tenis...

Dar, in general, cura relatam mai 
înainte, publicul a fost la înălțime, 
plin de sportivitate pe parcursul În
tregului. joc. dovedind Că este capa
bil să-i domolească pe recalcitranți.

V. M.
După prima zi, Ia Paris, în meciul 

de tenis dintre echipele Franței și 
Cehoslovaciei din cadrul „Cupei Da
vis" (a doua semifinală a zonei eu
ropene grupa B) scorul este de 2—0 
în favoarea jucătorilor cehoslovaci. 
Rezultate tehnice : Lendl — Noah 
6-3, 6—3. 3—6. 9—7: Sntid — Mo- 
retton 4—6, 4—6. 6—3. 6—3. 8—6.

Rezultate din semifinalele grupei A 
(zona europeană) : Roma : Italia — 
Ungaria 2—0 (tn cel de-al doilea 
meci, Barazzutti l-a întrecut cu 9—7, 
6—2. 3—6. 7—5 pe Taroczy) ; East
bourne: Anglia — Spania 2—0 (Lloyd 
a dispus cu 7—5. 6—1, 3—6, 6—2 de 
Manuel Orantes).

prind : CINEMA STUDIO — 10: 
12: 14: 16; 18: 20, GRIVJȚA — 9; 
11,15; 13.30: 15.45: 18: 2045, GRA
DINA TITAN. — 21,15..
• Prinț și cerșetor — 945; 11,30; 
13.45; 16. Călina roșie — 13; 20: 
DOINA.
• Vacanța tragică : TIMPURI 
NOI — 10; 12.30: 15; .17.30; 20, PRO
GRESUL — L6; 18; 20.
• întoarcerea acasă : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Păcală : DACIA — 9; 12; 16; 19.
• Severino : BUCEGI — 16; .18;
20,15. la grădină — 21,15. ARTA — 
9: 1145; 13,30; 15,45; .13; 20. la gră
dină - 21.
• Police Python 357 s BUZEȘTI 
— 14,30; 17; 19.30. la grădină — 21.
• Secretul planetei maimuțelor — 
9.45: 11.45. Gustul mierii — 18.30, 
Eclipsa — 20.30 : CINEMATECA.
• Un om in loden ; DRUMUL 
«Arii - 16: 18; 20.
• Lanțul amintirilor : LIRA — 16;
19, la grădină — 21.'
• Expresul de Buftea : FERENw 
TARI - 16; 18; 20.
• Un trecător tn ploaie : GIU- 
LEȘTI — 9: 1115; 13.30; 15.45; 18:

semnătate. care prefigurează viitorul 
strălucit al patriei. In urma acestei 
ample dezbateri și prin incorporarea 
propunerilor și sugestiilor ce vor ti 
făcute, proiectul de Directive va în
truchipa înțelepciunea colectivă 3 
națiunii noastre, va purta girul Între
gului partid și al întregului popor.

Pentru intensificarea 
lucrărilor pe șantierele 

unor mari obiective 
de investiții

tn stilul dinamic de lucru, propriu 
secretarului general al partidului. c>e 
Studiere nemijlocită și concretă, la 
fața locului, a modului in care se 
înfăptuiesc sarcinile dezvoltării eco
nomice, s-a desfășurat vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu pe șantie
rele unor importante obiective de 
investiții — Canalul Dunărea — Ma
rea Neagră și portul Constanța Sud — 
Agigea — precum și la întreprin
derea mecanică de utilaj din Medgi
dia. Vizita a prilejuit, odată cu ana
liza stadiului lucrărilor și stabilirea 
măsurilor ce se impun pe plan local 
pentru intensificarea ritmului de lu
cru. conturarea unor indicații și 
orientări cu valoare generală pentru 
accelerarea lucrărilor pe toate șan
tierele țării: organizarea mai judi
cioasă a muncii și folosirea intensivă 
a utilajelor, extinderea mecanizării 
în toate compartimentele, calificarea 
mai rapidă a muncitorilor, perfec
ționarea cooperării ministerelor și a 
altor organe economice centrale cu 
șantierele in vederea dotării neintir- 
ziate a acestora cu utilaje moderne, 
de mare capacitate și cu o producti
vitate ridicată.

Problemele utilizării cu maximum 
de randament a capacităților de pro
ducție, a forței de muncă, ale înnoirii 
și modernizării producției, s-au aflat 
in miezul dialogului purtat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu muncito
rii, specialiștii și cadrele de condu
cere ale Întreprinderii mecanice de 
utilaj din Medgidia. Apreciind că 
unele mașini realizate aici nu cores

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, a primit, simbătă, pe 
Zhao Cangbl, ministru! securității pu
blice al Republicii Populare Chineze, 
care, împreună cu o delegație, a făcut 
o vizită in țara noastră.

în timpul întrevederii s-au eviden
țiat cu satisfacție bunele relații exis
tente intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză, s-au abordat aspecte ale dezvol
tării. colaborării și cooperării dintre 
cele două țări in diverse domenii do 
activitate.

Au participat George . Hontoștean, 
ministrul de- interne, și Tudor Postel- 
nicu. ministru secretar de stat, șef* 
al Departamentului securității sta
tului.

A luat parte Tien Gin Fen, însăr*
★

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al guvernului, a primit, simbătă 
dimineața, în vizită protocolară de 
prezentare, pe noul ambasador al 
Republicii Populare Polone, Jerzy 
Kusiak.
' în cursul aceleiași zile, primul mi-

• Selecționata masculină de volei 
a României a obținut cea de-a treia 
victorie consecutivă din cadrul tur
neului internațional de la Berlin. Ju- 
cind din nou foarte bine, voleibaliș
tii români au învins cu scorul de 3—1 
echipa secundă a Cehoslovaciei. Alte 
rezultate : Cuba (B) — Polonia 3—0 ; 
R.D. Germană — Ungaria 3—1.

După desfășurarea acestor jocuri, 
in fruntea clasamentului se află e- 
chipa României cu 6 puncte urmată 
de Cuba (B) — 6 puncte, Ungaria — 
5 puncte, R.D. Germană și Polonia 
ei te 4 puncte, Cehoslovacia (B) -- 4 
puncte.

• Cea de-a S5-a ediție a campio
natelor mondiale de scrimă se va 
desfășura intre 18 și 28 august la 
Melbourne. La această ediție, spor
tivii noștri vor participa la . floretă 
masculin (individual), floretă femi
nin (individual și pe echipe), sabie 
(individual și pe echipe) și spadă 
(individual). Din lotul care se pregă
tește fac parte printre alții : Petra 
Kuki, Ion Pop, Alexandru Nilcă, 
Marcela Moldovanu. Viorica Țurcan, 
Ecaterina Stahl. Suzana Ardeleanu, 
Magdalena Chezan etc.
• Echipa selecționată de rugbi a

vremea
Timpul probabil pentru zilele de ÎS. 

: 17 și 18 iulie, tn țară : Vremea va ti
in general instabilă, cu cer schimbător. 
Vor cădea averse de ploaie locale, inai 

I frecvente in. crlșana. Transilvania’, Mar

2045. GRADINA FESTIVAL — 21.
• Moartea unui greier : COȚțRO-
CENI — 15; 17,30: 20. .
• Brațele Afroditef : PACE.Ă ~ 
16: 18 ; 20. ....
• Nick Carter superdetectiv : 
GLORIA. — 9: 114»; 13,30; 15,45; 
.18: 20,15. MODERN — 9; 11,15: 
13,30: 15.43: .13: 20.15, la grădină

< X'ea Marin miliardar : Ft.O- 
REASCA — 9: 11: 13: 15,30; 17,451 
20.
• Dansul tobelor : VOLGA — 9; 
12: 16: 19.
• O dramă la vînătoare : VIITO
RUL - 15.30; 17.45; 20.
• înarmat și foarte periculos ; 
MIORIȚA — 9: 11; 13,13; 15.30; 
17,45; 20,
• Tinărul din Istanbul : AURO
RA — 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20, 
la grădină — 21. FLAMURA — 9: 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.13.
• Acuarele : POPULAR — iG; 
18; 30.
• Ultimul cartuș : MUNCA — 1.6; 
.18: 20.
• Frumoasa si bestia : TOMIS 
— 945; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.

pund cerințelor de astăzi ale agricul
turii, că mai există incă însemnate 
resurse de creștere și perfecționare 
calitativă a producției, secretarul ge
neral ai partidului a subliniat impe
rativul organizării producției acestor 
sisteme de mașini agricole după o 
concepție unitară, al specializării în
treprinderii și in construcția de re
morci și autodumpere de mare capa
citate, a altor utilaje. O dată mai 
mult ș-a dovedit și cu acest prilej că 
vizitele de lucru ale, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unități econo
mice se Înscriu in activitatea acesto
ra ca momente de referință, deschi- 
zind un nou făgaș pentru dezvoltarea 
și modernizarea lor, pentru afirmarea 
plenară a potențialului creator ai 
fiecărui colectiv de oameni ai muncii.

Pe făgașul creșterii 
continue a bunăstării 

poporului
Este bine cunoscută grija perma

nentă pe care conducerea partidului, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o manifestă pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai al poporului — țe
lul suprem al politicii partidului — 
grijă reflectată și în hotărirea adop
tată de recenta plenară a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii privind 
Înfăptuirea Programului de creștere 
a nivelului de trai în perioada 1976— 
1980.

Ecoul puternic pe care această ho- 
tărire l-a avut in opinia publică din 
țara noastră, sentimentele de pro
fundă satisfacție și recunoștință față 
de prevederile privind trecerea, in- 
cepind de la 1 august a.c., in mod 
eșalonat, la a doua etapă de majo
rare a retribuțiilor, față de celelalte 
măsuri de creștere a nivelului de trai 
și-au găsit o vie reflectare în miile 
de telegrame adresate conducerii 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de colectivele de oameni 
ai muncii de pe întreg cuprinsul tării. 
Totodată, numitorul comun al tuturor 
acestor vibrante mesaje il constituie 
hotărirea fermă a celor ce muncesc 
de a-și consacra întreaga energie și 
capacitate creatoare înfăptuirii exem
plare a sarcinilor de plan, a angaja
mentelor asumate in Întrecerea so
cialistă pe acest an — grăitoare ilus
trare a Înțelegerii adevărului că nu
mai prin muncă harnică, neostoită și 
cit mai eficientă putem spori avu
ția națională — izvorul sigur și 
trainic al ridicării continue a bună
stării poporului, al îmbunătățirii ca
lității vieții fiecăruia.

Săptămina aceasta a fost, deopo
trivă, o perioadă de muncă Intensă, 

cinat cu afaceri ad-interim al R. P. 
Chineze la București.

★
Simbătă seara a părăsit Capitala 

ministrul securității publice al Repu
blicii Populare Chineze, Zhao Cangbl, 
care, împreună cu o delegație, a făcut 
o vizită in țara noastră.

La plecare, oaspetele a fost salutat 
de tovarășii George Homoștean, mi
nistrul de interne, și Tudor Postei- 
nicu, ministru secretar de stat, șef al 
Departamentului securității sfatului. 
A fost de față Tien Gin Fen. însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Republicii 
Populare Chineze la București.

în timpul șederii în țară noastră, 
delegația chineză a avut convorbiri la 
Ministerul de Interne și a vizitat uni
tăți economice și obiective culturale 
și turistice.

★
nistru al guvernului a primit, în vi
zită de rămas bun, pe Reginald Louis 
Second®, ambasadorul Marii Britanii 
la București, în legătură cu înche
ierea misiunii sale in țara noastră.

Primul ministru s-a întreținut cor
dial cu cei doi ambasadori.

Franței și-a continuat turneul în 
Nopa Zeelandă susțlnînd la .Auckland 
o nouă întilnire ni compania echipei 
reprezentative a țării. De data a- 
ceasta, rugbiștii francezi au jucat re
marcabil, obținind victoria cu scorul 
de 24—19 (10—7). După cum se știe, 
în jocul disputat la Christchurch, 
gazdele câștigaseră cu severul scor 
de 23—9.
• La Novaki (in apropiere de Bra

tislava), a Început competiția inter
națională de polo pe apă pentru 
..Cupa Dunării". Echipa secundă a 
României a ciștigat primele dopa 
partide disputate învingind țru 4—3 
(1—1, 1—1, 1—1, 1—0) echipa Poloniei 
și cu 11—3 (0—0. o—l, 2—*1, 4—1) se
lecționata Bulgariei.
• După desfășurarea a șase run

de. in campionatul mondial de șah 
pentru juniori, ce șe desfășoară la 
Belfort (Franța), pe primul loc m 
clasament se află Elvest (U.R.S.S.) cu 
5,5 puncte urmat de argentinianul 
Tempon® cu 5 puncte. Șahistul ro
mân Dan Bărbulescti se află pe la
cul 5—3 cu 4 puncte, la egalitate cu 
Benjamin (S.U.A.), Liao (Republica 
Dominicană) și Tamas Utasl (Unga
ria).

rpiniireș șl nordul Moldovei. Vint po
trivit, cu intensificări. Temperatura va 
înregistra o ușoară scădere iii nordul 
țârii. Minimele vor ti cuprinse între 8 
șl 18 grade, Iar maximele între 20 și 
SM de grade. Izolat, condiții de grin
dină. în București : Vreme în generai 
Instabilă, cu cerul variabil, favorabil 
averselor de ploaie. Vlnt moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

la grădină — 2143» GRĂDINA
PARC HOTEL — .31,15,..
• Copil de duminică j COSMOS. 
-• 16; 18; 20. .
• Al patrulea stol : EtĂCARA. — 
15.30: 1745; 20.
• Inspectorul Harry : GRADINA 
FLACĂRA — 21.
• Matinee pentru copii j PRO
GRESUL — 10. BUCEGl — 10, 
LIRA — 10,30. FERENTARI — 10,30. 
PACEA 10- FLOREASCA — 9, 
MUNCA — 10. COSMOS — 10. 
FLACARA — 10 î 12.

teatre
• Teatrul ..Lucia -Sturdza Bu- 
landra“ ' (la Teatrul de vâră He
răstrău) : Interviu — 20,30,
• Teatrul de comedie : Pețitoare»
— 19.30. , .
• Teatrul evreiesc de stat : țin- 
tați cu mine un cîntec — 19,30.
• Teatrul saUric-muzical „C. T6- 
nase“ (grădina Boema): Boema 
ride» cintă și dansează î — 20.

— chiar dacă condițiile climatice an 
fost mal puțin . favorabile — și in 
murea „bătălie a plinii", Printr-o 
amplă mobilizare a forțelor, in jude
țul Brăila s-a încheiat secerișul griu
lui. iar in alte județe din sudul tării 
această lucrare se apropie de sfîrșit. 
Se impune acum să se acționeze 
energic, cu toate forțele umane și 
mijloacele mecanice, pentru a grăbi 
secerișul și in celelalte zone ale 
țării, a pune la adăpost recolta și a 
livra către stat cantitățile prevăzute 
din roadele acestei veri.

0 politică activă 
în sprijinul păcii, 
al unei rodnice 

conlucrări
Mărețul program de dezvoltare e- 

conomlcb-socială a târli in viitorul 
cincinal și in perspectivă pină în 
1990 — cuprins in proiectul de Di
rective ale celui de al Xll-lea Con
gres al partidului — este susținut, 
pe planul politicii externe, de o ac
tivitate dinamică consacrată unei 
largi și rodnice conlucrări internațio
nale, consolidării Păcii.

In cursul săptăminii la care ne re
ferim. această activitate și-a găsit o 
vie expresie in primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a secre
tarului general gl O.N.U., a unor de
legații parlamentare și personalități 
politice din țări socialiste, precum și 
din diferite alte state ale lumii.

Cu prilejul primirii sale, secreta
rul general al O.N.U.. Kurt Wald
heim, a exprimat Întreaga sa satis
facție de a se rei.itil.ii eu <eFil "sta
tului român și înalta apreciere pen
tru contribuția activă și substanțială 
a României, a președintelui ei la 
creșterea și întărirea prestigiului și 
rolului ’ O.N.U. in soluționarea pro
blemelor complexe ale vieții politice 
internaționale. In cadrul unui schimb 
de idei asupra acestor probleme, șe
ful statului român și secretarul ge
neral al O.N.U. au apreciat că Inte
resele supreme ale tuturor popoare
lor cer eforturi, acțiuni hotărite pen
tru o evoluție în direcția păcii, a 
destinderii și colaborării internațio
nale. pentru soluționarea politică, ne
gociată, a tuturor diferendelor dintre 
state, A fost relevată din nou nece
sitatea imperioasă a promovării ,in 
întreaga viață internațională a prin
cipiilor independenței, suveranității 
naționale, egalității statelor, neames
tecului în treburile interne, nefolo- 
sirii forței sau ă amenințării cu for
ța-

Politica principială ți consecventă

La Năvodari a început

Festivalul international „Copiii lumii doresc pacea"
Sîmbătă a încăput tn tabăra dă 

pionieri și școlari de la Năvodari 
Festivalul internațional „Copiii lumii 
doresc pacea", inițiat de către Consi
liul Național al Organizației Pionie
rilor și Comitetul Național Roman 
pentru UNICEF, în cadrul Anului 
internațional al copilului.

La festival participă peste 700 copii, 
din 28 de țări din Europa, Africa. 
Asia, America Latină Și America de 
Nord.

Din țara noastră iau parte formații 
pionierești laureate ale Festivalului 
național „Cintarea României", cară 
vor prezenta spectacole cu o tema

t V
DUMINICA, 13 IULIE 1979

PROGRAMUL l
6.30 Gimnastica la domiciliu
8.W Toi înainte !
s.2ș șoimii patriei
o,3S Film senai pentrii copîî i „săgeata 

Neagră"
10.00 Viata satului
11,40 pentru căminul <țv.
12,00 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei
13,00 Tenis de cimp : România — Suedia 

în „Cupa Daviă“ — aspecte din 
ultima zl a mtilnlrli. Transmisiu
ne direotă. de la arena Progresul. 
— Album duminical

17.55 Film serial : „Calvarul"
18.45 cei 4 M. Producție a studioului tie 

film TV.
16,00 Telejurnal
19,15 Permanenta redescoperire a Româ

niei (V). Fereastră spre Brașov
20.10 Film artistic.: Un om cu „idei". 

Premieră TV. Coproducție frâhed- 
italiană.

21.45 Telejurnal • șport
PROGRAMUL a

8.30 Festivalul national „Cintarea 
României"

8,55 Versuri iii lectura autorilor
0i 13 Mal ayețl o întrebare •’
9,45 Concert educativ

Figaro Computerul... la volan
Industria construcțiilor de auto

mobile e in curs de a cunoaște trans
formări. substanțiale. Peste numai 
cițlva ani, in ajutorul conducătorului 
auto va veni electronica, inaugurînd 
o etapă nouă in construcția auto. 
Sint edificatoare in acest sens noile 
modele elaborate in comun de spe
cialiștii firmei americane „Crysie:;” 
și firmei franceze „Peugeot”. De 
pildă, noul model „HorlzOnt" se dis
tinge ca noutate prin prezența la 
tabloul de bord a unei mașini elec
tronice de calcul. „Computerul mo
bil- informează pe conducătorul 
auto, cu precizie și 'promptitudine, 
asupra stării vremii, distantei stră
bătute, benzinei consumate și vitezei 
mașinii. Deși aceste aparate electro
nice vor fi Instalate la bordul noilor 
tipuri de automobile abia mnul Viitor, 
șj>ecialiștli jlucrează deja la beai 
de-a doua generație de computare- 
auto -- care, in afara parametrilor' 
amintiți mai sus, vor calcula și in
forma cită benzină a mai rănlas în 
rezervor, timpul necesar și viteza 
medie care trebuie menținută pentru 
a ajunge la destinație etc., contri
buind in acest fel in mod însemnat 

i la economisirea de carburant.
Tn timp ce tipurile de automobile 

încep tot mai mult să se asemene 
intre ele în ce privește înfățișarea 
exterioară, perfecționarea conduce
rii deschide o nouă arenă de concu
rență intre firmele constructoare- 
auto. Specialiștii apreciază cu certi
tudine că in. viitorul apropiat nu mo
delul automobilului, ci securitatea 
conducerii oferite de aparatele insta
late la bordul lui va juca rolul hotă- 
ritor. Preferințele cumpărătorului se 
vor îndrepta, categoric, spre o mașină 
cu grad înalt de securitate și con
suni ele carburant redus, indiferent 

I de înfățișarea sa exterioară..

a României de intensificare a rela
țiilor cu toate țările socialiste, cu sta
tele in curs de dezvoltare, cu toate 
țările lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială, de a conlucra pentru 
instaurarea unui nou climat inter
național, favorabil aspirațiilor de pro
gres ale tuturor popoarelor, au fost 
reliefate și cu prilejul primirii de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
președintelui Frontului Popular Pa
triotic dih R.P. Ungară, a delega
ției de parlamentari din Iugoslavia, 
a delegațiilor parlamentare din 
Franța și Senegal, a ministrului fi
nanțelor din R.P. Bangladesh, minis
trului economiei, comerțului exterior 
și cooperării economice din Egipt, a 
ministrului poștelor și telecomunica
țiilor din Republica Algeriană De
mocratică și Populară — toate aces
tea ilustrlnd ampla deschidere a po
liticii externe românești de pace și 
colaborare.

Acțiuni în direcția 
unei noi ordini 

economico 
internaționale•

Printre evenimentele principale din 
această săptămină figurează impor
tante reuniuni internaționale, care 
constituie noi manifestări in spriji
nul eforturilor pentru statornicirea 
unei noi ordini economice in lume. 
Sub auspiciile acestui deziderat — 
devenit Imperativ al umanității — 
se desfășoară la Roma Conferința 
mondială asupra reformei agrare și 
a dezvoltării rurale. Una din marile 
teme ale Conferinței o reprezintă 
combaterea foametei și a subnutriției, 
care afectează 300 de milioane de 
persoane din țările in curs tie dezvol
tare. Este vorba de una din gravele 
consecințe ale inegalităților flagrante 
din lumea contemporană, puse din 
nou in evidență in cadrul reuniunii 
de la Roma. Așa cum s-a arătat, in 
puternic contrast cu situația din ță
rile in cur? de dezvoltare, 32 la sută 
din populația lumii, cee care trăiește 
in țările bogate, consumă 75 la sută 
din resursele omenirii, controlează 
88 la sută din produsul mondial brut. 
80 la sută din comerțul internațional 
și din investiții, 93 la sută din in
dustrie și aproape integral activită
țile de cercetare. Desigur, foametea 
în lume „nu este, o fatalitate", cum 
sublinia, dealtfel, directorul general 
al F.A.O. ; pentru lichidarea ei este 
necesar insă ca eforturile proprii ale 
țărilor in curs de dezvoltare, cărora le 
revine un rol prioritar în activizarea 
potențialelor proprii din mediul ru
ral, să fie susținute de un nou tip

tică adecvată Anului internațional 
al copilului. Programul festivalului 
internațional, care se desfășoară pină 
la 19 iulie, mai cuprinde Un concurs 
și o expoziție de desene pe tema 
„Copiii lumii doresc pacea", precum 
și o expoziție de fotografii. Concomi
tent, se va desfășura festivalul fil
mului pentru copil, In cadrul căruia 
vor rula filme de producție româ
nească.

Festivalul internațional ..Copiii Iu» 
mii doresc pacea" se va încheia cu 
un spectacol de gală la teatrul de 
vară din Mamaia, cu participarea tu
turor formațiilor prezente. (Agerpres)

T9,oo Telejurnal
19,13 TCierama
.19,45 Cultura șl viata
20.03 Bijuterii muzicale.
20.30 Anunțuri și muzică
20,40 Cina metopeie povestesc. O pro

ducție a studioului de him TV
21.00 Clubul tineretului
21,4Ș Telejurnal • Sport

LUNI, 16 IULIE 1979
PROGRAMUL 1

.10.00 tmisiune în limba maghiară
te.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
10,15 priorități îh economie. Dosarul 

energiei. Obiective fundamentale 
ale activității economice viitoare 
— în. lumina proiectului Directive
lor Congresului al Xlf-iea al P.C.K.

19,?0 Muzică ușoară
19.50 Orizont tehnico-științiflc
20.20 Cadran mondial
20-40 Roman , foileton : Poldark
21.35 Telejurnal

PROGRAAIUL 3
16.00 Cenaclu! tinerilof din Găești
16.30 Emisiune pentru pionieri
16.45 Album coral
17,05 întilnire cu... muzica și umorul
17.90 Drumuri europene
18,00 Film serial: Rădăcini
18.50 1001 de seri
.19,00 Telejurnal
1S.îs Seară de operă și operetă
29,25 un fapt văzut de aproape
20,4« De ia A lă... infinit — «eiactlunl
21,55 Telejurnal

Dealtfel, aparatele electronice — 
prevăd de pe acum aceiași specialiști 
— vor «upllni lipsa mecanicului auto. 
Un computer miniatural va controla 
iiî mal puțin de trei minute moto
rul cu toate conexiunile sale., in pri
mul rînd regimul arderii carburantu
lui. funcționarea starter-ulul, a acu
mulatorului etc. și va pune „diag
nostic" exact. Chiar dacă va fi insu
ficient pregătit din punct de vedere 
tehnic, conducătorul auto ișl va pu
tea pune singur la punct mașina.

Unele experiențe care șe desfă
șoară in prezent in Franța demon
strează ce va deveni automobilul doar 
peste cițiva ani. Pe marginea unei 
magisțrale-auto s-a instalat un cablu 
care transmite unde radio cu o frec
vență de 10 kilohertzi, cu ajutorul 

, cărora servigiul.de circulație șl poli
ției intră'1 iii contact cu cOnrfucăto"ii 
'auto, :trarismițuidu-le iiiforihâțîi'asu
pra vremii, stării șoselei, asupra uftor 
accidente petrecute pe traseu etc. Dă 
aici și pină la automatizarea completă 
a conducerii auto nu este decît un 
pas. Dealtfel, un asemenea proiect 
există, insă înfăptuirea Iul practică 
este împiedicată, deocamdată, de 
costul ridicat de fabricație al prototi
pului.

Tn viitorul apropiat, conducătorul 
auto va primi inforhîatiile asupra șo
selei pe care circulă sau asupra func- 
țiohării motorului pe un ecran de 
televizor instalat in fata să, lingă 
volan. Dacă, eventual, automobilistul 
se rătăcește, pe ecran va apare harta 
regiunii, pe care o săgeată minusculă 
va indica locul unde se găsește in 
acel momerit automobilul său.Firma 
„Crysler"'intenționează să instaleze 
un asemenea sistem electronii pe un 
tip de autoturism care va fi prbțjus 
spre .sfirșitul anului 1930.

de relații economice internaționale, 
de natură să contribuie la lichidarea 
inegalităților din lumea contempo
rană.

Pe linia preocupărilor in vederea 
făuririi unei noi ordini economice 
se înscrie »i actuala sesiune a Con
siliului Economic Și Social al O.N.U. 
(ECOSOC). Pe agenda reuniunii se 
află teme de importanță deosebită : 
definitivarea lucrărilor de elaborare 
a strategiei internaționale a dezvol
tării pentru deceniul 1981—1990 și 
pregătirea proiectelor de documente 
Care vor fi supuse Adunării Generale 
extraordinare a O.N.U. din 1980. care 
va dezbate căile de instaurare a unei 
noi ordini economice internaționale.

Orizontul libertății 
în Nicaragua

Agențiile de presă au informat 
despre: intensificarea ofensivei forțe
lor patriotice din Nicaragua, sub lo
viturile cărora se dezintegrează tot 
mai multe din mecanismele regimu
lui dictatorial din această țară a 
Americil centrale. Numeroase locali
tăți sint controlate de unitățile Fron
tului sahdinlst,’ în timp ce in diferite 
alte zone aie țării trupele somoziste 
suferă noi și grele infringeri.

Pe de altă parte, a fost dat publi
cității programul Guvernului de re
construcție. națională, care pro
pune „începutul unui proces re
voluționar și național de profunde 
transformări". Programul preconi
zează instaurarea în Nicaragua a 
unui stat democratic în care puterea 
executivă ar trebui să aparțină. Gu
vernului de reconstrucție națională, 
iar puterea legislativă unul Consiliu 
de stat alcătuit din reprezentanți ai 
Frontului Sandinist de Eliberare Na
țională, Frontului Patriotic, Frontului 
Amplu al Opoziției, Consiliului su
perior a; întreprinderilor particulare. 
Universității din Nicaragua și Aso
ciației naționale a clerului. Progra
mul prevede abolirea instituțiilor re
presive, dizolvarea aparatului puterii 
jui Somoza șl exercitarea deplină a 
libertăților fundamentale. Potrivit 
programului, politica externă va fi 
întemeiată pe principiile independen
ței și nealinierii.

*
Săptămina care se încheie a fost o 

săptămină bogată în evenimente de 
amplă semnificație pentru progresul 
continuu al patriei pe drumul socia
lismului, pentru prezența ei construc
tivă in viața internațională, ca fac
tor activ in afirmarea ideilor de pace 
și colaborare intre toate națiunile.

Silviu ACHIM 
Eugen POP

DI PRETUTINDENI
• HRANA SUCULEN

TĂ A COSMONAUTI- 
LOR. De la începutul misiunii j 
sale in Cosmos, la bordul com
plexului spațial „Saltut-6“, cos
monautul sovietic Valeri Riumin 
s-a ingrășat cu 700 de grame. 
Este pentru prima oară in isto
ria zborurilor cosmice cind se 
înregistrează acest fenomen. 
De obicei, cosmonauții care ră- 
min un timp mai muit sau mai 
puțin îndelungat in Cosmos 
pierd din greutate. Specialiștii 
sovietici explică sporul de greu
tate, in căzui lui Riumin, prin 
excelentele condiții de hrană de 
care a dispus cosmonautul în 
timpul evoluției sale în Cosmos. 
La începutul zborurilor cosmice, 
cosmonauții sovietici se hrăneau 
doar cu piureuri. In prezent, 
meniul celor doi cosmonauți — 
Liahov și Riumin — cuprinde a- 
proximativ 70 de feluri, pe bază 
de conserve de carne, produse 
lactate și produse de cofetărie 
etc. Nava spațială de transport 
fără pilot „Progress-7" a adus la 
bordul complexului spațial fruc
te și legume proaspete.

• „TUTUNUL SAU 
SĂNĂTATEA!“ Purtind 
titlul „Tutunul — un flagel al 
timpurilor moderne", un amplu 
articol publicat in ultimul nu
măr al revistei „Sanie du 
Monde", care apare sub egida 
Organizației Mondiale a Sănătă
ții (O.M.S.), atrage din nou aten
ția asupra gravelor pericole ale 
fumatului pentru sănătatea omu
lui. Tutunul e răspunzător in
tr-o mare proporție pentru di
feritele forme de cancer pul
monar, ca și pentru alte afec
țiuni grave, cum sint ulcerul 
gastroduodenal sau maladiile 
cardiace. Fumatul de către fe- ; 
mei in perioada gravidității | 
poate avea efecte nefaste asupra 
viitorului copil. Relevant pen
tru veritabila ofensivă de
clanșată imootriva fumatu
lui este faptul că O.M.S. a 
fixat drept principala sa preo
cupare pentru amil viitor tema 
„Alegeți : tutunul sau sănăta
tea I"
• CENTRALĂ EOLIA

NA. Cea mai mare centrală e- 
lectricâ eoliană din lume a tost 
inaugurată recent in statui ame
rican Carolina de Nord. Con
struită pe o creastă de munte, la 
1286 metri inâlțime. centrala 
dispune de două enorme „aripi", 
lung! de cite 30.3 metri fiecare 
și, în. condiții de „vint bun", 
poate produce electricitate sufi
cientă pentru a alimenta 
300—400 de locuințe. La un vint 
cu viteza de 40 km pe oră, pro
ducția sa de electricitate trebuie 
să atingă 2 000 kWh. Această cen
trală. cu un cost de 3.3 milioa
ne de dolari, a fost realizată cu 
titlu experimental. Ea ar urma 
să fie conectată la rețeaua na
țională în toamnă, dacă funcțio
narea sa se va dovedi satisfacâ-

f. lO.Mi. . ț

• ELEVII SI PROFE
SORII- IN UZINE! Ito- 
binarea ipvățămintului cu prac
tica aște o cerință care se im
pune tot mai mult pe toate me
ridianele. în Franța, după cum 
a anunțat recent ministrul edu
cației. Christian Beullac, „sta
giile educative" in Întreprinderi 
vpr deveni obligatorii inceplnd 
din luna ianuarie 1980 pentru 
toți elevii din invățămintul teh
nic și, îndeosebi, pentru cei din 
liceele de învățămint profesio
nal. Măsura urmărește — co
mentează ziarul „Le Figaro" 
declarațiile ministrului — „să se 
Ofere tinerilor o calificare pro- j 
fesională sporită, o îmbunătățire
a integrării lor în viata activă 
și o deschidere a școlii spre 
lumea muncii". Considerindu-se 
că reforma trgbuie să înceapă 
cu formarea în acest sens a ca
drelor didactice, s-a luat hotă
rirea că încă in cursul viitorului 
an școlar, peste 3000 de învățători 
și profesori să efectueze stagii de 
mai multe săptămlni In între
prinderi» Măsura a fost a- 
nunțatâ ciff ministrul însuși in 
cadrul unei reuniuni la care au 
participat părinți, profesori și 
conducători de întreprinderi.

• AVION „SOLAR".
Tn Anglia a fost conceput și este 
in curs de experimentare un 
nou tip de avion cu propulsie... 
solară. După cum informează 
„Daily Express", avionul, ase
mănător cu un planor cu elice, 
cu o anvergură de 20 de metri 
și o greutate de 103 kg, reușește 
să parcurgă o distanță de 1 126 

• de metri, la o Înălțime de 9 me
tri. Elicea de deasupra cabinei ■ 
pilotului este acționată de 4 e- 
lectromotoare alimentate cu e- j 
nergia furnizată de 760 de ele
mente de captare a razelor șola- i 
re. Se scontează ca prin înmul
țirea , numărului elementelor să 
fie sporit și randamentul de 
zbor al noului tip de avion.

• POPULAȚIA GLO
BULUI ÎN ANTICHITATE.
Potrivit estimărilor unor specia
liști, in antichitate populația 
planetei nu ar fi depășit cifra 
de 250 milioane oameni. Cel mai 
populat continent. Asia, ar fi j 
avut atunci 170 de milioane de 
oameni. După aceleași aprecieri, j 
în Africa trăiau 26 miliohne. in j 
America de Nord — 3 mi- ! 
lioane. iar în America Cen
trală și de Sud — 30 de mi- ■ 
lioane. Aceiași specialiști — ci
tați de ziarul „Sovetskaia Roe- 
sia" — consideră că de la apa
riția omului și pîriă în prezent, 
pe globul nostru pămintesc s-au 
perindat în total 80 de miliarde 
oameni — o cifră relativ modes- ț 
tă dacă avem in vedere că 
populația de azi a lumii depă
șește 4 miliarde.

• „DC-10" ZBOARA 
DIN NOU. Administrația 
pentru aviația civilă a S.U.A. I 
(F.A.A.) a anunțat ridicarea in
terdicției de zbor pentru avi
oanele „DC-10" imobilizate la 
sol de la 6 iunie. Admi
nistratorul F.A.A., Langhorne 
Bond, a precizat însă că a- 
ceastă hotărire este însoțită da 
dispoziții severe privind verifi
carea sistemului de fixare a : 
motoarelor de aripi, a cărui u- 
zură â constituit cauza acciden- j 
tului. unui aparat. de acest tip ! 
survenit la 5 iunie la Chicago, 
soldat cu 273 de morți.

servigiul.de
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Manifestări consacrate României
, în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a Eliberării țării
In diferite țări ale lumii continuă seria de manifestări consacrate 

aniversării a 35 de ani de la Eliberarea tării noastre de sub dominația 
fascistă.

TTALIA. La Biblioteca română din 
Roma, în cadrul „Zilelor prieteniei 
româno-italiene", prof. Biagio Ci- 
polletta a prezentat pe larg condițiile
create in țara noastră pentru afir
marea in toate domeniile a tinerei 
generații, preocuparea partidului și 
statului român pentru asigurarea unei 
dezvoltări sănătoase, lipsite de griji 
a copiilor.

Tn cadrul unei alte manifestări, la 
Roma a fost organizată, totodată, o 
masă rotundă și a avut loc vernisa
jul unei expoziții de pictură. Criticii 
de artă Carmine Benincasa și Lu
ciano Marziano au subliniat, cu acest 
prilej, originalitatea picturii româ
nești contemporane, mesajul ei uma
nist profund, legătura strînsă cu tra
diția artei noastre populare. Cu a- 
celași prilej, violonistul român Ilie 
lonescu și pianista italiană Paola 
Caffarella au interpretat piese din 
opera lui Ciprian Porumbescu, Sabin 
Drăgoi și a altor reprezentanți de 
seamă ai creației componistice ro
mânești.

BELGIA. La Schoten, unde s-a 
desfășurat Festivalul internațional de

folclor, tara noastră a fost reprezen
tată de ansamblul folcloric „Făgăra
șul" din Brașov, ale cărui spectacole 
au fost îndelung aplaudate și căl
duros apreciate de publicul specta
tor, critica de specialitate și presa 
belgiană. Cu aceeași,, ocazie a avut 
loc o paradă a portului popular și a 
fost deschisă o expoziție de fotogra
fii și costume populare din țările 
participante, exponatele românești 
fiind deosebit de apreciate.

CANADA. La Biblioteca publică 
din Ottawa a fost organizată o ex
poziție de desene ale copiilor din țara 
noastră și au fost prezentate filme 
documentare, muzică populară și cul
tă din România.

KUWEIT. Televiziunea din Kuweit 
a marcat apropiata sărbătoare a po
porului român printr-o emisiune în 
care a fost transmis filmul „Nadla 
Comăneci", realizat de studioul „A- 
lexandru Sahia". Comentatorul filmu
lui a evidențiat „tradiția educației 
sportive în România", confirmată în 
mari competiții naționale, europene 
și mondiale.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN NICARAGUA
• Insurgenții sandiniști controlează două treimi din teritoriul 
țării • Misterioasa dispariție a lui Somoza din Managua 

• Mersul negocierilor de la San Jose
în momentul cînd forțele sandi- 

niste controlează două treimi din 
teritoriul țării — ultima localitate 
ocupată de insurgenți a fost Sauce, 
situată între Esteli și Leon — la 
Managua domnește o atmosferă 
confuză, vorbindu-se tot mai in
sistent de un deznodământ apropiat 
al crizei. în jurul buncărului lui 
Somoza s-a observat o intensă 
mișcare de elicoptere, iar dictato
rul a lipsit vineri din capitală — 
informează agenția France Presse. 
Oficial, el ar fi întreprins o inspec
ție a fronturilor de luptă din in
teriorul tării, dar în cercurile di
plomatice și de presă circulă ver
siuni potrivit cărora Somoza s-ar 
fi deplasat în Guatemala pentru o 
întîlnire cu omologii săi guatema
lez, salvadorian și hondurian, că
rora le-a cerut sprijin militar pen
tru a-și crea o situație mai a- 
vantajoasă la negocierile privind 
predarea puterii.

Nu mai puțin contradictorii sînt 
știrile privind mersul negocierilor 
de la San Jose (Costa Rica) in

tre S.U.A. și guvernul nicaraguan 
de reconstrucție națională. în 
timp ce purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat american, 
Hodding Carter, afirma că s-au în
registrat „anumite progrese com
patibile cu rezoluția O.S.A." (prin 
care s-a cerut demisia lui So
moza), un membru al guvernului 
de reconstrucție, Sergio Ramirez, 
declara că S.U.A. exercită presiuni 
pentru a obține includerea in gu
vern a încă doi membri și ame
nință că, în caz de neacceptare, 
ar putea relua livrările de arma
ment pentru trupele somoziste, pa
ralel cu împiedicarea aprovizionă
rii sandiniștilor. Un alt punct de 
divergente, potrivit aceleiași sur
se, ar fi viitorul statut al Gărzii 
Naționale : guvernul provizoriu do
rește ca ea să fie . condusă de mi
nistrul apărării, iar Washingtonul 
propune ca în fruntea gărzii să se 
afle un ofițer din rîndurile ei. Ra
mirez a adăugat că „demisia ge
neralului Somoza depinde de 
S.U.A.".

Un raport G.A T.T. subliniază ;

„Sînt necesare eforturi pentru înlăturarea 
piedicilor din calea comerțului mondial"

G.A.T.T. (Acordul General pentru 
Tarife și Comerț), care, după cum se 
știe, este un tratat, sub egida O.N.U., 
menit să faciliteze comerțul interna
țional, la care a aderat și România, 
a dat publicității, zilele acestea. Ia 
Geneva, un nou raport în care aver
tizează asupra situației critice create 
în acest domeniu. „Relațiile comer
ciale internaționale — relevă docu
mentul .— au intrat într-o fază di
ficilă. Una din sarcinile capitale ale 
statelor membre ale G.A.T.T. este de 
a-și pune de acord politica lor cit 
nu este prea tîrziu pentru a împie
dica paralizarea comerțului mondial".

Referindu-se la negocierile comer
ciale din cadrul G.A.T.T., cunoscute

sub denumirea de „Runda Tokio", 
raportul consideră că din cele 11 
acorduri încheiate pînă acum, unele 
vor contribui ca normele fundamen
tale de desfășurare a comerțului să 
devină mai clare și mai puțin riscan
te, iar altele să deschidă perspective 
pentru o creștere a comerțului mon
dial. Cu toate acestea, în diferite 
domenii — precizează raportul — 
„rezultatele obținute in cadrul nego
cierilor sînt cu mult sub așteptări". 
în consecință, raportul recomandă ca 
în cursul lunilor viitoare să se acor
de prioritate încheierii cu succes a 
„rundei Tokio" pentru stimularea 
comerțului intre toate statele, pe 
baze reciproc avantajoase.

ÎNTlLNIRE PRIETENEASCA DE LUCRU INTRE MINIȘTRII 
AFACERILOR EXTERNE Al ROMÂNIEI SI IUGOSLAVIEI »
BELGRAD 14 (Agerpres). — La 

14 iulie a.c., Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, și Iosip Vrhoveț, 
secretar federal pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, au avut 
o întilnire prietenească de lucru la 
Vîrșeț.

La întîlnire a luat parte Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

A fost prezent Trifun Nikolici. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

în cursul convorbirilor, cei doi 
miniștri de externe s-au informat 
reciproc cu privire la obiectivele 
actuale ale construirii socialismului 
in Republica Socialistă România șl 
R.S.F. Iugoslavia și au evidențiat 
rezultatele renfarcabile obținute în 
îndeplinirea acestora de către po
poarele celor două țări.

A fost relevată cu deosebită satis
facție evoluția relațiilor strinse, fră
țești dintre țările, partidele și po
poarele noastre, subliniindu-se im
portanța determinantă a întîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
pentru dezvoltarea fructuoasă, pe 
multiple planuri a raporturilor ro- 
mâno-iugoslave. Miniștrii au expri
mat hotărîrea celor două părți de a 
extinde și aprofunda necontenit le
găturile de prietenie, colaborare și 
bună vecinătate, în spiritul înțelege
rilor și măsurilor convenite cu prile
jul dialogului dintre conducătorii ce
lor două țări și partide.

în cadrul convorbirilor s-a proce
dat, totodată, la un larg schimb de 
păreri privind probleme actuale ale 
vieții politice internaționale. în ,le-

gătură cu aceasta, s-a subliniat im
portanța luptei pentru întărirea des
tinderii, păcii, colaborării și secu
rității internaționale, pentru solu
ționarea pe cale politică a tuturor 
litigiilor și conflictelor dintre state, 
pentru instaurarea unor raporturi noi 
în viața internațională, bazate pe 
deplina egalitate in drepturi, pe res
pectarea strictă a principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului in afacerile ipterne, 
nerecurgerii la forță și la amenința
rea cu forța in relațiile dintre state. 
S-a relevat necesitatea continuării 
eforturilor pentru edificarea securită
ții și dezvoltarea cooperării in Eu
ropa, pentru pregătirea temeinică a 
reuniunii de la Madrid, în așa fel 
încît aceasta să ducă la impulsiona
rea aplicării Actului final de 1a Hel
sinki ca un tot unitar. Miniștrii au 
reafirmat hotărîrea celor două părți 
de a-și aduce întreaga lor contribuție, 
alături de celelalte state ale lumii, 
în lupta pentru oprirea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
pentru eradicarea subdezvoltării și 
edificarea unei noi ordini economice 
internaționale, pentru abolirea defi
nitivă a politicii colonialiste, neocolo- 
nialiste, de discriminare rasială și 
apartheid.

întîlnirea și convorbirile dintre cei 
doi miniștri de externe, desfășurate 
într-o atmosferă de caldă prietenie și 
cordialitate, au evidențiat dorința 
celor două țări socialiste, prietene, și 
vecine, de a continua dezvoltarea și 
adîncirea relațiilor dintre ele. în toate 
domeniile de interes reciproc, de a 
întări conlucrarea lor în sfera activi
tăților internaționale.

Consecințele penuriei și sporirii 
prețului petrolului

OSLO. — La Oslo s-a anunțat 
creșterea, începind de la 16 iulie, a 
prețului benzinei. Agenția D.P.A. no
tează că aceasta este a cincea ma
jorare, în decurs de șapte luni, a 
prețului benzinei în Norvegia

WASHINGTON. — Principala cen
trală sindicală americană, A.F.L.- 
C.I.O., a cerut punerea la punct a 
unui vast program energetic care să 
cuprindă raționalizarea consumului 
de carburanți, controlul guvernasnen- 
tal asupra importurilor de petrol și 
crearea unei autorități, la scară na
țională, astfel incit „America să-și 
recîștige controlul asupra economiei 
și destinului său".

OTTAWA. — Ministrul canadian al 
energiei, Ray Hnatyshyn, a anunțat, 
vineri, majorarea prețurilor la gaze, 
începind de la 11 august. Această 
majorare tiu include creșterile de 
prețuri anunțate recent de O.P.E.C., 
ele urmind sâ constituie, ulterior, o- 
biectul unor măsuri similare.

NEW YORK. — într-o relatare 
privind profiturile din 1978 ale com
paniilor din afara Statelor Unite, re
vista americană „Newsweek" dezvă
luie că firmelor petroliere actuala 
criză a petrolului, în loc să le dău
neze, le priește. Astfel, concernul 
transnațional „Royal-Dutch-Shell" a 
realizat anul trecut profituri de 2,2 
miliarde dolari.

Se dezvoltă cooperarea 
economică 

româno-finlandeză
HELSINKI 14 (Agerpres). — La 

Helsinki s-au încheiat lucrările celei 
de-a Xl-a sesiuni a Comisiei mixte 
de comerț și cooperare româno-fin
landeză. A fost semnat un protocol 
care prevede măsuri pentru lărgirea 
schimburilor comerciale și dezvolta
rea cooperării economico-industriale 
româno-finlandeze.

Lucrările Consiliului 
ministerial al O.U.A.
MONROVIA 14 — Trimisul Ager- 

'Pres transmite : Lucrările celei de-a 
33-a sesiuni a Consiliului ministe
rial al Organizației Unității Africa
ne, care au început luni la Mon
rovia. au intrat in faza dezbaterii și 
adoptării documentelor finale. Pînă 
în prezent, Consiliul ministerial și 
comitetele sale au dezbătut și elabo
rat proiecte de rezoluții in legătu
ră cu problemele coloniale, ale ex
tinderii cooperării economice inter- 
africane și .dezvoltării, ale colaboră
rii în domeniul invățămîntului, cul
turii și științei. Totodată, este a- 
proape definitivată ordinea de zi a 
celei de-a 16-a sesiuni la nivel înalt 
a O.U.A., care urmează să-și Inau
gureze lucrările marți seara, tot la 
Monrovia.

„Frontul Patriotic Zimbabwe 
controlează trei pătrimi 

din teritoriul tării“
Declarația lui Joshua Nkomo

NAIROBI 14 (Agerpres). , — Fron
tul Patriotic Zimbabwe se pronunță 
împotriva recunoașterii de către Ma
rea Britanie a pretinsului guvern de 
la Salisbury, condus de Muzorewa, a 
declarat la Nairobi Joshua Nkomo, 
copreședinte al Frontului, care a fă
cut o escală în capitala Kenyei în 
drum spre Monrovia. Joshua Nkomo 
a subliniat că forțele patriotice con
trolează trei pătrimi din teritoriul 
țării, iar Frontul Patriotic este ferm 
hotărit să nu permită ca o minoritate 
albă să dispună de soarta poporului 
Zimbabwe prin intermediul unui gu
vern marionetă.

LA GIURGIU Șl RUSE

Convorbiri româno-bulgare
SOFIA 14 (Agerpres). — în înde

plinirea sarcinilor trasate în dome
niul construcțiilor de mașini de con
ducătorii de partid și de stat ai Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Bulgaria, la Giurgiu 
și Ruse a avut loc o Întîlnire de lu
cru între ministrul român al indus
triei construcțiilor de mașini, Ioan 
Avram, și ministrul bulgar al con
strucțiilor de mașini, Toncio Ciakâ- 
rov. în cadrul întilnirii au fost con
venite programul de producție al în

treprinderii comune de construcții de 
mașini grele de la Giurgiu și Ruse 
pe perioada 1981—1985, precum și li
vrările reciproce de produse pe ace
eași perioadă. De asemenea, a fost 
examinat stadiul realizării altor ac
țiuni de cooperare și specializare 
bilaterală in domeniul construcțiilor 
de mașini, stabilindu-se măsurile 
corespunzătoare menite să conducă 
la extinderea, in cincinalul următor, 
a schimburilor de mașini și utilaje 
dintre România și Bulgaria.

Sesiunea Comisiei mixte de colaborare economică și tebnică 
româno -israeliană

TEL AVIV 14 (Agerpres). — în 
perioada 10—13 iulie a.c. s-au desfă
șurat în Israel lucrările sesiunii a 
IX-a a Comisiei mixte de colabo
rare economică și tehnică româno- 
israeliană. Delegația română la se
siune a fost condusă de Dumitru 
Bejan, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționa
le, iar delegația israeliană de Gui- 
deon Patt, ministrul industriei, co
merțului și turismului.

Cu acest prilej, șeful delegației 
române a fost primit, in întilniri se
parate, de Yitzhak Navon, președin
tele statului Israel, și de primul mi
nistru, Menahem Begin.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi

se președintelui Israelului și primu
lui ministru mesaje de salut și urări 
de sănătate.

Președintele Yitzhak Navon și 
primul ministru, Menahem Begin, au 
exprimat sincere mulțumiri pentru 
mesajele primite și au rugat să fie 
adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, din partea lor și 
a poporului israelian, cele mai calde 
urări de sănătate și fericire per
sonală, precum și sentimentele lor 
de deosebită apreciere pentru politi
ca externă clarvăzătoare de pace și 
înțelegere între popoare, promovată 
de șeful statului român.

La încheierea lucrărilor sesiunii 
Comisiei mixte româno-israeliene a 
fost semnat un protocol.

Problema reunificării Coreei trebu'* 
soluționată prin dialog intre Nord și Sud 
Declarația premierului Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene

După asasinarea căpeteniei Mafiei din S.U.A.

Sâptămîna aceasta, miercuri spre 
seară, la ora 17,11, cind Skylab-ul, 
încă intact, își începea deasupra 
Atlanticului plonjonul sfirșit în Aus
tralia, pe Kalemegdan domneau li
niștea, destinderea, surisul și joaca. 
De ce am ales această oră și de ce 
Kalemegdanul ? Pentru că la Bel
grad. unde știrile mapamondului se 
recepționează cu o neobișnuită sa
voare, mai in glumă, mai în serios, 
se răspîndise și presupunerea că 
suspansul astronautic ce întreținuse 
coloanele „tari" din presa ultimelor 
săptămini s-ar putea încheia taman 
la confluența Dunării cu Sava. A- 
dică la porțile „orașului alb", in pra
gul lui, la poalele Kalemegdanului.

Cum tot îmi luam rămas bun in 
acea seară de la capitala iugosla
vă, m-am înființat la fața locului. 
Dar fostul cîmp de instrucție și fos
ta fortăreață iși trăiau netulburat 
viata cotidiană. Adică : sub turnu
rile de strajă, fetele savurau înghe
țată. cohorte de turiști defilau pe sub 
zidurile cî’ndva asediate de armata 
de 160 000 de oameni ai lui Soliman 
zis Magnificul, pe fostele terenuri 
de manevră zvîcnea, cu zgomotul în
fundat al bătăii inimii, pulsul ritmic 
al mingilor de tenis, doi adolescenți 
făceau exerciții yoga . între tancurile 
din curtea muzeului rezistentei, din
colo de șanțul de apărare alți tineri 
și tinere jucau baschet, volei sau 
minigolf, urcau încet vapoare pe 
Dunăre spre Sava. Dar cea mai o- 
menească imagine din acest panop- 
ticum de imagini omenești mi-a pă
rut a lui Mirko și a prietenului său. 
Prietenului nu-i știu numele, dar pe 
Mirko am auzit cînd l-a strigat mă
mică, a țipat la el, să lase tunul in 
pace, să nu-1 strice. Mirko n-a as
cultat, continuind, cocoțat pe-un o- 
buzier din primul război mondial, 
să manevreze alandala mecanisme
le moarte, concepute cîndva să a- 
ducă ele însele moarte. Nici un cus
tode și nici un cetățean n-a con
testat dreptul lui Mirko de a zdrăn
găni fierul cel vechi, poate pentru 
că piese de muzeu există destule sus 
pe Kalemegdan, sau poate pentru că 
imaginea unui ține cocoțat pe-o re
licvă de dură amintire simboliza ire
versibilul curs al istoriei.

Astfel se încheia, printr-o neaștep
tată simetrie, periplul iugoslav care

a inspirat rîndurile de față. El în
cepuse cu douăsprezece zile în urmă, 
în cealaltă margine a orașului, pe 
culmea Avala, printr-o clipă de re
culegere la mausoleul ostașilor ne- 
cunoscuți, unii răpuși, cine știe, poa
te chiar de obuzierul din curtea for- 
tăreței-muzeu. De pe culmea Avalel 
coborîsem spre poalele ei, în poia
na de la Iainci. La Iainci a fost, ca 
și pe Kalemegdan, dar mai încoa
ce, in timpurile moderne, tot poli
gon militar. în timpul celui* de-al 
doilea război mondial se executau 
aici in special trageri de noapte. Ve
neau camioanele pe întuneric, des-

Festivități cu prilejul 
Zilei naționale a Franței

PARIS. în cadrul festivităților or
ganizate la 14 iulie — Ziua națională 
a Franței — cu prilejul celei de-a 
190-a aniversări a cuceririi Bastiliei, 
la Paris a avut loc o paradă militară. 
Au fost prezenți președintele Valery 
Giscard d’Estaing, alte oficialități 
franceze, un numeros public.

leului", neapărat roșie, pentru fie; 
care suflet ucis. Aleile de la Iainci 
sînt pavate cu 120 000 de dale, spre 
cring se întind, aliniate ca niște com
panii în marș, răzoarele cu 120 000 de 
flori singerii.

între acești doi poli ai mărturiilor 
de lupte și de jertfe care flanchează 
Belgradul — Iainci-Avala și Kale
megdan — între crîngul acum tulbu
rat doar de rafalele trilurilor de 
mierle și trofeele din fosta cetate’, 
acum mînuite doar de preșcolari 
zburdalnici, există o simbolică, dar și 
reală legătură de cauzalitate. Așa a 
fost să fie istoria Iugoslaviei, o lungă

NEW YORK —După 
asasinarea in Brooklyn 
a lui Carmine Galan
te, „nașul" Mafiei a- 
mericane, războiul de 
succesiune este des
chis — scrie agenția 
France Presse. Lichi
darea in plină zi a șe
fului celor 26 de „fa
milii" de mafioți, care 
controlează toate afa
cerile lumii interlope 
din S.il.A,, nu este 
intimplătoare. relevă 
surse ale poliției. Cu
noscut ca unul dintre 
cei mai temuți crimi
nali, Carmine Galan
te a devenit in ulti
mii ani tot mai rapa
ce, fapt care i-a ci
fraj ?i ura mafioților. 
Sub aspectul de tată 
de familie liniștit ce-și 
cultivă grădina de zar
zavaturi din proprie
tatea sa din Long Is

land, Carmine Galante 
avea sute de morți pe 
conștiință. Surse ale 
poliției relevă că sen
tința de moarte a lui 
Galante s-a semnat a- 
cuni cîteva săptămini 
la New York in cursul 
unei întilniri intre 
Aniello Dellocroce. șe
ful „familiei" Gambi
no, și Frank Tieri, șe
ful „familiei" Geno
vese.

Potrivit relatărilor 
agențiilor de presă in
ternaționale, șefii ce
lor 5 mari familii new- 
yorkeze — Gambino, 
Colombo, Lucchese, 
Genovese și Bonanno 
— care numără intre 
2 000 și 2 500 membri, 
stnt înconjurați de a- 
vocați și bancheri bine 
plătiți pentru a evita 
„încurcăturile" cu po

liția. Potrivit poliției 
americane, tute de în
treprinderi comerciale 
din New York și cite
va mari orașe ameri
cane sînt controlate 
parțial sau complet de 
Mafie. Printre aceste 
întreprinderi se nu
mără rețeaua de spă
lătorii și de salubrita
te. Pe lingă aceste ac
tivități „legale" care 
aduc milioane de do
lari în seifurile ma- 
fioților. Cosa Nostra 
controlează lumea in
terlopă a drogurilor, 
prostituției, jocurilor 
de noroc.

„In mod sigur, asa
sinarea lui Galante va 
declanșa un război al 
bandelor și o baie de 
singe", a exclamat un 
polițist in fața cada
vrului șefului mafiot.

PHENIAN 14 (Agerpres). — Pre
mierul Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, Li Giong Ok, luînd 
cuvîntul la o recepție oferită in 
onoarea primului ministru birmanez, 
s-a referit — după cum informează 
agenția A.C.T.C. — la problema, ri
dicată de Statele Unite și autorități
le sud-coreene, a organizării unei 
„întilniri a principalilor reprezen
tanți oficiali" din R.P.D. Coreeană, 
Statele Unite și Coreea de Sud, ară- 
tînd că este vorba de o chestiune 
total nerațipnală și nerealizabilă. 
Problema reunificării Coreei este o 
problemă internă a națiunii, care tre
buie soluționată prin dialog între 
Nord și Sud și nu există temei pen
tru ca Statele Unite să intervină in 
aceasta — a spus Li Giong Ok, Pe 
de altă parte, problema retragerii 
trupelor S.U.A. din Coreea de Sud și

a înlocuirii acordului de armistițiu cu 
un acord de pace este o problemă ce 
trebuie soluționată intre noi și Statele 
Unite, actualele părți la acordul de 
armistițiu din Coreea, neexistînd 
vreun temei pentru participarea la 
aceasta a autorităților sud-coreene — 
a adăugat el, precizînd că aceste două 
probleme diferite nu pot fi amestecate 
în cursul discutării lor. Noi a re
levat apoi premierul Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene — am 
clarificat noua noastră poziție, potri
vit căreia, dacă partea S.U.A. cere 
cu insistență, noi vom permite auto
rităților sud-coreene să participe ca 
observatori la convorbirile dintre 
R.P.D. Coreeană și Statele Unite, la 
discutarea problemei retragerii tru
pelor S.U.A. din Coreea de Sud și a 
înlocuirii acordului de armistițiu cu 
un acord de pace.

Continuă ocuparea ambasadei egiptene 
din Ankara

efective și însutit ca experiență și 
voință de luptă; Bravii ei combatanți 
au lichidat 447 000 ocupanți și cola
boraționiști, au aruncat în aer 1099 
de trenuri, 3 225 de poduri, au dis
trus 21 000 de vehicule rutiere, 309 
avioane, au făcut să ardă pămintul 
sub călciiele ocupanților, au eliberat 
întregul teritoriu al patriei lor.

Ar fi fost de așteptat ca riurile de 
lacrimi să brăzdeze riduri de neșters 
pe obrazul acestei țări, ar fi fost de 
înțeles dacă brațele încleștate cinci 
ani pe stinca înghețată și pe trăgaci 
ar fi păstrat semne de crispare. Dar 
nu s-a întîmplat așa. Comportin-

Invitație>
pe

Kalemegdan
----------------------------------însemnări din R.S.F. Iugoslavia
cărcau „țintele", armele tocau cîtva 
timp, auzite de jos, din sat. iar cind 
gerul făcea aerul de cristal, auzite 
chiar din casele de la marginea o- 
rașului ; apoi camioanele • plecau, ho
dorogind săltăreț peste hîrtoapele pă
durii, ușurate de încărcătură. Cind 
stelele începeau să pălească, apăreau 
întîii „vizitatori" ai acestui loc care 
intra in istorie, familiile celor care 
lipseau de mult de acasă veneau 
să-și „încerce norocul". Noroc in 
acea cumplită și generală răsturna
re de valori a celui de-al doilea 
holocaust mondial insemna să fie 
găsit, poate... Dar nu, cel mai a- 
desea căutatul lor sfirșea cine știe 
prin ce. alt lagăr sau cring, plus că 
era și greu să identifici ceva, așa 
că majoritatea patrioților uciși ră- 
mîneau pe loc, deplînși in corpore, 
cu osemintele strinse in derdelușurl 
de pămint, care confereau poienii un 
relief nou, geograficește — nesem
nificativ, istoricește — incomparabil. 
După război, cînd evenimentele lui 
erau declarate lecții de care 
să se țină seamă. Identitatea 
eroilor de la Iainci avea să fie sim
bolizată prin cîte-o mică dală de pa
vaj și cîte un modest fir de „gura

și aspră probă de dirzenie, așa a fost 
să cucerească acest popor dreptul la 
joaca liniștită a copiilor și dreptul 
la identitate națională — prin luptă. 
Jertfele imortalizate pe Avala sînt 
numai o filă-două, iar cartea jertfe
lor luptei de eliberare națională și 
socială duse de popoarele Iugoslaviei 
împotriva ocupanților fasciști repre
zintă numai un capitol-două din car
tea seculară de lupte a unui popor 
greu încercat. Mereu hărțuite și me
reu împărțite, națiunile actualei 
Iugoslavii au trăit Ia răscrucea din
tre culturi, tendințe, forțe și influen
țe care le-au contestat dreptul de a 
iradia cultură, de a-și urma tendin
țele, de a-și afirma forța unirii, de a 
influența la rindul lor spiritualitatea 
continentului. Abia se recunoscuse 
identitatea acestui stat dintre Dunăre 
și Adriatica, după întîiul incendiu 
mondial, și cinci armate străine i-ait 
sfîrtecat teritoriul încercînd din nou 
sâ-1 împartă. Dar n-au avut parte de 
liniște ocupanții pe pămintul înfier- 
bîntat de ardoare patriotică al Iugo
slaviei. Sub conducerea comuniștilor, 
sub comanda mareșalului Tito, în cei 
cinci ani de război armata națională 
de eliberare a sporit de zece ori ca

du-se ca o națiune suverană, păs- 
trindu-și demnitatea și fiind gata să 
și-o apere cu orice preț, poporul 
iugoslav ot'eră lumii surisul ospitali
tății, iar frumoasa lui țară e o casă 
primitoare. Pe modernele autostrăzi 
aleargă în acest sezon coloane 
nesfirșite de vehicule de toate măr
cile șl înmatriculate în mai toate sta
tele Europei, cu rulote, cu portcor- 
turi, cu șalupe, cu iole, cu întregul 
arsenal pașnic al vacanței ; oameni 
vorbind toate limbile continentului se 
îndreaptă spre soarele coastei dal- 
mate ori spre umbra și răcoarea Al- 
pilor Iulieni.

Dar ceea ce întîlnește vizitatorul 
nu sint numai, și nici măcar in pri
mul rind, frumuseți naturale. El în- 
tilnește o hărnicie înnăscută, repo- 
tențată de superioritatea orinduirii 
socialiste, o prietenie tradițională, 
întărită prin climatul obișnuit de 
unitate în care viețuiesc și muncesc 
astăzi naționalitățile unite ale acestui 
popor. Europă, pe teritoriul căreia 
s-au iscat nu numai conflagrații mi
litare, ci s-au plămădit și mari idei 
și idealuri umaniste, e invitată să re
marce în Iugoslavia, cea în trecut 
bintuită de războaie, traducerea in

fapt a unor mari idei și idealuri 
umaniste. în condițiile lichidării ex
ploatării, ale instaurării conducerii 
celor ce muncesc, ale realizări
lor socialismului, ea oferă, ca și 
celelalte state socialiste, contribu
ția sa specifică la tezaurul uma
nismului. Țara e presărată de 
monumentele care evocă trecutul, 
dar și împinzită de cartierele noi 
construite pentru oamenii muncii, 
munții-s frumoși, dar la poalele lor 
clocotește industria, apele-s limpezi, 
dar corăbii neobosite le străbat către 
toate punctele cardinale.

Calea ferată dinspre România se 
apropie de Belgrad trecind pe lingă 
Pancevo. Cu mai puțin de. două luni 
în urmă au fost sintetizate aici pri
mele cantități de etilenă, propilenă, 
polietilenă de joasă densitate, mar- 
cindu-se intrarea in economia iugo
slavă a unui mare complex petro
chimic. Parametrii Iui prevăd pro
ducerea, printre altele, a 700 000 tone 
de îngrășăminte chimice anual. 
Această carte de vizită a economiei 
iugoslave care se înfățișează călăto
rului venit dinspre Timișoara e cu 
atit mai semnificativă pentru vizita
torul român cu cit află că realizarea 
importantului obiectiv s-a făcut în 
strinsă cooperare cu întreprinderi din 
patria lui, in spiritul excelentelor re
lații de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare.

Bineînțeles că Pancevo este doar 
unul din evenimentele cronicii eco
nomice ale acestei veri. La Belgrad 
am notat vești despre creșterea pro
ducției anuale de tractoare la nivelul 
de 60 000 de bucăți, a celei de bauxi
tă pînă la 3,1 milioane de tone, am 
reținut recordul ce se prefigurează la 
cocseria „Sisak" (850 000 de tone pînă 
la 31 decembrie) sau despre stadiul 
avansat al lucrărilor la centrala ato- 
moelectrică de la Krsko, în ultimii 
ani, ritmul investițiilor în țara vecină 
și prietenă a crescut în medie cu 9,5 
la sută, al produsului brut cu 6 la 
sută, au fost create 630 000 noi lociu’i 
de muncă.

Iugoslavia oferă vizitatorului dubla 
Impresie a unui trecut furtunos și a 
unui prezent de viață senină. 
Ca doi poli ai acestui periplu, 
monumentele lui Mestrovici flan
chează Belgradul : pe Avala, mau
soleul în care odihnesc osemin
tele celor răpuși, pe Kalemeg
dan, statuia „Vestitorului libertății", 
sub soclul căreia se joacă tenis, bas
chet, minigolf, ori se zbenguie copiii 
pe tunurile de muzeu. „Vestitorul 
libertății" , arată cu brațul spre un 
anumit punct cardinal. E direcția 
spre care au fost izgonite ultimele 
armate năvălitoare. Simbolul lui 
constă în aceea că arată, o cale fără 
întoarcere.

Sergiu ANDON

ANKARA 14 (Agerpres), — Cei pa
tru membri ai comandoului care a 
pătruns vineri în Ambasada Egiptu
lui din Ankara au continuat să ră- 
mînă baricadați, sîmbătă, in clădi
rea principală a ambasadei. în cursul 
nopții de vineri spre simbătâ, pa
tru dintre ostatici — de naționali
tate egipteană — și doi polițiști 
turci au reușit să iasă din clădire, 
în cursul schimbului de focuri de
clanșat cu acest prilej, un polițist 
turc a fost ucis, un altul rănit, iar 
unul dintre ostaticii egipteni, care a 
sărit de la etajul al treilea al clă
dirii, a încetat din viață la spital.

între membrii comandoului și au
toritățile turce se desfășoară în pre
zent negocieri prin intermediul am
basadorului Kuweitului la Ankara, 
care a informat că. deși termenele 
succesive stabilite de teroriști pen
tru satisfacerea cererilor lor au expi
rat, ostaticii nu au fost totuși exe
cutați. Membrii comandoului insis
tă să li se pună la dispoziție un. a- 
vion cu care să se deplaseze, îm

preună cu o parte a ostaticilor, spr» • 
o destinație neprecizată.

Vineri seara, la Ankara a avut loc 
o nouă ședință extraordinară a gu
vernului, prezidată de primul minis
tru Biilent Ecevit, consacrată măsu
rilor care se impun in această si
tuație.

Agenția M.E.N. transmite o decla
rație a premierului Mustafa Khalil 
în care se menționează că este lă
sată la latitudinea autorităților 
turcești alegerea metodei celei mai 
adecvate pentru soluționarea situa
ției.

ANKARA 14 (Agerpres). — O dele
gație palestiniană a sosit simbătâ la 
Ankara și a avut o întrevedere cu 
primul ministru al Turciei, Bttlent 
Ecevit, informează agenția Fran -e 
Presse. După întrevedere, cei patru 
membri ai delegației au refuzat să 
facă declarații ziariștilor.

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a condamnat atacarea 
ambasadei egiptene.
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Pe Lună...

Nu aveți impresia că un eveniment nemaipomenit 
extraordinar de fantastic, petrecut recent, a trecut cam neobservat ?

Așa incit, trebuie să revenim, mai ales avind in vedere perspec
tivele deschise omenirii.

Este vorba de faptul că după șapte ani de tratative, deliberări șl 
negocieri intense, un comitet specializat al O.N.U. a aprobat proiec
tul de acord menit să reglementeze activitățile statelor pe Lună și 
pe celelalte corpuri cerești.

Conținutul documentului este minunat, splendid și 
sincer „bravo 1" autorilor Iul.

Astfel, acordul prevede
că resursele naturale ale Lunii reprezintă 
al omenirii și că la aceste resurse trebuie 
statele;
că este interzisă folosirea teritoriului ei în scopuri mi

că Luna și celelalte corpuri cerești pot fi utilizate de 
toate statele exclusiv in scopuri pașnice;

— că oricare stat, sesizîndu-se de vreo încălcare a acordu
lui respectiv de către alt stat, poate cere organizarea de con
sultări cu acesta, pentru soluționarea prin tratative a diferen
dului ; \

— că în cazul nereglementăril disputei, va interveni O.N.U 
și va face dreptate

Luna îndrăgostiților romantici va rămîne curată și pură — iar cea 
cosmonauților aceeași dezolantă pustietate de praf și pietre.
Desigur, documentul putea fi îmbogățit, cu clauze privind res

pectarea egalității în drepturi a tuturor statelor — pe Lună — ne
amestecul în treburile interne ale craterelor selenare și lichidarea 
decalajelor de ani-lumină dintre planete.

Dar chiar și fără aceste acorduri, este totuși bine că s-a 
nit ca Luna să nu fie folosită ca baterie de artilerie contra 
tului — dealtfel ar-fi revenit teribil de scump prețul de cost 
de om bombardat.

Și este la fel de bine că nu vor fl instalate baze militare T 
locate trupe străine pe Saturn sou Venus, unde bieții ostași ar fi 
transpirat sau înghețat prea tare la temperaturi cu variațiuni de sute 
de grade, nemaivorbind că ar fi ajuns să tușească respirind mereu 
aburi de acid sulfuric.

de deosebit șl

sublim — un
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Esențialul este că a fost posibil ca oamenii să fie de acord cum 
să se comporte omenește — pe Lună și pe celelalte corpuri cerești

Rămîne de pus o întrebare către astronomi: globul nostru, Pă 
mintul, nu face parte din aceeași galaxie cu Luna ? Și nu este con
siderat și el corp ceresc ?

N. CORBU
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