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Desfășurarea adunărilor a
generale ale salariatilor 

PUTERNICĂ AFIRMARE 

«DEMOCRATISMULUI 
SOCIALIST IN VIATA 
NOASTRĂ ECONOMICĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit

delegația guvernamentală 
din Republica Africa Centrală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit vineri la amiază pe șeful de
legației guvernamentale din Repu
blica Africa Centrală, Louis Ala- 
zoula, ministrul economiei națio
nale. Oaspetele a fost însoțit de 
Kombot Naguemon, ministrul dez
voltării, și Thimotee Malendoma, 
ministrul foștilor combatanți.

Au participat Corneliu Mănescu,

ministrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, Dumi
tru Mosora, ministrul industriei 
construcțiilor, Mihai Suder, minis
trul economiei forestiere.

In cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate, a avut loc un schimb de 
păreri asupra stadiului actual și 
perspectivelor de dezvoltare a re
lațiilor dintre cele două țări.

Solemnitatea înmînării unor înalte distincții

Aplicîndu-se în practică indica
țiile conducerii de partid, în perioada 
25 iulie — 10 august a.c., în aproape 
3 000 întreprinderi și organizații eco
nomice au avut loc adunările gene
rale ale salariatilor sau ale repre
zentanților acestora. Instituție nouă, 
democratică a societății noastre so
cialiste, adunările generale ale 
salariatilor s-au remarcat prin pro
fundul lor caracter de lucru, prin 
abordarea și examinarea competentă 
și plină de răspundere a problemelor 
majore, de bază, ale activității pro
ductive, economice și financiare.

Desfășurarea' acestor adunări, la 
care au luat parte circa 500 000 sala- 
riați, a confirmat cu putere aprecie
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
din raportul prezentat la Conferința 
Națională a P.C.R. : „Exprimînd dez
voltarea continuă a democrației so
cialiste, perfecționarea relațiilor so
cialiste de producție, intensificarea 
participării oamenilor muncii la dez
baterea și rezolvarea problemelor le
gate de bunul mers al vieții econo
mice, în întreprinderi va juca un rol 
tot mai activ adunarea generală a 
salariaților1-'. Prin conținutul și mo
dalitățile concrete de lucru, adună
rile generale ale salariatilor au mar
cat un stadiu calitativ superior al 
participării oamenilor muncii la or
ganizarea și conducerea producției, la 
elaborarea măsurilor pentru înfăp
tuirea prevederilor planului de stat, 
înlăturarea neajunsurilor ce mai 
apar în activitatea productivă, eco
nomică și financiară, la exercitarea 
controlului și afirmarea inițiativei 
creatoare a muncitorilor, tehnicieni
lor, inginerilor și economiștilor, a 
tuturor cadrelor din întreprinderi și 
organizații economice.

Din aprecierile unanime ale par- 
ticipanților la dezbateri s-a desprins 
că, în primul semestru, și în lunile 
următoare, colectivele întreprinderi
lor și organizațiilor economice au 
depus eforturi susținute pentru 
realizarea planului, că a existat mai 
multă preocupare în vederea valori
ficării resurselor interne, tehnice, 
tehnologice și de forță de muncă, 
în adunările generale ale sa
lariatilor s-a reliefat că sînt în
trunite condiții reale pentru îndepli
nirea sarcinilor stabilite în semes
trul II, inclusiv a suplimentărilor de 
plan ce au intervenit în urma indica
țiilor plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c. în acest sens, datele de 
care dispunem pe 8 luni sînt conclu
dente. Ca urmare a eforturilor de
puse de ministere și întreprinderi, 
de organele și organizațiile de partid.

dreptate, în mai multe întreprinderi 
din județele Alba, Bacău, Dolj, 
Harghita, Mehedinți, Suceava, muni
cipiul București, participantii la dez
bateri au cerut comitetelor de direc
ție să intervină cu măsuri energice 
pentru activizarea colectivelor de 
specialiști antrenate în acțiunea de 
organizare științifică a producției și 
a muncii. în această ordine de idei 
a reieșit că la I.C.M. Reșița, 
I.M. Moldova Nouă, I.F. Bozovici, 
la „Țesătoria“-Teleorman, Fabrica de 
ulej Roșiori și altele — prin efec
tuarea de noi studii în problemele 
îmbunătățirii tehnologiilor și fluxu
rilor de fabricație, mecanizării unor 
operații cu volum mare de muncă, 
elaborării și aplicării normelor cu 
motivare tehnică — se pot pune în 
valoare alte resurse interne menite 
să influențeze pozitiv evoluția suc
ceselor în organizarea superioară a 
producției și a muncii.

Neîndoielnic, rolul principal în 
înviorarea și permanentizarea acțiu
nii de organizare științifică a produc
ției și a muncii revine comitetelor de 
direcție, colectivelor d( specialiști 
din întreprinderi și un, tăti econo
mice. Ele au îndatorire,. să orien
teze eforturile oamenilor' nuncii spre 
obiective esențiale, de mare rezo
nanță, la nivelul economiei națio
nale, cum ar fi folosirea integrală 
a timpului de lucru și a mijloacelor 
tehnice, întărirea disciplinei de pro
ducție și în muncă. în aceeași 
măsură, atribuții clare revin unor 
foruri de resort din ministere care, 
așa cum a rezultat din dezbaterile 
adunărilor generale ale salariaților.

(Continuare în pag, a III-a)

±22 EXIGENȚELE
SB JURIDICE

Dumitru I. MAZILU
doctor în științe juridice

în complexitatea raporturilor so
ciale, caracteristice transformărilor 
revoluționare profunde ce au loc 
în țara noastră, raporturile juri
dice ocupă un loc important. Fiind 
generate de cerințele obiective ale 
reglementării relațiilor de producție, 
ele ari un rol actiV în organizarea 
și desfășurarea relațiilor umane în 
conformitate cu legea — expresie a 
voinței și intereselor celor ce mun
cesc. Desigur, în traducerea în viață 
a conținutului raporturilor juridice, 
deci în aplicarea legii la diverse si
tuații concrete în concertul activi
tății generale, o contribuție însem
nată — alături de alți factori sociali 
— aduce juristul, fie el anchetator 
penal, organ de cercetare, procuror, 
judecător sau apărător.

Indiferent de ipostaza în care s-ar 
afla, juristul este chemat să joace un 
rol activ în promovarea unor rapor

Noua traiectorie 
socială

a tineretului sătesc

turi sociale bazate pe siguranța și 
încrederea reciprocă a tuturor mem
brilor societății noastre, pe baza 
legii, în spiritul ei. Investit cu un 
plus de obligații sociale, el este dator 
să manifeste o grijă deosebită pen
tru comportarea legală a concetățe
nilor săi, sesizînd — ctr acel ascuțit 
spirit de observație care trebuie să-l 
caracterizeze — diferitele abateri de 
Ia lege, precum și de la normele de 
conviețuire socială general admise. 
Găsim în aceasta un mănunchi de 
obligații, un cod juridic al fiecărui 
luptător pe tărîmul înfăptuirii justi
ției sociale, împărțirii dreptății, su
pravegherii modalităților de aplicare 
și respectare a prescripțiunilor legii.

Putem noi rupe oare preocupările 
cu caracter nemijlocit juridic de 
conținutul lor social, moral ? Desi
gur că nu. Fiecare măsură pe care 
o întreprindem atîț pe planul regle
mentării juridice; cît și pe cel al 
aplicării dreptului, în general a lite- 
rii legii, este reflectarea unor înalte 
comandamente morale ale societății, 
la construcția căreia participăm cu 
entuziasmul și responsabilitatea so
cială caracteristice comunistului. 
Nici una dintre schimbările sociale 
înfăptuite în anii prefacerilor revo
luționare n-a fost lipsită de numeroa
se implicații pe fondul relațiilor 
umane. Pentru că edificarea orîndui- 
rii noi presupune, între altele, dez
voltarea profund democratică a so
cietății, promovarea unor relații so
ciale noi, transformarea omului, u- 
manizarea sa. în acest proces com
plex, juristul nu poate adopta o po
ziție de espectativă, înregistrînd sau

Cu prilejul sărbătoririi 
Centenarului Filarmonicii de 
stat „Geofge Enescu" din 
București, vineri dimineața, 
la Palatul Republicii, a avut 
loc solemnitatea înmînării 
de ordine ale Republicii So
cialiste România unor oa
meni de cultură și artă.

înaltele distincții au fost 
înmînate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat.

La . solemnitate au luat 
parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Paul-Nicu- 
lescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Constanța Crăciun, vi
cepreședinte al Consiliului 
de Stat, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, precum 
și președinți ai uniunilor de 
creație și . alte personalități 
ale vieții noastre culturale și 
artistice. J

Pentru merite deosebite 
în activitatea cultural-artis- 
tică, cu prilejul împlinirii a 
100 de ani de la înființare, 
Filarmonica de stat „George 
'Enescu" a fost distinsă cu 
Ordinul „Meritul Cultural" 
clasa I.

Pentru activitate îndelun
gată și merite deosebite în 
activitatea muzicală au fost 
distinși cu Ordinul „Meritul 
Cultural" clasa I tovarășii 
Mircea Basarab, dirijor, di
rectorul Filarmonicii de stat 
„George Enescu"; Radu Al- 
dulescu, solist concertist; 
Valentin Gheorghiu, solist 
concertist; Alexandru Teo- 
dorescu, instrumentist, pen
sionar ; Ion Voicu, solist 
concertist, de la Filarmohi- 
ca de stat „George Enescu" 
din București ; Jean Bobes- 
cu. dirijor, pensionar, Ope
ra Română din București ; 
Ion Dacian, solist, directorul

(Continuare în pag. a iV-a)
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Nicolae Ceaașeses
Stimați tovarăși,
Dați-mi voie să felicit în mod căl

duros colectivul Filarmonicii din 
București cu ocazia sărbătoririi 
centeharulni existenței sale. Dis
tincția ■ acordată colectivului Filar
monicii este o apreciere, aș putea 
spune modestă, a contribuției de 
seamă pe care această instituție a 
adus-o de-a lungul ariilor la ridi
carea culturii românești, la înfăp
tuirea idealului unității naționale a 
poporului nostru, la înflorirea mu
zicii țării noastre, (vii aplauze). în 
același, timp, aceasta este o dovadă 
de prețuire a activității depuse de 
Filarmonică pentru interpretarea 
și propagarea în România a crea
ției marilor compozitori străini, 
pentru întărirea și pe această cale 
a prieteniei dintre popoare. Doar 
este știut că muzica, mai mult poa
te ca celelalte arte, slujește cunoaș
terii reciproce și comunicării între 
popoare, înfrățirii lor pe calea pro
gresului. (aplauze puternice).

Doresc, totodată, să vă adresez 
dv., tuturor celor care ați fost 
distinși astăzi cu ordine ale repu
blicii noastre socialiste, cele mai 
calde felicitări, (aplauze). Aceste 
felicitări sînt adresate în aceeași 
măsură colectivelor în care vă des- 
fășurați activitatea, tuturor oame
nilor de artă din aceste domenii de 
activitate, (aplauze).

Cunoașteți activitatea neobosită 
a poporului nostru în edificarea 
noii orînduiri sociale. Cunoașteți 
rezultatele obținute în această mă
reață operă constructivă. Doresc 
să subliniez că prin activitatea 
desfășurată în colectivele din care 
faceți parte, prin eforturile 
dv. de a da expresie senti
mentelor nobile ale poporului nos
tru, idealurilor umanitare de

care el este animat, prin munca 
închinată propășirii culturii noas
tre noi, dumneavoastră aduceți o 
contribuție însemnată la marile 
succese dobîndite în construcția 
socialistă în România.

In -zilele noastre, 'arta a înce
tat de a mai fi în România privi
legiul unui grup restrîns de per
soane. Ea a devenit, cu adevărat, 
un bun al întregului popor. Mun
citori, țărani, intelectuali, tineri 
sau bătrîni, doresc ca după mun
că să asculte o muzică frumoasă. 
Cîntecul poate să-i și destindă, și, 
în același timp, să-i îmbărbăteze 
în munca și lupta lor. în trecu
tul zbuciumat și eroic al poporu
lui nostru știți cu toții ce rol 
important au jucat muzica, cînte
cul, arta în general. Noi apreciem 
contribuția adusă și în trecut și 
astăzi de artiștii patriei noastre ; 
sîntem convinși că ei vor ști să 
dezvolte cele mai bune tradiții ale 
muzicii și cîntecului poporului ro
mân, să ridice pe trepte tot mai 
înalte tradițiile noastre revoluțio
nare patriotice și umanitare, (a- 
plauze entuziaste, prelungite).

Dorim ca. militînd prin arta dv. 
în spiritul dragostei de patrie, al 
devotamentului pentru cauza so
cialismului în România, să mi
litați în același timp pentru dez
voltarea prieteniei și colaborării 
între toate popoarele țărilor so
cialiste, între toate popoarele lu
mii. Creația dv., întreaga 
artă a poporului nostru să fie în
chinată progresului și păcii în 
lume, (aplauze puternice).

Felicitîndu-vă cu acest prilej, vă 
doresc din toată inima cele mai 
depline succese în activitatea dv. 
și multă sănătate, (aplauze însu
flețite, îndelungi).

de toți oamenii muncii, planul de 
producție industrială a fost îndepli
nit și depășit de către toate mi
nisterele și organizațiile economice 
centrale. S-a menținut același ritm 
susținut ce caracterizează dinamis
mul producției industriale, realizîn- 
du-se peste prevederi importante 
cantități de oțel și laminate, cărbu
ne și energie electrică, motoare, in
stalații si bunuri de larg consum. 
Numai sporul livrărilor de mărfuri, 
în comparație cu planul producției 
marfă vîndută si încasată, se ridică 
la circa 2,2 miliarde lei. Pe plan fi
nanciar, au crescut beneficiile cuve
nite bugetului statului. înregistrîn- 
du-se, în 7 luni, o depășire de circa 
2 miliarde Iei.

Oprindu-ne la obiectivele majore 
ale activității economice, se poate 
spune că problemele de organizare 
științifică a producției și a muncii 
au ocupat un loc important în dez
baterile din toate întreprinderile și 
unitățile economice. Se confirmă, 
deci, o dată în plus, puternicul In
teres cu care colectivele de oameni 
ai muncii sprijină această acțiune 
inițiată de partid și guvern cu un an 
și jumătate în urmă, trăinicia ei și 
perseverenta cu care se continuă și 
se finalizează studiile întreprinse. în 
unele locuri. vizîndu-se evitarea 
„pauzelor", a mulțumirii cu rezulta
tele de pînă acum, adunările generale 
ale salariatilor au prilejuit dezbateri 
vii asupra căilor ce trebuie urmate, 
în continuare, pentru a spori efica
citatea investigațiilor și finalizării 
măsurilor în această acțiune. Pe bună

In pag. a v-a

EXCURSIA
(Fragment de roman de 
Anton Breitenhoier)

ÎN PAG. A VI-A

OAMENII UITAȚI Al 
AMERICII
(de Nicolae Minei)

Vom porni de la o 
realitate pe care au 
adus-o, în istoria sa
tului românesc con
temporan, cooperati
vizarea și introduce
rea tehnicii agricole 
noi.

...în comuna Gh. 
Doja, în inima Bără
ganului, ieșeau la 
arat și semănat, în 
fiecare primăvară, 
circa 600 atelaje con
duse de circa 1 200 
de oameni. Operațiu
nea dura circa două 
săptămîni. Azi, adică 
de la cooperativizare 
încoace, aceeași ope
rațiune (aratul și se
mănatul) este execu
tată de 32 de trac
toare, conduse de 32 
tractoriști. Durează 
5—7 zile.

...în comuna Olti- 
na, pe malul do
brogean al Dunării, 
existau înainte de 
colectivizare circa 
7 000 oi și circa 1 000 
vite mari, în proprie
tate personală. Pen
tru îngrijirea lor, cu 
mijloacele tradiționa
le, lucrau circa 550 
oameni — ciobani 
specializați și per
soane care se ocu
pau de îngrijirea vi
telor în fiecare gos
podărie. Astăzi, în 
cooperativa agricolă, 
deși producțiile s-au 
dublat ori s-au tri
plat, deși au apărut 
ramuri noi (avicultu
ra, apicultura), nu
mărul persoanelor o- 
cupate în zootehnie 
reprezintă mai puțin 
de jumătate, cuprin- 
zînd un personal pre
gătit. care aplică cu 
pricepere principiile 
zootehniei moderne.

Am făcut această 
succintă aliniere, o- 
prindu-mă la două 
comune, pentru a 
deschide o perspecti
vă nu numai asupra

prezentului, dar și a 
trecutului. După da
tele publicate în „En
ciclopedia României", 
din 1938, în agricul
tura românească se 
afla ocupată o popu
lație ce reprezenta 
75,9 la sută din nu
mărul total al locui
torilor țării, o popu
lație care avea ca 
unealtă de bază plu
gul (2 264 977 pluguri), 
secera (5 435 543 se
ceri), furca (4 757223 
furci), sapa (6 875 027 
sape). Milioane de 
sape, seceri, furci, 
armata primăveri
lor, a verilor și a 
toamnelor de odini
oară, care a trecut — 
în mare măsură să
răcăcios inventar — 
la muzeu. Ce-a re
zultat ? Un alt peisaj 
rural, un alt sat, un 
alt om.

în ambele comune, 
despre care am vor
bit, ca și în marea 
majoritate a comu
nelor și satelor noas
tre unde cooperati
vizarea a schimbat 
din temelii structura 
tradițională a agri
culturii, au avut și 
au loc substanțiale 
mutații în dinamica 
folosirii productive 
a populației rurale. 
Noțiunea tradiționa
lă de țăran, adică 
de truditor al pă- 
mîntului, nu expri
mă pe deplin semni
ficația nouă pe care 
agricultura socialistă 
o acordă muncii ță
rănești, nici poziției 
sociale pe care o are 
azi în societatea 
noastră locuitorul sa
tului. Au apărut pro
fesii noi, noi posibi-

Paul ANGHEL

(Continuare 
în pag. a Il-a)

socialiste, în interesul păcii și

I (Continuare în pag. a II-a)

la redacție
a partidului și guvernului
Din scrisorile sosite

Pe adresa redacției „Scînteii" continuă să sosească ne
numărate scrisori și mesaje — expresie a adeziunii una
nime și a încrederii nețărmurite a oamenilor muncii din 
țara noastră față de politica internă și externă a parti
dului și guvernului, călăuzită de grija față de destinele 
poporului, de dorința de a dezvolta prietenia și colabo
rarea cu toate țările ’ ,v" ?*
progresului.

„Mă număr printre milioa
nele de cetățeni care-și mani
festă deplina lor adeziune față 
de înțeleaptă politică externă 
promovată de partidul și sta
tul nostru, ne scrie Carol Do- 
brescu, profesor din Cîmpu- 
lung, județul Argeș. Declara
ția Marii Adunări Naționale 
este nu numai un document 
scris, ci o expresie înaltă a 
democratismului, consecvent 
promovat de partidul și sta
tul nostru în relațiile interna
ționale, este o expresie a prin
cipiilor de bază ale marxism- 
leninismului. Sprijinind cu căl
dură politica externă a parti
dului nostru, oamenii muncii 
sprijină telurile nobile ale pă
cii, prieteniei între popoare, 
suveranității și independentei

popoarelor, ale socialismului 
biruitor.

în calitate de comunist și 
profesor, ader întru totul la 
politica internă și externă a 
partidului și statului, strădu- 
indu-mă ca, alături de toți 
oamenii muncii, de colegii 
mei — cadrele didactice — să 
cultivăm în tinerele generații, 
încă de pe băncile școlii gene
rale, patriotismul înflăcărat, 
fierbinte, dragostea nețărmuri
tă față de scumpa noastră pa
trie, spre a fi demni de stră
bunii noștri, de abnegația cu 
care au păstrat și apărat pă- 
mîntul strămoșesc, să fie demni 
de jertfele și spiritul de sa
crificiu al comuniștilor, al 
luptătorilor pentru libertate 
socială, pentru triumful demo
crației. să fie demni de grija

părintească ce le-o poartă par
tidul și guvernul. începem noul 
an școlar cu cugetul împăcat 
că la cîrma țării avem oameni 
destoinici, oameni cu care ne 
mîndrim și care ne dau un 
exemplu strălucit, de încrede
re, de muncă pașnică, de luci
ditate în fața oricăror eveni
mente, încredere în care rezidă 
forța noastră, tăria noastră".

loan Arhire, de la șantierul 
de construcții industriale din 
Bacău, ne scrie : „Recentele 
documente de partid și de stat, 
ca și cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la care sub
scriu din toată inima și cu 
toată convingerea, mi-au dat 
mie, ca și tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, un 
puternic sentiment de însufle
țire. o nouă și nemărginită 
încredere în dreptatea marii 
cauze a socialismului. Tara 
noastră, sub conducerea încer
catului nostru partid. înain
tează neabătut pe drumul pro
gresului și propășirii socialiste 
prin abnegația și fermitatea

Este știut că în perioada anilor 
trecuți, îndeosebi în ultimul deceniu 
postbelic, ca urmare a unor perse
verente eforturi pentru depășirea si
tuației anacronice create în vremu
rile „războiului rece", în Europa, ca 
și în întreaga lume, s-au conturat 
puternice curente în favoarea des
tinderii, s-a îmbunătățit simțitor 
climatul politic european, a luat o 
amploare crescîndă dezvoltarea 
relațiilor pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific și cultural. 
Niciodată viața politică euro
peană nu a fost atît de mo
bilă și bogată în eforturi îndrepta
te spre dezvoltarea colaborării pa 
în ultimii ani. Niciodată n-au fost atît 
de frecvente vizitele și contactele 
dintre reprezentanții țărilor din ră
săritul și apusul Europei, din alte re
giuni ale lumii, nu s-au încheiat 
atîtea acorduri economice și comer
ciale, nu s-au realizat asemenea pro
grese în dezvoltarea raporturilor in
ternaționale. Idepa de a se ac
ționa neîncetat în vederea creării 
unui climat de destindere, de în
credere reciprocă, de colaborare 
între toate statele, indiferent de 
orînduirea socială, este puternic 
ancorată în conștiința popoarelor 
continentului european, care după 
două războaie mondiale distrugă
toare și după lungul coșmar al „răz
boiului rece" au întrezărit din nou 
perspectiva luminoasă a păcii, a u- 
nei vieți internaționale normale de

natură să favorizeze conjugarea e- 
forturilor spre înfăptuirea aspira
țiilor de progres.

Ca stat european și ca stat socia
list, România a militat și militează 
activ, în spiritul Declarației de la 
București, a țărilor socialiste, pen
tru destindere în Europa, pentru 
participarea tuturor țărilor și po
poarelor de pe continent la o co
laborare multilaterală. Prin însăși 
natura orînduirii sociale, a telurilor 
și aspirațiilor lor, statele socialiste 
sînt vital interesate în apărarea pă
cii și securității, în zădărnicirea unui 
nou război mondial, a oricăror planuri 
și acțiuni agresive ale forțelor im
perialiste, revanșarde. Țările socia
liste sînt primordial Interesate să 
facă totul pentru a asigura munca 
pașnică creatoare a popoarelor lor, 
consacrată progresului, bunăstării, 
și în același timp pentru a apăra 
liniștea și pacea întregii omeniri.

în centrul politicii externe a Ro
mâniei stau prietenia și colaborarea 
frățească cu toate țările socialiste. 
De țările socialiste ne leagă comu
nitatea orînduirii, a telurilor, ideo
logia comună, o alianță trainică, in
destructibilă în lupta pentru apă
rarea fiecărui stat socialist de orice 
atac al imperialismului, de orice a- 
gresiune din afară. In acest cadru,

Al. CÎMPEANU ,

(Continuare în pag. a Vil-a)
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Principialitatea marxista, patriotismul

al politicii partidului
și spiritul internaționalist

concrete. Am 
ultimul timp 

scrisori prin 
lor aduceau în

în spiritul celor mai înaintate 
tradiții ale poporului nostru

Ca orice cetățean al țării, urmăresc 
cu cel mai viu interes politica parti
dului nostru, atît în ceea ce privește 
construcția socialistă, cît și proble
mele complexe, numeroase și adese
ori foarte dificile ale situației inter
naționale. Spre a mă referi la aces
tea din urmă, trebuie să recunosc că 
sînt profund emoționat de fermitatea, 
calmul, principialitatea și clarviziu
nea cu care problemele politicii ex
terne sînt abordate de către partid. 
Se reliefează pregnant continuarea 
celor mai sănătoase tradiții ale po
porului nostru care, încă la începu
turile sale, pierdute în negura isto
riei, a pus preț pe independența și 
suveranitatea sa. întemeiată astăzi pe 
principiile marxism-leninismului. tin- 
zînd spre întărirea colaborării și 
prieteniei cu toate țările socialiste, 
pe întărirea legăturilor cu forțele

păcii și progresului de pretutindeni, 
politica externă a partidului este po
litica proprie a întregului nostru po
por, îmbrățișată cu căldură și con
vingere de cetățenii patriei noastre.

Specificul muncii mele face să tră
iesc în mijlocul studenților, asisten
ților, cercetătorilor, și am avut pri
lejul, în special în săptămînile din 
urmă, să- aud din rîndurile lor una
nime și ferme adeziuni la această 
politică. Ei înțeleg cu toții că ea re
prezintă condiția de bază a climatu
lui de calm, de liniște, atît de necesar 
studiului și cercetării, continuării cu 
avîntul de pînă acum a construcției 
noastre socialiste, dezvoltării Româ
niei pe calea socialismului și a co
munismului, pentru binele generației 
de astăzi si al celei viitoare.

înflorește în 
spirituală în

acad. Vasile MARZA

FAPTELE NOASTRE
EXPRESIA ATAȘAMENTULUI

5
avem 3 școli noi, două cămine 
culturale, două magazine universa
le, o cabană și un bufet turistic. Cu 
veniturile realizate în gospodărie, 
cooperatorii și-au făcut case noi. 
Peste 250 de case sînt acoperite cu 
tablă și țiglă, ceea ce înainte nu 
s-a pomenit prin părțile noastre. 
Comuna este astăzi electrificată si 
radioficată, iar șoseaua ce trece prin 
centrul ei este asfaltată. Toate a- 
cestea sînt urmarea firească a în
tăririi cooperativei noastre de pro
ducție. Am irigat în acest an din 
apa Moldovei peste 450 hectare, în- 
frîngînd seceta. Muncind cu sîrg, 
scoatem peste 20 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar. 12 000 kg cartofi, 
2 500 kg porumb în medie la hec
tar. Ne este drag pămîntul pe ca- 
re-1 muncim. Vrem să trăim în 
pace. în bună înțelegere cu toate 
popoarele, în strînsă frăție cu po
poarele din țările socialiste. Prin 
faptele și munca noastră dorim 
să sprijinim din toate puterile po
litica dusă cu înțelepciune de con
ducătorii partidului și statului nos
tru. Să ne trăiți dragi tovarăși 
să ne conduceți spre noi victorii, 
înflorirea României socialiste.

Ne aflăm în perioada de vîrf a 
campaniei agricole. Strîngem recol
ta de floarea-soarelui, sfecla de za
hăr, cartofii, legumele. Am început 
zilele acestea și culesul porumbu
lui. Ne ocupăm cu grijă de re
coltarea furajelor. Ne pregătim și 
pentru semănatul griului, selectînd 
și tratînd sămînța, ducînd probe la 
laborator pentru analiză. Avem mult 
de lucru, dar muncim cu tragere de 
inimă, pentru că știm că despre 
roadele și belșugul nostru este vor
ba și că partidul, sfătuindu-se pe 
îndelete cu noi, ne îndeamnă cu 
dragoste părintească să facem totul 
cît mai bine, astfel ca ziua de mîi- 
ne să aducă noi bucurii caselor 
noastre.

Noi, cooperatorii din comuna Moț- 
ca, la fel cum au arătat și nume
roase alte colective de muncă în 
presă, sîntem mîndri de partidul 
nostru, de conducătorii noștri, care 
vin să stea de vorbă direct cu po
porul, veghind asupra binelui și fe
ricirii noastre, a tuturor. Cu toții ne 
dăm din inimă adeziunea la politica 
partidului și statului nostru. Ne în
deamnă înseși roadele muncii noas
tre. cea mai vie mărturie a drumului 
bun pe care ne conduce partidul. 
Iată, de pildă, comuna noastră. 
Pupă război nu mai rămăseseră 
în j sat 
case si

la noi 
turla

decît vreo două 
bisericii. Acum

(Urmare

și 
la

Dascălu SEBASTIAN 
președintele C.A.P. Moțca 
județul lași

DIH SCRISORILE SOSITE IA REDACȚIE»
noi, salariații din Direcția de Tele
comunicații a municipiului București, 
serviciul întreținere echipament, 
frecvență și întreținere măsurători 
E. C.-M. D., ne exprimăm adeziunea 
deplină față de politica internă 
și externă a partidului nostru, plină 
de grija pentru prosperitatea și 
bunăstarea tuturor oamenilor mun
cii, pentru întărirea unității sistemu
lui mondial socialist. Sprijinim întru 
totul principiile politicii externe 
marxist-leniniste a partidului nostru, 
ce se bazează pe principiile inter
naționalismului proletar, pe respecta
rea independenței și suveranității na
ționale, a egalității depline în drepturi, 
neamestecul în treburile interne ale 
altor țări și întrajutorarea tovără
șească".

din pag. I)

cu care poporul român înfăptu
iește programul de dezvoltare 
multilaterală elaborat de 
greșul al IX-lea al P.C.R. 
crătorii 
credință 
eforturi 
strucția 
cial-culturale. Sîntem pe 
conștienți de necesitatea executării 
lucrărilor la cel mai înaintat nivel 
tehnic și ne subordonăm toată pu
terea de muncă înfăptuirii acestei 
sarcini, convinși că și pe această 
cale sporim aportul nostru la crește
rea sistematică a nivelului de trai al 
poporului, țel suprem al politicii 
partidului nostru".

„Pentru mine, ca cetățean al aces
tei țări, ca vechi luptător comunist 
în ilegalitate, făcînd parte dintr-o 
minoritate națională, constituie o 
mare satisfacție și bucurie Declara
ția Marii Adunări Naționale cu pri
vire la principiile de bază ale poli
ticii externe a României — ne scrie 
din Cluj, Keleti Alexandru. Este pe 
drept cuvînt o adevărată chartă a 
relațiilor socialiste, de colaborare 
pașnică între state și națiuni, libere 
și independente, un manifest plin de 
umanism, proclamînd egalitatea de
plină între toate națiunile, prietenia 
frățească între popoare și-cele mai 
înalte idealuri ale omenirii: liberta
tea, pacea și progresul. îmi exprim 
pe această cale întreaga mea ade
ziune la aceste principii. Toți cetă
țenii României, indiferent de națio
nalitate, sîntem hotărîți să ne strîn- 
gem și mai mult rîndurile în jurul 
partidului, să ne dăruim toate ener
giile și dragostea de muncă făuririi 
vieții noi, libere, socialiste".

„Ca membru de partid, ca tînăr 
inginer agronom într-o cooperativă 
agricolă de producție, am urmărit și 
urmăresc cu entuziasm și înălțare 
sufletească această osmoză fericită 
realizată între partid, guvern și po
por — cu aceste rînduri își începe 
scrisoarea Ion Perșinaru, de la C.A.P. 
Goicea Mare, județul Dolj. Declara
ția Marii Adunări Naționale, exem
plu de fidelitate față de marxism-le
ninism, un minunat model de înțe
lepciune comunistă, a subliniat încă 
o dată principiile care trebuie să stea 
la baza relațiilor dintre state în lu
mea de azi: egalitatea, independen
ta, suveranitatea, neamestecul în 
treburile interne, colaborarea și a- 
vantajul reciproc. Oamenii muncii 
din țara noastră aprobă în unanimi
tate politica Partidului Comunist Ro
mân, care s-a identificat total cu 
aspirațiile de prietenie și pace ale 
poporului nostru. Personal sînt mîn- 
dru că fac parte dintr-un asemenea 
partid, născut din popor, trăind pen
tru popor și avînd ca țel suprem 
libertatea, pacea și fericirea poporu
lui, prietenia cu popoarele tuturor 
țărilor socialiste, cu toate popoarele 
lumii".

Alexandru Rezea, de la Uzina de 
produse sodice Govora, ne scrie : 
„Aprob întru totul politica externă 
a partidului nostru. Ca membru al 
P.C.R. nici nu pot concepe altă po
litică, decît aceea de a apăra cu toa
tă ființa socialismul, unitatea țări
lor socialiste, unitatea mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale. La locul meu de muncă voi 
căuta să-mi îndeplinesc exemplar 
sarcinile ce îmi revin, știind că prin 
aceasta aduc modesta mea contribu- 

• ție la realizarea programului stabi
lit de cel de-al IX-lea Congres al 
partidului și de Conferința Națională 
fi P.C.R.".

„Alături de întregul nostru popor,

programul de 
elaborat de Con- 

al P.C.R. Lu- 
din construcții, urmînd cu 
politica partidului, depun 

perseverente pentru con- 
de noi blocuri și edificii so- 

Sîntem pe deplin

(Urmare din pag. I)

lități de angajare a ener
giei obștești, ca și a ener
giei insului, noi perspecti
ve de afirmare socială și 
personală, rezultate din 
modernizarea agriculturii, 
din ridicarea satului pe o 
nouă treaptă de civilizație, 
din faptul că munca pă
mîntului devine treptat, la 
scara întregii agriculturi, o 
profesiune tot mai califi
cată.

în aceste condiții se pun, 
în chip firesc, cîteva între
bări : Ce posibilități de a- 
firmare i se asigură tine
retului sătesc, pe fundalul 
de prefaceri revoluționare 
din satul nostru contempo
ran ? Care sînt preocupări
le și idealurile de viață ale 
acestor tineri ? Ce mijloa
ce profesionale, sociale, 
cultural-educative le stau 
la îndemînă, pentru crește
rea și transformarea lor 
viitoare în adevărați stă- 
pîni ai științei și tehnicii 
agricole înaintate, oameni 
cu o viață civilizată și cu 
un profil spiritual bogat ?

Pentru a lămuri întrebă
rile de mai sus, trebuie să 
pornim de laCoordonatele dinamismului 
profesional rural.

Tabloul clasic al vieții 
țărănești, eternizat de Sla
vici, Sadoveanu sau Re- 
breanu, imaginea gospodă
riei ca univers închis, s-a 
răsturnat cristalizîndu-se 
într-o altă Imagine, calita
tiv superioară, a satului și 
a agriculturii românești în 
care locul omului e altul.

— Cunosc tabloul profe
siilor din agricultura do
brogeană, ne-a spus în
tr-o discuție consacrată a- 
cestui subiect ing. Cornel 
Călinescu de la Consiliul a- 
gricol județean Constanța. 
Cunosc mai ales dinamica 
dezvoltării unei comune în 
care am lucrat mulți ani ca 
specialist. E vorba de Olti
na. La sosirea mea în 
cooperativă, acum 12 ani, 
erau cuprinși, în lucrări a- 
gricole nespecializate, a- 
proape toți cetățenii apți 
de muncă din comună. Un 
singur specialist, subsem
natul, plus medicul uman 
și trei sau patru învățători. 
Situația a devenit alta în

Creația de artă care 
atmosfera de libertate _ 
patria noastră este ancorată adînc 
în temelia societății noastre socia
liste și stă mărturie — prin cele mai 
valoroase opere ale artiștilor români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — idealurilor umaniste ale 
întregului popor, eforturilor și reali
zărilor sale în construirea Româ
niei socialiste, țară modernă, inde
pendentă, aflată într-un continuu 
proces de dezvoltare multilaterală.

Ca toți creatorii legați de popor 
și cărora le este scumpă cauza pro
gresului în patria noastră și în lume, 
văd în politica externă și internă a 
Partidului Comunist Român cheză
șia împlinirii acestor năzuințe, de
oarece politica partidului și statului 
nostru se călăuzește cu neclintită 
fermitate după principiile fundamen
tale ale marxism-leninismului, ți- 
nînd seama, în cel mai înalt grad, 
de interesele poporului român, de 
interesele construcției socialiste în 
patria noastră, de interesele mișcării 
comuniste mondiale, ale prieteniei 
dintre țările socialiste frățești.

Cuvîntările rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de alți condu
cători de partid și de stat, Declara
ția Marii Adunări Naționale de
monstrează cu consecventă șl cu

imensă forță de convingere princi
pialitatea profundă, patriotismul și 
spiritul internaționalist al politicii 
partidului nostru, preocuparea pen
tru unitatea mișcării comuniste mon
diale, pentru triumful păcii și al so
cialismului în lume. Ele sînt expre
sia idealurilor noastre, ale tuturor, 
a aspirațiilor de pace și progres ale 
poporului nostru, ale oamenilor mun
cii de toate naționalitățile care — 
militînd pentru înflorirea României 
socialiste — își manifestă cu însufle
țire unitatea în jurul partidului co
munist.

Am încredere deplină că eforturile 
partidului nostru pentru întărirea 
legăturilor tradiționale de prietenie 
cu țările socialiste, pentru triumful 
păcii și al ideilor socialismului în 
lume, vor fi încununate de succes. 
Animat de această încredere și cu 
convingerea fermă că politica parti
dului nostru corespunde idealurilor 
celor mai nobile ale poporului român 
și intereselor sale fundamentale, îmi 
exprim adeziunea totală fată de po
ziția afirmată de conducătorii parti
dului și statului, față de principiile 
adoptate de cel mai înalt for al tării 
și care reprezintă voința poporului 
nostru întreg.

Vasil. KÂZAR

în interesul patriei
si al cauzei»

socialismului în lume
Partidul ne-a învățat pe noi, 

muncitorii, că ne putem aduce con
tribuția la înflorirea multilaterală a 
României și la înfăptuirea politicii 
ei externe internaționaliste lucrînd 
cu rîvnă pentru înfăptuirea sarci
nilor de producție ce ne revin. Noi 
urmăm cu încredere cuvîntul parti
dului. care ne este călăuză. Aș vrea 
să arăt că, de la începutul acestui 
an, din abatajul unde muncesc au 
plecat 1 200 tone de cărbune mai 
mult decît prevedeau sarcinile de 
plan. în ultima vreme, prin eforturi 
susținute am reușit să atingem o 
productivitate de 7,50 tone cărbune 
pe fiecare post, deci cu 1,20 
pe post mai mult decît avem 
nificat.

Rîvna noastră în muncă este 
ternic dinamizată de conștiința 
tului că ceea ce facem pentru 
voltarea multilaterală și întărirea 
patriei socialiste servește atît fău
ririi propriei noastre bunăstări, cît 
și cauzei generale a socialismului și 
păcii. De aceea, muncind în țara 
noastră, este firesc să ne bucure 
din toată inima și realizările ce
lorlalte popoare din țările socia
liste frățești. Așa cum arată me
reu și 
tenia, 
dintre 
nitătii 
delor 
esențială a luptei pentru triumful '

tone 
pla-

pu- 
fap- 
dez-

mereu partidul nostru, prie- 
alianta și colaborarea strînsă 
țările socialiste, întărirea u- 
lor. a coeziunii tuturor parti- 
comuniste constituie premisa

numai cîțiva ani : 3 spe
cialiști cu studii superioare, 
care lucrează în cooperati
vă, 25 cadre didactice, 35 
tractoriști, 8 șoferi de auto
camioane, circa 40 de oa
meni școlarizați și califi
cați pentru sectorul zooteh
nic și vitipomicol, 52 sala
riat! în cele nouă unități 
ale cooperației de consum, 
în unități de deservire a 
populației (croitorie, fri
zerie, brutărie, cofetărie, 
librărie etc.). Iată, pe scurt, 
drumul acestei comune de 
la uniformitatea necalifică- 
rii la diversificare profe
sională, de la înfruntarea 
rudimentară cu pămîntul, la 
construcția treptată a unei 
noi civilizații. Majoritatea 
acestor profesiuni sînt de
ținute de tineri sau de oa
meni relativ tineri. Trebuie 
să adaug că multe dintre 
aceste profesiuni erau ab
solut necunoscute în agri
cultura de odinioară sau 
în viața satului de ieri : 
mecanici pentru irigații, 
electricieni, mecanici pen
tru agregatele 
rare 
de 
etc. 
gate 
tare 
celași tablou al profesiuni
lor e caracteristic ma
jorității satelor dobrogene 
și, bineînțeles, majorită
ții satelor noastre. E 
normal ca această tendință 
de diversificare profesio
nală, caracteristică satului 
contemporan, să atragă mai 
ales tineretul.

în multe dintre comunele 
pe care le cunoaștem, ală
turi de realizările pe toate 
planurile, localnicii nu uită 
să sublinieze, ca pe un im
portant succes, numărul ce
lor plecați care și-au do- 
bîndit o calificare superioa
ră sau numele lor. in cazul 
unor personalități. „Am dat 
atîția strungari, mecanici 
sau profesori, sau medici si 
ingineri", ceea ce înseamnă 
că satul s-a afirmat în toa
te aceste domenii. Cei ple
cați — pe care i-am reîn- 
tîlnit în uzine, pe șantiere 
sau în laboratoare — nu 
uită lăudîndu-le să-și pro
clame obîrșia. La Hune
doara sau la Galați, la Por
țile de,Fier sau la hidro
centrala Lotru, acești oa-

de prepa- 
a furajelor, operatori 

proiecție, educatoare 
Pe trepte diferite. Ie
de nivelul de dezvol- 
al cooperativelor, a-

ideilor socialismului, păcii și pro
gresului în lume. Iar principiile pe 
care România le așază la baza re
lațiilor ei externe — principii for
mulate în declarația Marii Adunări 
Naționale — constituie temelia cea 
mai sigură, echitabilă, pe care se 
pot dezvolta într-un mod cu ade
vărat creator legăturile între . țări 
și popoare.

Ca muncitor minier, șef al unei 
brigăzi de frontaliști, îmi exprim 
împreună cu întreg colectivul din 
care fac parte adeziunea deplină 
față de politica justă, profund prin
cipială și internationalistă promova
tă neobosit de conducerea partidu
lui și statului nostru.

Asigurăm conducerea de partid și 
de stat, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că noi, minerii, vom fi 
în continuare la datorie, vom munci 
cu abnegație pentru patria noastră, 
vom milita neabătut pentru promo
varea întregii politici interne și ex
terne 
trind convingerea de neclintit că în 
felul 
fundamentale 

și cauza 
lume.

a României socialiste, nu
acesta

cît 
în

slujim atît interesele 
ale poporului nostru, 
socialismului ți păcii

DAVIDloon I 
miner, 
sef de brigadă 
fa exploatarea miniera 
Aninoasa

meni ai satelor, deveniți 
constructori sau specialiști, 
poartă cu ei mîndria locu
lui de obîrșie și dorința 
de a se ilustra făcînd 
cinste locului de unde au 
pornit.

Cele două tendințe — a- 
firmarea în cadrul satului 
sau afirmarea în afara ho
tarelor lui — sînt legate pe 
de o parte de drumul as
cendent al agriculturii și 
al specializării care a in
tervenit aici, pe de alta de 
drumul ascendent al socie
tății noastre, de procesul 
continuu amplificat al in-

Dlnamice și stimulatoare 
prin înseși simplitatea și 
operativitatea lor, multi
plele forme de comunicare 
dintre instituții și cetățeni 
duc la rezultatul firesc al 
finalizării 
urmărit în 
mai multe 
care autorii
discuție numeroase și felu
rite probleme izvorîte fie 
din sfera intereselor per
sonale, fie din aria vastă a 
celor obștești — precum și 
răspunsurile prin care in
stituțiile vizate analizează 
problemele semnalate, pen
tru a transpune apoi punc
tele de vedere judicioase în 
măsuri practice.

Cititorul V. Micuț din 
Tr. Măgurele își expunea 
în cîteva pagini opiniile 
sale în legătură cu întreți
nerea locuințelor nou con
struite în acest oraș. „în 
ultimii ani — scria el — au 
fost construite în orașul 
nostru un mare număr de 
apartamente pentru care 
statul a cheltuit însemnate 
fonduri bănești. Pe cînd se 
aflau în construcție, toată 
lumea se interesa de ele. 
După ce au fost terminate 
și date în folosință, acest 
interes s-a stins și a dispă
rut aproape complet. Pe 
ici, pe colo, blocurile au în
ceput să se degradeze. Ad
ministrațiile întreprinderi
lor care gospodăresc aces
te locuințe susțin că nu au 
obligația de a le repara. Se 
gîndește oare cineva cît 
o să ne coste mal tîr
ziu, pe măsură ce strică
ciunile avansează, această 
lipsă de răspundere ?“

întreruptă brusc la a- 
ceastă întrebare, scrisoarea 
este continuată acum de 
răspunsul Consiliului mu
nicipal provizoriu Tr. Mă
gurele. Problema respecti
vă a făcut obiectul unei 
analize din care a reieșit 
necesitatea trecerii acestui 
fond de locuințe în admi
nistrarea întreprinderii de 
gospodărire orășenească. în 
acest caz, lipsa de răspun
dere pentru 
cuintelor nu 
practic nici 
S-a stabilit 
blocurile să 
în cel mai____ __ ___
întreprinderea menționată, 
urmînd ca imediat după a- 
ceasta să înceapă remedie
rea deficiențelor.

„La oficiul de pensii 
sectorul 6 al municipiului 
București 
pensionar 
tionarilor cu publicul 
este bine organizat. Solici- 
tanții sînt 
muri zile 
șir pentru 
chestiuni".

Situația 
ciu — răspunde Ministerul 
Muncii — a fost examinată 
de Direcția generală a pen
siilor care a stabilit ca. 
pentru primirea corespun
zătoare a publicului, pe 
lîngă cele trei zile de au
diente pe 
funcționeze 
permanent 
unde să se 
poată fi depuse acte, cereri 
și reclamatii. Petiționarii 
cu situații mai dificile sau 
urgente vor fi îndrumați 
direct la șeful oficiului.

„în plin centrul orașu
lui Timișoara — remarca 
N. Velican — au fost des
ființate cîteva unități co
merciale. Rezultatul : loca
lurile lor stau nefolosite. în

timp ce alte, magazine nu 
dispun de spațiul necesar".

Ce spune în legătură cu 
aceasta Consiliul popular 
municipal ? In localurile 
eliberate se vor face ame
najări pentru a le readuce 
grabnic în circuitul comer
cial.

O altă scrisoare sem
nată de mai multi cetățeni: 
„Sîntem informați că în 
curînd ar urma să se des
ființeze haltele Caralița și 
Viișoara. Măsura aceasta 
nu e bine gîndită, pentru 
că haltele respective deser-

nul o acordă instituției că
reia i se adresează va fi 
confirmată pe deplin.

Pe de altă parte, eficien
ța sesizărilor făcute de ce
tățeni depinde într-o mare 
măsură — după cum prac
tica a dovedit-o de atîtea 
ori — de promptitudinea, 
obiectivitatea 
tatea cu 
analizate, 
profesională 
lor însărcinați 
zolve. Lucrul acesta 
cu atît mai evident cu cît 
sesizările respective abor
dează probleme mai difi—

Și 
care 
de 

a

seriozi- 
ele sînt 

probitatea 
lucrători-

să le re- 
este

lej pentru a studia în a- 
mănunțime protecția mun
cii în țesătorie, activitatea 
cabinetului tehnic, preocu
parea conducerii uzinei 
față de condițiile de mun
că și de viată ale muncito
rilor. Cercetînd sesizarea, 
Direcția Industrială lînă- 
mătase din Ministerul In
dustriei Ușoare a ales însă 
o altă cale : 
rul sesizării 
inovație la 
nic, direcția
mulțumit' să-i 
doar că aceasta nu este co
respunzătoare din punct

întrucît auto- 
propusese o 

cabinetul teh- 
respectivă s-a 

răspundă
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CETĂȚEAN
vesc un mare număr de că
lători".

Răspunsul Ministerului 
Căilor Ferate : Cetățenii 
au dreptate. Măsura res
pectivă a fost anulată. Hal
tele vor fi menținute în 
exploatare și, pentru a veni 
în sprijinul călătorilor, s-a

cile, cu implicații mai a- 
dînci în viața oamenilor, 
într-o astfel de scrisoare 
sosită la Direcția agricolă 
județeană Galați, Iordachc 
Huștin din comuna Ciorăști 
se plîngea că, în urma unei 
critici adresate diferitelor 
cadre din conducerea coo

Pe marginea unor scrisori

repararea lo- 
ar mai avea 
o justificare, 

deci ca toate 
fie preluate 
scurt timp de

— observa un
— lucrul func-

nu

purtați pe d ru
și săptămîni în 
cele mai simple

acestui servi-

săptămînă, să 
și un birou 
de informații 

dea relații, să

și răspunsuri

soluțio- 
gemna- 

acesf}

s

stabilit ca în ele să opreas
că un număr mai mare da 
trenuri.

— De ani de zile, atît eu 
cît și alți mineri — arăta 
M. Balogh din Voivozi, ju
dețul Bihor — cerem ca 
magazinele din localitate 
să aducă ape minerale de 
la Sîngiorz-Băi și Slănic. 
Ni se spune că s-a dat notă 
de comandă, dar apa mine
rală tot nu vine.

„Am dispus ca !Uniu- 
nea județeană a cocx erati- 
velor de consum Bo ‘o? — 
răspunde ■ CENTRf, UOOP 
— să aprovizioneze întrea
ga rețea comercială din 
bazinul carbonifer Voivozi 
cu tot sortimentul de ape 
minerale solicitate de con
sumatori".

Ceea ce se impune aten
ției, fie și numai din aces
te cîteva secvențe ale dia
logului, este operativitatea 
cu care instituțiile vizate 
reușesc să transpună în 
fapte sugestiile, propuneri
le și 
țenilor,
străduința de a sluji cît 
mai bine interesele cetă
țenești. Aceste atribute 
constituie, de fapt, și ga
ranțiile cele mai sigure că 
încrederea pe care cetatea-

doleanțele cetă- 
solicitudinea și

perativei agricole de pro
ducție, a fost înlocuit în 
mod abuziv din funcția de 
socotitor. Pentru lămurirea 
situației, faptele trebuiau 
cercetate într-un spirit de 
deplină obiectivitate, fără 
nici ui) fel de idei precon
cepute. Și așa s-a întîm- 
plat. Iordache Huștin a fost 
repus în drepturile ce i se 
cuveneau, iar cei vinovați 
de abaterile semnalate au 
fost sancționați.

Investigația aprofundată, 
elucidarea temeinică a fie
cărei chestiuni semnalate 
se impun, așadar, ca o 
condiție sine qua non a e- 
ficacității schimbului de co
respondentă Intre instituție 
și cetățean. Ignorarea a- 
cestui deziderat esențial, în 
mod fatal, îndreaptă lucru
rile pe panta superficiali
tății și formalismului. De- 
cebal Bordcanu, salariat 
la uzinele textile din Cis- 
nădie, județul Sibiu, critica 
într-o scrisoare conduce
rea întreprinderii pentru 
faptul că tărăgănează de 
multă vreme solutionarea 
unor probleme de mare în
semnătate pentru munca 
acestui colectiv. Scrisoa
rea sa oferea un bun pri-

de vedere tehnic, lăsînd 
toate celelalte chestiuni la 
o parte. Aceeași sesizare a 
fost cercetată însă și de 
către Comisia economică 
a Comitetului județean de 
partid Sibiu, dar rezultatul 
a fost cu totul altul. S-a 
constatat că autorul scri
sorii are dreptate și, în 
consecință, s-au dat indica
ții concrete pentru 
narea problemelor 
late.

Am ales anume
exemple întrucît ele arată 
că, atunci cînd se iau în 
considerare sesizările cetă
țenilor, se pot găsi rezol
vări corespunzătoare. Din 
păcate însă, exemplele ci
tate nu au o valoare gene
ralizatoare, pentru că, nu 
de puține ori, diferite in
stituții — printre care Mi
nisterul Economiei Fores
tiere, Comitetul pentru 
problemele administrației 
locale, Procuratura Gene
rală, Comitetul județean 
de partid Argeș, Consiliul 
popular județean provizo
riu Ilfov — organe chema
te să respecte în mod ex
pres normele muncii cu 
scrisorile — încalcă în mod 
repetat termenele legale de 
rezolvare, manifestă opa
citate și neînțelegere față 
de semnalele ce le sînt a- 
dresate. In asemenea cazuri 
dialogul este, de fapt, în
trerupt, redus la un simplu 
mor.olog fără nici un fel 
de rezonanțe. Evident, ase
menea practici, expresii ale 
unui spirit birocratic și ne
democratic de lucru, sînt 
incompatibile cu însăși me
nirea firească a oricărei 
instituții de a sta la dispo
ziția cetățenilor pentru a 
le sluji interesele și, ca a- 
tare, trebuie combătute cu 
hotărîre.

D. TTRCOB

noastră rapidă, 
uităm că satul, 
sătesc
zervor național de ener
gie a muncii, să nu ui
tăm că niciodată în istorie, 
pînă în epoca noastră, nu 
i s-au creat acestui tineret 
asemenea posibilități de a- 
firmare. Ce înseamnă a- 
eeasta ? Că tineretul sătesc 
asigură brațe de 
calificate 
pe sutele 
că un 
din acest
sacră profesiunilor intelec
tuale — învățămînt, medi-

Să nu 
tineretul 

reprezintă un re-

în noile 
de noi 
procent 

tineret

muncă 
industrii, 
șantiere, 
însemnat 
se con-

cît și noul cod de compor
tare specific satului con
temporan.

Promovarea lor în munci 
de răspundere, afirmarea 
lor în cîmpurile noi de ac
tivitate din cadrul agricul
turii n-a fost și nu este 
scutită, bineînțeles, de u- 
nele firești contradicții, le
gate de prefacerii? inter
venite în relațiile din lu
mea satelor.

— Promovarea a patru 
tineri, abia veniți din ar
mată, ca brigadieri — mi-a 
spus unul dintre brigadie
rii de la Oltina. Tuflor

nu cu pantaloni, n-a trezit 
inițial prea mult entuziasm 
în sat. Oamenii s-au con
vins ulterior, prin practică, 
de necesitatea de a pro
mova cu curaj, în anumite 
sectoare de producție, fe
meile. Nu numai la noi, 
dar și în alte comune. în 
zootehnie lucrează cu spor 
numeroase 
trecut deci 
profundă 
satului și 
Aș spune 
prestigiul

femei. S-a pe- 
o schimbare 

în. mentalitatea 
pe acest plan, 
că azi, la sat, 

prestigiul nu-1 dă numai 
vîrsta, ci mai ales pricepe
rea, calificarea...

NOUA TRAIECTORIE SOCIALA
TINERETULUI SĂTESC

dustrializării socialiste — 
care a creat vaste posibili
tăți do afirmare profesio
nală tineretului, 
resorțurile etice 
cepție de viață 
fenomen ?

—Moralmente 
spus sociologul bucureștean 
Al. I. Mancaș — cooperati
vizarea l-a dezlegat pe ță
ran de sentimentul pro
prietății individuale asupra 
pămîntului. în aceste con
diții, raportul om-pămînt 
a apărut în adevărata lu
mină. Fără mecanizare, 
fără chimizare, fără creș
terea științifică a animale
lor. munca țărănească e o 
muncă necalificată. mai 
slab investită ca posibilități 
de afirmare în competiția 
de valori. Pe fundalul dez
voltării generale a învăță- 
mîntului și a culturii, a 
fost și este normal ca tine
retul sătesc să se îndrepte 
către meseriile 
din agricultura 
spre zecile de 
calificate pe care 
la lumină industrializarea

Care sînt 
și de con- 
ale acestui

ne-a

calificate 
nouă și 
meserii 

le-a adus

cină, cercetare științifică 
etc. — după cum, un în
semnat procent se reîntoar
ce la sat, definind profe
siuni de calificare superi
oară. Acest circuit absolut 
nou : 
SAT, circuit care implică, 
în perspectivă, ridicarea ti
neretului 
preciabil 
cultural, 
schimbe 
fața satului, să" ridice nive
lul său general de cultură 
și civilizație.

Pornind de la acest ta
blou, este limpede că pro
fundele transformări ma
teriale și spirituale din sa
tul românesc au atras spre 
noile profesiuni agricole 
mai ales tineretul, oamenii 
cu memoria proaspătă a 
școlii, apți să se califice 
repede, să-și însușească în
tr-un ritm rapid aceste 
profesii. Ei au fost cei care 
puteau mai ușor renunța 
ia practicile agricole tra
diționale, însușindu-și — 
în general — mai iute și 
mai profund decît maturii 
atît știința agrozootehnică,

SAT-CALIFICARE-

săteso la un a- 
nivel tehnic și 
este menit

în primul rînd
să

Burcă — n-a fost privită 
la început cu ochi buni de 
multi dintre bătrîni. Și 
nouă ne-a fost greu la în
ceput. Cum să dai îndru
mări, să mustri sau să cri
tici pe niște oameni care 
aveau părul alb. adică 
vîrsta părinților noștri ? 
Cum ne-am întărit autori
tatea ? Prin pricepere, 
prin devotamentul pe 
care îl arătăm față de 
cooperativă, prin spiri
tul de dreptate pe care 
trebuie să-1 ai într-o ase
menea muncă... Mal tîrziu, 
cînd numărul de brigăzi 
s-a mărit, cînd au apărut 
brigăzi specializate în zoo
tehnie sau în vitipomicul- 
tură, nimeni nu s-a mai 
mirat că în’muncile de 
conducere au fost promo
vați și numeroși tineri.

— O problemă și mai 
complicată a fost și este 
încă legată de promova
rea fetelor — ne-a spus 
într-o discuție pe aceeași 
temă ing. agronom Gheor- 
ghița Ene de la C.A.P. Să- 
punari. Chiar prezenta mea 
ca specialistă, cu fustă și

O problemă pe 
ridicat-o numeroși 
panți la anchetă 
ceea dacă, treptat, 
nomenul firesc de 
zare și de permanentizare 
a cadrelor, > nu se îngus
tează sau nu se plafonează 
posibilitatea practică de a- 
firmare a unui număr de 
tineri.

— La noi, spre exemplu
— afirmă Ion Săreanu 
(C.A.P. Văleni) — briga
dierii, șefii de echipă, ca 
și oamenii care lucrează în 
sectoarele permanente, nu 
s-au schimbat de 6—7 ani 
și nu sînt motive să fie 
înlocuiți. Permanentizarea 
e cea mai bună garanție 
a calității în sectorul 
zootehnic. La fel și în alte 
sectoare. Dar între timp 
cresc și alți tineri priceputi. 
însă trebuie luată în 
considerare dezvoltarea de 
viitor a comunelor noas
tre, cu numeroasele dome
nii de activitate pe care 
noul lor profil economic și 
social le pune în valoare.

— Nu putem uita faptul
— ne spune Florea Deacu,

care au 
partici- 

este a- 
prin fe- 
speciali-

deputat comunal — că la 
sat se accelerează moder
nizarea vieții, pătrunderea 
civilizației și a culturii, că 
pretențiile și 
oamenilor 
Oamenii 
mai bine, 
mai bine, 
condiții mai bune, să se 
distreze și altfel decît la 
nuntă sau la horă. Toate 
acestea pretind o serie de 
noi meserii, legate direct 
de deservirea satului, me
serii de care nu se ocupă 
nimeni pînă în prezent. 
Astfel mă gîndesc la școla
rizarea și pregătirea mese
riașilor necesari comune
lor — croitori, brutari, 
cofetari, frizeri, electri
cieni, ospătari etc. Aces
te meserii sînt improvizate, 
iar rezultatele sint, după 
cum e lesne de înțeles, pe 
potrivă. Dezvoltarea noilor 
centre sătești, care sînt ac
tualele comune, pretinde 
studierea temeinică a pro
blemei noilor meserii 
te de noua civilizație tului.

— Satul resimte și 
necesități — adaugă 
Liveanu, învățător pensio
nar — legate direct de pă
trunderea culturii. $tiu 
propria-mi 
40 de ani 
înseamnă 
satul tău, 
de idealul 
civilizație : 
consătenii
inginer agronom, un me
dic sau un profesor ridicat 
din comuna noastră să nu 
se întoarcă să lucreze prin
tre ai săi ? S-ar lichida, 
printre altele, plaga nave- 
tismului, s-ar asigura con
diții mai bune în ceea ce 
privește calitatea muncii 
intelectuale, specialistul lo
calnic ar putea să-și apre
cieze într-un mod mai 
direct roadele muncii lui. 
Iată un nou front de afir
mare a tineretului, o pro
blemă asupra căreia satul, 
noua comună, trebuie din 
vreme să chibzuiască.

Am efectuat un sondaj 
asupra cîtorva din proble
mele pe care le scoate as
cuțit la lumină dinamica 
dezvoltării satului nostru 
contemporan. Din toate

exigentele 
cresc neîncetat, 

vor să locuiască 
să se îmbrace 

să muncească în

lega
li sa-

alte 
Petre

din 
de 
ce 
în

experiență 
la catedră, 
să lucrezi 
să-ți legi viața 

de a-i ridica la 
și la lumină pe 
tăi. De ce un

cele de mai sub se impun* 
o primă concluzie : afirma
rea, perspectivele de 
viitor ale tineretului de la 
sate se înscriu pe traiecto
ria creșterii și a formării 
întreg tineretului nostru, 
în. strînsă legătură cu dina
mica generală a economiei 
și a culturii socialiste, cu 
ridicarea României po o 
treaptă nouă de cultură și 
civilizație. Satul nostru . a 
intrat, prin revoluția socia
listă, într-o nouă etapă de 
dezvoltare. El trebuie să 
ofere societății nu numai 
produsele sale tradiționale 
— de la cereale și fructe 
Ia artizanat și folclor — ci 
și — în tot mai mare mă
sură — țărani și muncitori 
calificați, mii de specia
list!, mii de intelectuali, 
dintre care un număr în
semnat îndeplinindu-șl me
nirea de a se reîntoarce la 
sat, de a contribui la pro
pășirea luL

O altă concluzie este 
direct legată de prefacerile 
structurale survenite în a- 
gricultură: diversificarea
profesională rapidă meta
morfozează noțiunea tradi
țională de țăran, înlocu- 
ind-o cu o noțiune com
plexă sub care se ascund 
zeci de profesiuni distincte, 
fiecare în parte pretinzînd 
o calificare precisă (meca
nizator, zootehnist, mecanic 
etc.). Dezvoltarea continuă 
a agriculturii, noile măsuri 
luate recent de partid pri
vind îmbunătățirea învătă- 
mîntuiui de toate gradele 
vor accelera și prooesul do 
creștere și formare tehni
că. intelectuală, culturală 
a tineretului de la țară, de- 
terminînd noi schimbări 
calitative în viața satului 
românesc contemporan. O 
altă concluzie îi privește 
pe sociologi, pe toți acei 
care au sarcina prospectă
rii de perspectivă a tutu
ror proceselor pe care le 
angajează sau le anticipea
ză dezvoltarea satului nos
tru contemporan. Multe 
dintre problemele viitoare 
trebuie să constituie, încă 
de pe acum, obiectul perse
verent al studiului nostru. 
Este o obligație care de
curge din realitate. însuși 
satul nostru a început să 
g’ndească în contul zilei 
viitoare.



in rezervele 
interne 
stă cheia
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rentabilizam 
tuturor 
produselor
Sensul major al sarcinilor trasate 

de documentele partidului și statu
lui nostru în domeniul creșterii, în 
continuare, a eficienței întregii ac
tivități economice a mobilizat puter
nic colectivele întreprinderilor in
dustriale din județele Timiș și Ca- 
raș-Severin. Inițiativa și spiritul 
creator, de responsabilitate pentru 
cheltuirea banilor statului se des
prind viguros din studiile și analizele 
întreprinse. în anul trecut și în a- 
cest an, în ampla acțiune de înlătu
rare a pierderilor planificate, de 
sporire a beneficiilor, a acumulărilor 
cuvenite bugetului statului. Numai 
anul trecut, în întreprinderile in
dustriei republicane din cele două 
județe, ca urmare a acțiunii de ren
tabilizare s-au realizat peste 60 mi
lioane lei economii, o importantă 
contribuție aducînd întreprinderile 
miniere Moldova Nouă, Anina și 
Bocșa.

în continuarea acțiunii de rentabi
lizare, anul 1968 a găsit în între
prinderi un vast cîmp de inves
tigare mai ales datorită fap
tului că în calcul s-au luat multe 
din resursele interne. însumîn- 
du-se efectele, s-a prevăzut re
ducerea volumului pierderilor cu 
peste 70 milioane lei față de planul 
din anul trecut, precum și rentabi
lizarea a încă 82 produse. Rezulta
tele acestei acțiuni ? în semestrul I 
a.c., acolo unde colectivele și comi
tetele de direcție ale întreprinderilor 
au acordat atenția cuvenită măsu
rilor preconizate, cheltuielile pe 
unitatea, de produs, nu fost dimi
nuate în mod simțitor și pierderile 
s-au eliminat integral, ca în cazul 
întreprinderii „Electrobanat" și 
Uzinelor textile Timișoara.

Concomitent cu această largă și 
viguroasă mișcare pentru rentabili
zarea producției, a fiecărui sortiment 
în parte s-au ivit însă și situații 
contradictorii, de genul urmă
tor : în semestrul care a tre
cut unele întreprinderi din județul 
Timiș — printre care Uzina meca
nică Timișoara, Dermatina, Fabrica 
de tutun și țigarete, „Victoria" — au 
obținut 70 produse nerentabile, deși 
erau planificate să dea un beneficiu 
de 2 700 000 lei. în acest sens, sur
prinzătoare este starea de lucruri care 
s-a creat la întreprinderea „Victoria" 
Timișoara. Pînă nu de mult, această 
unitate, prin rezultatele obținute, s-a 
situat în grupa întreprinderilor 
fruntașe, dar neacordînd atenția cu
venită respectării consumurilor spe
cifice, la 4 produse a consemnat o 
pierdere de 1 761 000 lei, în loc de 
1 524 000 lei, beneficiu planificat. De 
neînțeles este și măsura luată aici 
potrivit căreia, în semestrul II, 
două din cele 4 produse să nu mai 
fie realizate, cu toate că sînt solici
tate de beneficiari. Iar la Fabrica de 
nasturi Jimbolia, s-a trecut la pro
ducția de serie a întrerupătoarelor 
efective și duliilor fără a se însuși 
tehnologia de fabricație și. din nou. 
s-au înregistrat pierderi — în con
dițiile în care aceleași produse fa
bricate Ia „Electrobanat" au o ren
tabilitate între 7—10 Ia sută.

Unele deficiente interne mai stă
ruie și Ia anumite întreprinderi ale 
industriei alimentare. De ani de zile, 
la „Fructus" Timișoara se consem
nează pierderi din cauza rebuturilor 
și bombajelor. în semestrul I, ele 
s-au menținut la același nivel ridicat 
ca și în anul 1967. Se pune întreba
rea : în ce măsură se justifică rebu
turile și bomba jele? Privite din 
punct de vedere al întreprinderii, 
unele cauze apar ca obiective. De 
exemplu, calitatea necorespunză
toare a ambalajelor primite de la 
„Avîntul" — Oradea, dovedită și de 
faptul că în incinta unității din Ti
mișoara se găseau depozitate peste 
800 000 bucăți cutii metalice cu de
fecte, stoc care continuă să crească 
cu fiecare lot livrat. Rețin însă aten
ția și cauzele subiective, care pot și 
trebuie să fie înlăturate de comite
tul de direcție de Ia „Fructus". Este 
vorba de nerespectarea unor, pres
cripții ale procesului tehnologic, atîț 
în ceea ce privește durata ciclului 
de fabricație, cit șj în operațiile de 
sterilizare, din care s-au rebutat 
peste 8000 bucăți cutii de conserve. 
Intervine, de asemenea, și prelucra
rea cu întîrziere a materiei prime — 
ca una din cauzele principale ale 
bombajelor — datorată unor defi
ciente de organizare.

Cum se prefigurează existenta 
unor rezerve nemobilizate, din 
unele unități productive ? La între
prinderea minieră Anina, de exem
plu, în afară de fructificarea rezer
velor suplimentare identificate, eva
luate la 1 550 000 lei, considerăm că 
adaptarea schemei de organizare la 
condițiile actuale de lucru repre
zintă o sursă suplimentară de redu
cere a pierderilor. întreprinderea a- 
vea. mai înainte, 3 exploatări mi
niere, fiecare încadrată cu personal 
tehnico-administrativ corespunzător 
serviciilor din cadrul întreprinderii. 
Acum a rămas în funcțiune numai 
exploatarea minei Anina, care își 
are birourile Ia cîteva sute de metri 
de sediul întreprinderii și dispune de 
servicii pentru toate compartimentele. 
Ele primesc dispoziții de la servi
ciile corespunzătoare din întreprin
dere, întocmesc documente și situa
ții pe care le înaintează pentru cen

tralizare chiar acestor servicii. Nu 
s-ar putea ca serviciile din cadrul 
întreprinderii să devină operative și 
să preia întreaga activitate a servi
ciilor paralele din cadrul exploată
rii Anina ? Pe această cale, prin eli
minarea paralelismelor, se va putea 
realiza o economie de cel puțin 
500 000 lei anual.

în unele din întreprinderile fores
tiere, produsul cu pierderea cea mai 
mare este lemnul de foc și aceasta 
din două cauze: livrarea lem
nului sub greutatea prevăzută de 
STAS și costul ridicat al transportu
lui. Prima cauză este pur subiectivă, 
fiind legată de tergiversarea trans
portării și livrării masei lemnoase 
exploatate și nu întîmplător o 
parte din lemn a și putrezit. Și 
acum există o mare cantitate de 
lemn exploatat și netransportat din 
incinta parchetelor, generînd, în con
tinuare, pierderi. Greu de explicat 
este și faptul că însăși repartizarea 
sarcinilor de plan pe întreprinderi 
mai dă naștere la pagube. De pildă, 
I. F. Bozovici nu dispune de condiții 
corespunzătoare pentru obținerea 
cantității de 1827 tone mangal de 
bocșe, produs planificat cu o pierde
re totală de peste un milion lei. 
Această întreprindere are bazine de 
exploatare departe de calea ferată, 
mangalul fiind transportat la distan
țe mari cu camioanele, din care 
cauză se diminuează calitatea și 
cresc cheltuielile cu transportul.

Se desprinde, deci, concluzia că 
nn rezervele și posibilitățile de. re
ducere a prețului de c£șt lipșeșc,. 
ci analiza multilaterală, temeinică 
a condițiilor de lucru specifice fie
cărei întreprinderi, aprecierea rea
listă a situației concrete, a perspec
tivei. Trebuie înlăturate practicile 
mai vechi, legate de ignorarea re
surselor proprii în acțiunea de ren
tabilizare. Bineînțeles că acțiu
nea de rentabilizare nu poate fi 
prelungită la infinit. Așa cum s-a 
precizat la plenara C.C. al P.C.R. 
din 19 iunie a.c., pînă la sfîrșitul 
anului se impun lichidate, prin mă
suri eficiente, pierderile planificate. 
De aceea, în lunile care au mai ră
mas se cer concentrate toate efortu
rile întreprinderilor, ale organelor 
centrale, cît și ale Ministerului Fi
nanțelor, pentru a se înlătura toa
te sursele de pierderi planificate și 
de orice fel.

loan GROZAV
director al direcției teritoriale 
de control și revizie 17 — 
Timișoara
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Sînt încă vii în memoria salaria- 
ților Combinatului chimic Tîrnăvenl 
cuvintele calde și îndemnurile pe 
care ni le-a adresat președintele 
Consiliului de Miniștri, cu prilejul 
recentei vizite făcute în unitatea 
noastră, precum și în alte întreprin
deri și instituții din județul Mureș. 
Aceste aprecieri ne mobilizează să 
perseverăm necontenit pentru per
fecționarea tuturor laturilor activi
tății economice, să dezvoltăm rezul
tatele cu care colectivul combinatu
lui nostru se situează azi pe un loc 
de frunte în ramura industriei chi
mice. Iar obiectivul la ordinea zilei 
constă în suplimentarea producției 
industriale, a economiilor și benefi
ciilor, potrivit sarcinii stabilite la 
plenara C.C. al P.C.R. din 19 iu
nie a.c.

Pînă acum, rezultatele confirmă 
rodnicia eforturilor depuse pentru 
îndeplinirea acestei sarcini. în 8 luni 
din acest an, planul producției glo
bale a fost depășit cu 0,5 la sută, iar 
la producția marfă vîndută și înca
sată s-au realizat peste prevederi cir
ca 34 milioane lei. Sporurile respec
tive de producție s-au obținut în con
dițiile respectării cu strictete a tu
turor sortimentelor, satisfacerii com
plete și la timp a contractelor înche
iate cu beneficiarii. Avînd desfacerea 
asigurată, fie pe piața internă, fie pe 
cea internațională, s-au livrat supli
mentar 232 tone carbid, 958 tone 
sulfat de aluminiu. 144 tone sodă 
caustică, 1 000 m.p. hîrtie fotosensi- 
bilă. Demn de remarcat este și alt 
fapt : peste 90 la sută din sporul pro
ducției globale s-a realizat pe seama 
creșterii productivității muncii, izvo
rul înaltei rentabilități a activității 
combinatului.

Factorii care au fost puși în miș
care și asupra cărora s-a acționat 
sînt de ordin tehnic, tehnologic și 
uman și, aceasta, printr-un complex 
de măsuri investigate în studiile de 
organizare științifică a producției și 
a muncii. Un grup bine determinat 
din aceste măsuri au fost orientate 

' în lunca inundabilă a 
Dunării, prin lucrări de în
diguiri și desecări au fost 
cîștigate pentru agricultură 
sute de mii de hectare de 
pămînt din cel mai rodi
tor. Ele se cultivă îndeosebi 
cu porumb, floarea soare
lui și alte plante care asi
gură recolte mari. A sosit 
vremea culesului și pentru 
culturile crescute pe cel 
mai tînăr pămînt al țării. 
Cu prilejul unei vizite în 
întreprinderile agricole de 
stat Pietroșani, Prundu, 
Chirnogi, Mînăstirea. Cio
cănești, Mircea Vodă și Ro- 
șeți din județele Teleor
man. Ilfov și Ialomița, am 
putut constata, iar specia
liștii au confirmat acest 
lucru, că recoltele sînt 
bune. După calculele esti
mative și după evaluările 
de Ia primele suprafețe re
coltate. ele oscilează. în 
cea mai mare parte. între 
3 000 și 4 500 kg porumb 
boabe la hectar, și între 
1 700 și 2 300 kg la floarea 
soarelui. întrucît este vorba 
de zeci și sute de mii 
de hectare de pe care ur
mează să se strîngă și să 
se transporte recolta, la 
distante uneori destul de 
mari, se cere o bună orga
nizare a muncii și asigura
rea tuturor mijloacelor ne
cesare.

Peste tot am întâlnit ace
eași preocupare asiduă din 
partea colectivelor acestor 
unități pentru organizarea 
lucrărilor la recoltat. Ex
periența anilor trecuți a 
demonstrat că. în Lunca 
Dunării, mai ales recoltatul 
porumbului creează greu
tăți foarte mari, datorită, 
în special ploilor care fac 
drumurile impracticabile. 
De aceea conducerile între
prinderilor agricole de stat 
din această zonă, sprijinite 
de trusturile I.A.S. Bucu
rești și Slobozia, au stabilit 
planuri de mișcare a mași
nilor și utilajelor din do
tarea unităților cu intenția 
de a facilita. în primul 
rînd, recoltatul. Potrivit 
planurilor stabilite. în spe
cial la recoltatul porumbu
lui și florii soarelui, tre
buie să concureze mai multi 
factori colectivele unită
ților respective cu toate 
mijloacele mecanice și for
țele manuale, mijloacele de 

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii"

SEMESTRU PRODUCȚIE 
NTARĂ DE 20 MILIOANE LEI

precis spre activizarea capacităților 
de producție potențiale existente în u- 
ncle sectoare de fabricație, prin apli
carea unor corective constructive de 
natura modernizărilor Ia instalații și 
agregate. Efectele pozitive ale apli
cării acestor măsuri s-au materiali
zat în sporuri de producție pe aceeași 
instalație sau utilaj, dar și în dimi
nuarea cheltuielilor materiale și, im
plicit, în creșterea benefioiilor. Bună
oară, prin modificarea constructivă 
a cuptorului 3 carbid a crescut ca
pacitatea de producție cu 800 tone 
pe an și s-a ridicat calitatea acestui 
sortiment pînă la nivelul competitiv. 
Totodată, s-au îmbunătățit simțitor 

Tribuna experienței înaintate

condițiile de muncă și au fost reduse 
unele consumuri specifice. La un alt 
cuptor de carbid — numărul 4 — s-a 
realizat un plus de producție de 1 000 
tone carbid prin ridicarea sarcinii 
electrice și folosirea materiilor pri
me de granulatie corespunzătoare. 
Consemnări similare se pot face și 
la secția clor unde, fructificarea ime
diată a unei măsuri cu caracter teh
nic a avut ca rezultat depășirea pla
nului de producție al acestui sector 
de fabricație cu peste 5 la sută.

Există la noi, de asemenea, un alt 
domeniu în care s-au aplicat măsuri 
de mare succes în ultimul timp în 
favoarea sporirii producției și anume 
repararea și întreținerea utilajelor și 
agregatelor. Prin scurtarea duratei 
de imobilizare a mijloacelor tehnice 
în reparațiile capitale, fără însă ca 
acest lucru să dăuneze calității exe
cuției lucrărilor, s-au realizat alte 
însemnate sporuri de producție în 
unitatea de timp. Astfel, la cuptoa
rele de carbid numerele 2 și 4 pe
rioada reparației capitale a fost re-

transport închiriate de la 
stat, alte forțe mecanice 
provenite din colaborarea 
unităților din luncă cu cele 
vecine de pe terasă. Des
pre fiecare dintre acești

Or, în această toamnă, re
coltarea va trebui să se 
facă numai cu mijloace 
proprii. Această situație a 
găsit conducerile unităților 
oarecum pe picior greșit.

IN ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE 

DE STAT DIN LUNCA DUNĂRII 

Se impun măsuri 

urgente pentru 
ACCELERAREA 

RECOLTATULUI
trei factori, cîteva cu
vinte.

întreprinderile agricole 
de stat din Lunca Dunării 
erau obișnuite să pri
mească din afară oameni 
și mijloace de transport 
pentru a face față lucră
rilor în perioada de vîrf.

Pe lîngă faptul că nu 
toate întreprinderile dis
pun încă de mașinile ne
cesare. sînt sesizabile lip
surile în asigurarea spa
țiului de cazare pentru for
țele manuale. în pregătirea 
mijloacelor de lucru. La 
unele I.A.S.-uri ca cel de 
la Prundu. de exemplu, 
lipsesc piese de la com
binele CT 2 R, care, cu un 
efort susținut, puteau fi 
confecționate de sectorul 
mecanic al întreprinderii. 
La întreprinderea agricolă 
Ciocănești, calitatea slabă 
a reparațiilor executate la 
unele mașini creează. a- 
proape zilnic, dificultăți în 
executarea lucrărilor. I- 
nexplicabil ni s-a părut și 
faptul că. lă’ I.A.S. Mircea’ 
Vodă, ziua la orele 10 și 
jumătate, șapte tractoare 
cu remorci purtînd iniția
lele întreprinderii respec
tive se odihneau în 
curte, de parcă recoltatul 
s-ar fi terminat.

Se știe, și acesta este 
și sensul existenței sale, 
că I.R.T.A. execută un ma
re volum de transporturi, 
în campania de strîngere a 
recoltei din Lunca Dunării, 
transportul porumbului și 
florii soarelui revine a- 
proape în exclusivitate a- 
cestei întreprinderi. în 
funcție de nevoi, unitățile 
solicită cu 48 de ore înain
te un anumit număr de 
mașini. Se întîmplă des ca 
aceste autocamioane să so
sească cu mare întîrziere, 
ca la Roșeți. după 8 zile.

dusă cu 4—5 zile, timp în care s-a 
putut obține o producție suplimen
tară de 1 200 tone carbid. Ce de
monstrează aceste măsuri concreti
zate în practică pînă în prezent ? Un 
singur lucru : fructificarea gîndirii 
tehnice a muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor și canalizarea ei spre 
direcțiile hotărîtoare ale valorificării 
rezervelor interne sînt capabile să 
dea naștere la rezultate nebănuite, să 
depășească „bariera" maximă în ni
velul producției.

Pe noi nu ne-a interesat doar la
tura cantitativă, a perfecționărilor 
tehnice și tehnologice, ci și efectele 
pe planul rentabilității, pe plan fi

nanciar. Economiile suplimentare de 
aproape 8 milioane lei la prețul de 
cost și beneficiile peste plan de 4,5 
milioane lei, obținute în 8 luni vor
besc de la sine. Concomitent, în în
treaga noastră activitate am căutat 
să împletim factorul cantitativ cu 
cel calitativ. Această „simbioză" a 
reușit pe deplin și succesul este do
vedit de faptul că, fără excepție, 
toți indicii de calitate au fost reali
zați integral, iar la majoritatea din 
ei s-au marcat depășiri substanțiale. 
Așa este cazul bicromatului de sodiu 
extra, produs cu însușiri calitative 
superioare, a cărui pondere de fabri
cație a crescut cu peste 30 la sută 
față de cea planificată inițial.

Nu mai puțin eficientă a fost și 
activitatea Pe care colectivul nostru 
a desfășurat-o necontenit pentru în
tărirea disciplinei în muncă și ridi
carea continuă a pregătirii profe
sionale a cadrelor din combinat. 
Această acțiune, dusă cu hotărîre, 
a constituit un adevărat catalizator al 

sau ca șoferii să circule cu 
viteză excesivă sub influ
ența „tulburelului" negru, 
provocînd accidente. Așa 
cum s-a întâmplat cu un 
autocamion de la Sibiu, 
care s-a răsturnat la ieșirea 
din Călărași spre gara 
Ciulnița.

Dar factorul determinant 
în reușita actualei campa
nii de recoltare este cola
borarea unităților agricole 
situate în Lunca Dunării 
cu cele de pe terasă. A- 
ceastă colaborare, pe baza 
căreia au fost preconizate 
și planurile de mișcare a 
mașinilor din întreprin
derile agricole, dacă nu se 
va realiza pe deplin și la 
timpul potrivit, va deter
mina perturbații serioase în 
executarea lucrărilor. De 
altfel. primele „semne 
rele" au și apărut. între 
altele, directorul I.A.S. 
Prundu a fost anunțat de 
omologul său de la Bel- 
ciugatele că nu-i va trimite 
o combină decît după 
8 zile. O astfel de mașină 
era așteptată și la I.A.S. 
Ciocănești, pentru a se a- 
lătura celor 45 de combine 
CT 2 R. Dar a rămas în 
pană la I.A.S. Ivănești și 
a fost imposibil să se re
medieze defecțiunile din 
lipsa unui cauciuc și a 
unor rulmenți. Un aspect 
cu totul aparte îl prezintă 
„colaborarea" dintre între
prinderile agricole Draga- 
lina și Roșeți. Prima uni
tate dispune. între altele, 
de 18 combine Class și ar 
fi fost firesc să întoarcă 
în grabă ajutorul primit 
în vară de la Roșeți. lucru 
pe care nu vrea să-1 facă. 
Interesele locale au fost 
puse și în acest caz deasu
pra celor generale, ceea 
ce este inadmisibil, pentru 
că în ultimă instanță strîn- 
gerea recoltei din Lunca 
Dunării e o problemă a 
economiei naționale și 
nicidecum a unei unități 
oarecare.

Și dacă despre colabora
rea dintre întreprinderile 
agricole nu se pot spune 
deocamdată lucruri mari, 
despre cea care se înfăp
tuiește între unele dintre 
acestea și cooperativele a- 
gricole de producție avem 
cuvinte de laudă. Numai 
în județul Ialomița, de 
exemplu, țăranii coopera
tori din localitățile Gh. 
Doja, Roșeți, Plevna și 
multe altele și-au oferit 
ajutorul la recoltarea a 
15 000 ha de porumb. O 
bună colaborare există, de 
asemenea, și între unele 
întreprinderi agricole și 
cooperativele de producție 
din județele Teleorman . și 
Ilfov.

Acum cînd recoltatul 
culturilor este la început 
se impune ca Departamen
tul I.A.S. și trusturile zo
nale, cadrele de conducere 
din unitățile agricole de 
stat din această zonă să 
ia, în continuare, mă
suri, eficiente și prompte, 
pentru înlăturarea defici
entelor care au început să 
se manifeste. De asemenea, 
marea concentrare de for
te umane în acest timp în 
Lunca Dunării, care lucrea
ză la strîngerea recolte
lor acestor pămînturi ti
nere, impune măsuri ur
gente din partea Ministe
rului Comerțului pentru o 
aprovizionare substanțială 
și diversificată cu produse 
alimentare.

sporurilor de producție. Numai întă
rind disciplina — fapt ce se reflectă 
în creșterea indicelui de utilizare a 
fondului de timp maxim disponibil 
cu 2 la sută în acest an față de pe
rioada similară a anului trecut și 
perseverînd în direcția perfecționării 
pregătirii tehnico-profesionale, am 
putut permanentiza acel „dialog" fe
cund între factorul tehnic și cel u- 
man, precum și prioritatea gîndirii 
tehnice și economice în activitatea 
combinatului.

Rezultatele acestea și capacitatea 
colectivului nostru, concluziile ulti
melor studii de organizare științifică 
a producției și a muncii deschid o 
perspectivă clară și optimistă pentru 
finalul producției acestui an. Se pre
vede, pe baza unor analize recent 
întocmite, ca în acest semestru să se 
realizeze un Plus de producție de 
aproape 20 milioane lei, în condițiile 
reducerii prețului de cost cu circa 3 
milioane lei și sporirii suplimentare 
a beneficiilor. Acest finiș puternic 
permite rezolvarea judicioasă a di
verselor probleme ale pregătirii pro
ducției pentru anul viitor. Pregăti
rile sînt facilitate și de faptul că, în 
cadrul acțiunii de organizare știin
țifică a producției și a muncii, cele 
25 de studii care au început să fie 
concretizate vor da efecte și în anul 
viitor. Numai studiul și proiectul de 
modernizare și sistematizare a insta
lației de fabricare a sulfatului de 
aluminiu, de exemplu, prevede o 
creștere a producției cu 5 milioane 
lei pe an. Iar, descoperirea și atra
gerea neîntîrziată în circuitul pro
ductiv a altor rezerve interne oferă 
garanția că muncitorii, tehnicienii, 
inginerii și economiștii noștri sînt 
deciși să-și sporească necontenit a- 
portul la îndeplinirea exemplară a 
tuturor indicatorilor de plan.

Iosif BUZDUGAN
secretarul comitetului de partid 
Ing. Constantin MANEA 
director tehnic 
Combinatul chimic Tîrnâveni

DEMOCRATISMUL SOCIALIST
IN VIATA ECONOMICĂ
(Urmare din pag. I)

mai au multe de făcut pentru îndru
marea întreprinderilor subordonate, 
pentru sprijinirea lor în valorifica
rea studiilor și măsurilor de organi
zare științifică a producției și a 
muncii. Cum bine s-a subliniat în 
majoritatea dezbaterilor, însăși pro
ducția materială și activitatea între
prinderilor și unităților economice, 
însăși aplicarea în continuare a Di
rectivelor Conferinței Naționale a 
partidului obligă la accelerarea ac
țiunii de organizare științifică, ca un 
însoțitor permanent și de neînlocuit 
al vieții noastre industriale.

O problemă de maximă însemnă
tate, care s-a impus în dezbateri, 
este folosirea mijloacelor tehnice 
inactive, a suprafețelor de producție. 
Esențial este că în dezbateri nu s-au 
căutat măsuri „din afară", nu s-a pus 
accentul pe cauzele obiective, ci s-a 
pornit de la starea de fapt și de la 
puterea fiecărei întreprinderi și uni
tăți economice de a rezolva cît mai 
operativ neajunsurile. De pildă, s-a 
relevat că unele ministere și con
duceri de întreprinderi au achizițio
nat mașini și instalații care nu sînt 
utilizate pentru că, deocamdată, nu 
corespund procesului tehnologic sau, 
pur și simplu, nu s-au creat pînă 
acum condițiile necesare folosirii lor. 
Cazuri de acest gen pot fi întîlnite 
la C.I.L. Turnu Severin, Fabrica de 
confecții din Vaslui, Ia schela Ți- 
cleni, întreprinderile miniere Rovi- 
nari și Motru. Participanții la dezba
teri au insistat ca aceste mijloace 
tehnice, în care statul a investit 
sume importante, să fie puse cît mai 
repede în funcțiune sau redistribuite 
— acțiune care, de altfel, se află 
acum în plină desfășurare în majo
ritatea întreprinderilor și organizații
lor economice.

De mare atenție s-a bucurat, în 
același timp, în dezbateri problema 
folosirii la indicii lor nominali 
a mijloacelor tehnice instalate în fa
brici și uzine, pe șantiere, prccizîn- 
du-se că stă în posibilitățile fiecă
rei întreprinderi să asigure toate 
condițiile organizatorice necesare 
obținerii unor randamente dinamice, 
superioare. Mulți participants la 
dezbateri au arătat, pe bază de 
fapte, că aceste condiții pot fi 
create prin evitarea ' întreruperi
lor în alimentarea cu energie 
electrică, aprovizionării necorespun
zătoare a locurilor de muncă, cali
tății slabe a unor reparații, lipsei 
de calificare, perpetuării unor norme 
de muncă depășite, rămase în urma 
dotării tehnice. Asemenea dificul
tăți ce se întîlnesc la întreprinderi 
din județele Iași, Olt și Argeș, în alte 
unități economice, pot fi înlăturate 
operativ printr-o amplă intervenție 
din partea comitetelor de direcție 
respective, a Ministerului Energiei 
Electrice — în cazul întreruperilor 
în furnizarea energiei electrice.

Un capitol cu pondere deosebită 
în aproape toate dezbaterile adunări
lor salariaților l-a reprezentat apro
vizionarea tehnico-materială și des
facerea producției finite. Este pe de
plin posibil — au relevat participan
ții la dezbateri — să se prevină si
tuația din semestrul care a trecut, 
cînd nu s-au asigurat în cantități 
corespunzătoare unele produse im
portante ca țagle, blumuri, profile 
diferite, motoare, cherestea, fibre și 
fire, țesături. Aceasta, dacă minis
terele și comitetele de direcție din 
întreprinderile restanțiere vor trage 
învățămintele cuvenite în semestrul 
II. Facem această precizare, deoa
rece unele unități economice nu au 
încă asigurate repartiții, comenzi și 
colaborări pentru unele materii pri
me și materiale, semifabricate, care 
condiționează realizarea planului de 
producție industrială și de investiții 
în lunile următoare. Materii prime, 
materiale și semifabricate se găsesc. 
Prin măsuri operative, ele trebuie să 
circule cu viteză sporită de la furni
zori la beneficiari și aceasta depinde 
de spiritul de receptivitate și opera
tivitate în soluționarea cererilor în
treprinderilor de către serviciile și 
direcțiile generale din unele minis
tere.

Se știe că toate întreprinderile și 
unitățile economice se află acum 
angrenate în acțiunea de a majora 
producția industrială. Ele se strădu
iesc să folosească mai productiv ca
pacitatea mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor, să valorifice mai bine ma
teriile prime și materialele. După 
cum s-a subliniat și în adunările ge
nerale ale salariaților, trebuie asigu
rată desfacerea acestor produse prin 
repartiții și comenzi de livrare la 
nivelul sarcinilor de plan și al capa
cităților de producție. Aceasta pre
supune o mai mare elasticitate în a- 
daptarea producției, înnoirea sorti
mentelor, orientarea producției spre 
cele mai stringente și certe solicitări 
ale economiei naționale și exportului. 
Resursele suplimentare de majorare 
a producției destinată exportului se 
cer valorificate, în continuare, cît 
mai operativ, potrivit sarcinilor pe 
care fiecare minister și întreprindere 
le au de adus la îndeplinire.

în semestrul care a trecut, toate 
întreprinderile și organizațiile eco
nomice s-au aflat puternic ancorate 
în acțiunea de reducere a cheltuieli
lor de producție și de circulație, de 
creștere a rentabilității activității 
lor. Succesele obținute, rezultatele 
de mare valoare economică și mai 
ales această afirmație „am trecut de 
la pierderi la beneficii" au fost pre
zente în multe din adunările gene
rale ale salariaților. De pildă, de la 
începutul anului și pînă în prezent, 
întreprinderi din nomenclatura Mi
nisterului Economiei Forestiere au 
lichidat pierderile planificate, ca și 
unele din Consiliul Superior al A- 
griculturii, din sistemul Ministerului 
Minelor și Ministerului Industriei A- 
limentare. Asemenea realizări au în
demnat pe participanții la dezbateri 
să supună unor analize și critici în
temeiate manifestările de risipă a 
fondurilor materiale și bănești, 
precum și faptul că în unele 
locuri măsurile pentru diminuarea 
pierderilor nu au depășit faza de 
studii, nu sînt aplicate cu consec
vență. La Fabrica de, ciment Medgi
dia, consumul specific de combustibil 
a fost depășit din cauza proastei în
trețineri a utilajelor, iar la schela 
de extracție Craiova se mențin încă 
unele consumuri ridicate de energie 
electrică, gaze și piese de schimb, 

precum și risipa de materii prime, 
ca în cazul schelelor petroliere Ber
ea, Tîrgoviște și altele.

Conducerea partidului și statului 
a stabilit sarcina ca, pînă la sfîrșitul 
acestui an, să se lichideze pierderile
— planificate sau nu — această stare 
economică anormală. Pornind de la 
necesitatea realizării exemplare și 
necondiționate a acestei sarcini, par- 
ticipanții la dezbateri au dovedit ce 
rezerve latente, ce mari posibilități 
își așteaptă fructificarea în acțiunea 
de rentabilizare. Ei au combătut 
practicile de a recurge la provizorate 
în acest domeniu, de a renunța la 
unele produse, de a amîna măsurile 
viabile și eficiente. în acest sens, 
controlul din partea ministerelor 
este strict necesar și el trebuie axat 
pe valorificarea rezervelor supli
mentare de reducere a cheltuielilor 
de producție depistate recent în 
toate întreprinderile și organizațiile 
economice, înlăturarea surselor prin 
care mai apar cheltuielile neproduc
tive și pierderile — pentru ca încă 
în acest an să se ridice volumul 
economiilor și al beneficiilor cuve
nite bugetului statului.

Din analiza — în dezbateri, — a 
mersului îndeplinirii planului de in
vestiții și de punere în funcțiune a 
reieșit că pe ansamblu rezultatele 
sînt mai bune decît in aceeași peri
oadă a anului trecut — valoarea lu
crărilor de investiții realizate fiind 
mai mare cu 17,5 la sută față de 
8 luni din 1967. își spun cuvîn- 
tul în acest sens măsurile luate de 
conducerea de partid și de stat, pre
cum și eforturile colectivelor de pro- 
iectanți, constructori și beneficiari 
îndreptate spre obținerea unor reali
zări tot mai consistente în viața 
șantierelor. S-a precizat, însă, că 
dacă peste tot se acționa cu respon
sabilitate sporită rezultatele puteau 
fi și mai bune. Asemenea nea
junsuri : lipsă de organizare a lucru
lui, neasigurarea unor documentații 
tehnice, a materialelor și utilajelor, 
a forței de muncă sînt cauzele reale 
ale rămînerilor în urmă pe unele 
șantiere ale industriei chimice și a- 
limentare, ușoare și metalurgice.

Participanții la dezbateri au 
arătat că ministerele care au 
în subordine unele întreprinderi 
de construcții pot să asigure înlă
turarea neajunsurilor semnalate. 
Totodată, pe bază de calcule compa
rative, s-a relevat ce mari efecte se 
pot obține prin înlăturarea unor în
târzieri care se manifestă în atin
gerea parametrilor proiectați — teh
nici, economici și financiari — la 
obiective puse cu ani în urmă în 
funcțiune. Studii s-au făcut, cauzele 
s-au depistat, măsurile s-au stabilit
— s-a arătat la dezbaterile ce au 
avut loc în unitățile respective —. 
deci se știe pe ce căi vor acționa 
întreprinderile în vederea realizării 
prevederilor din proiecte. Fiecare 
nou obiectiv industrial pus în func
țiune contează pentru economia na
țională. în el s-au investit importante 
fonduri materiale și bănești, iar statul 
trebuie, are dreptul legiferat de a 
beneficia de pe urma eforturilor de
puse. De aceea nimic nu este mai 
important la ora actuală decît ac
celerarea preocupărilor pentru inte
grarea cu toate forțele a noilor obiec
tive industriale în circuitul econo
miei naționale.

Cu grijă și competentă au dezbătut 
adunările salariaților problemele le
gate de activitatea comitetelor de 
direcție — organe de conducere co
lectivă, cu mari atribuții și respon
sabilități în întreaga viață a între
prinderilor și unităților economice. 
Alături de aprecierile pozitive la 
adresa activității comitetelor de di
recție s-au formulat și recomandări 
menite să perfecționeze în continuare 
aplicarea principiului muncii și con
ducerii colective. în mod deosebit 
s-a insistat asupra stilului și meto
delor de muncă ale comitetelor de 
direcție, precum și asupra tematicii 
abordate, asupra necesității ca aces
tea să se aplece mai mult spre pro
blemele esențiale ale producției și 
activității pe plan economic-finan- 
ciar. Aceste probleme pot și vor fi 
soluționate în mod corespunzător — 
au precizat salariații unor între
prinderi din județele Harghita, Ca- 
raș-Severin, Ilfov, Bihor, Neamț, 
deschizîndu-se noi orizonturi aplică
rii fructuoase a principiului muncii 
și conducerii colective.

Adunările generale ale salariaților 
s-au dovedit a fi o tribună de lucru, 
de analize profunde și competente, 
străbătute de spiritul înaltei respon
sabilități pentru realizarea neabătută 
a politicii partidului și statului. în 
multe întreprinderi s-a și trecut la a- 
plicarea măsurilor adoptate în aceste 
adunări generale, altele sînt în curs 
de soluționare. Viabilitatea, compe
tența, responsabilitatea adunărilor 
generale ale salariaților depind 
în bună măsură tocmai de mo
dul. în care se fructifică propu
nerile lor, se rezolvă marile pro
bleme ale activității productive, 
economice și financiare.

Comitetele județene de partid, or
ganizațiile de bază din întreprinderi 
și unități economice au vegheat și 
s-au îngrijit ca adunările generale 
ale salariaților să se desfășoare în 
condițiile stabilite de conducerea 
partidului nostru. Si de acum încolo, 
ele trebuie să dovedească același spi
rit organizatoric și de orientare, să 
îndrume cu mai multă grijă și pri
cepere buna funcționare a noii insti
tuții democratice care este adunarea 
generală a salariaților. Tot lor le re
vine îndatorirea de a controla modul 
în care ministerele și organele eco
nomice centrale își îndeplinesc atri
buțiile legate de perfecționarea acti
vității comitetelor de direcție, de 
aplicarea riguroasă a măsurilor sta
bilite în cadrul adunărilor generale 
ale salariaților.

Conferința Națională a partidului 
a conceput existența comitetelor de 
direcție și funcționarea adunării ge
nerale a salariaților ca modalități 
concrete și perfecționate de exerci
tare a centralismului democratic, de 
aplicare neabătută a principiului 
muncii și conducerii colective în 
viața economică a țării. în lumina 
acestei concepții înnoitoare, care co
respunde stadiului actual de dez
voltare a economiei naționale, scopu
rilor înalte ce trebuie realizate, ni
mic nu trebuie precupețit pentru 
traducerea în viață a măsurilor sta
bilite de partid și guvern.
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Teatrului de operetă din Bucu
rești ; Gherase Dendrino, com
pozitor, dirijor la Teatrul de 
operetă din București; Franz 
Xaver Dressier, dirijor al coru
lui „Bach" din Sibiu ; Arta Flo- 
rescu, solistă la Opera Română din 
București ; Nicolae Herlea, solist la 
Opera Română din București ; Ze- 
naida Pally, solistă la Opera Ro
mână din București; Lia Pop, so
listă, pensionară, Opera Română din 
Cluj ; Nicolae Secăreanu, solist, pen
sionar. Opera Română din București; 
Alexandru Szinberger, regizor, direc
torul Operei Maghiare din Cluj ; Pe
tre Stefănescu-Goangă, solist, pen
sionar, Opera Română din Bucu
rești, Ana Rozsa Vasiliu, solistă, 
pensionară, Opera Română din Cluj.

Pentru merite deosebite în activi
tatea muzicală au fost decorați cu 
Ordinul „Meritul Cultural" clasa a
II- a, tovarășii : Gheorghe Adamache, 
instrumentist, pensionar; Dimitrie 
AleXandrescu, instrumentist, pensio
nar ; Dumitru Botez, dirijor cor ; Mi
hai Brediceanu, dirijor ; Mircea Cris- 
tescu, dirijor; Dumitru Lepădatu, 
instrumentist, pensionar; Gheorghe 
Manole, instrumentist, pensionar; 
Constantin Metani, instrumentist, 
pensionar ; Iosif Pruner, instrumen
tist, pensionar ; Alexandru Radules
cu, instrumentist, pensionar ; Adrian 
Anton Sarvaș, instrumentist, pensio
nar ; Pavel Tornea, instrumentist, 
pensionar ; Dumitru Ungureanu, in
strumentist, pensionar, de la Filar
monica de Stat „George Enescu" din 
București; Nicu Apostolescu, solist, 
pensionar. Opera Română din Bucu
rești ; Constantin Bobescu, dirijor la 
Orchestra de studio a Radioteleviziu- 
nii; Mia Braia, solistă de muzică 
populară și romanțe, București ; Mir
cea Buciu, solist, pensionar, Opera 
Română din București ; Constantin 
Bugeanu, dirijor, directorul Orches
trei simfonice a Cinematografiei; Io
sif Conta, dirijor la Orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii ; Nicușor 
Constantinescu, regizor la Teatrul de 
Operetă din București ; Oleg Da- 
novschi, maestru de balet la Opera 
Română din București ; Emanoil Ele- 
nescu, dirijor la Orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii ; Gheorghe Hal- 
moș, solist concertist la Filarmonica 
din Cluj ; Irlnel Liciu, solistă de ba
let la Opera Română din București; 
Maria Lătărețu, solistă de muzică 
populară, București ; Gică Petrescu, 
solist de muzică ușoară la Teatrul 
satiric-muzical „Constantin Tănhse" 
din București; Mircea Popa, dirijor 
la Opera Română din București ; 
Ioana Radu, solistă de muzică popu
lară și romanțe, București ; Jean 
Rînzescu, regizor la Opera Ro
mână din București ; Ștefan 
Ruha, solist concertist la Filarmo
nica din Cluj ; Nicu Stănescu, dirijor 
Ia Orchestra de muzică populară 
„Barbu Lăutaru" a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu" din București ; 
Sara Trozner, instrumentistă la Fi
larmonica din Tg. Mureș.

Ordinul „Meritul Cultural" clasa a
III- a, tovarășilor : Iuliu Boniș, in
strumentist, pensionar ; Mihaj Con
stantinescu, solist concertist ; Varu
jan Cozîghian, instrumentist; A- 
lexandru Demetriad, solist concertist; 
Corneliu Gheorghiu, solist concertist; 
Ștefan Gheorghiu, solist concertist; 
Martha Kessler, solistă vocală ; Emi
lia Petrescu, solistă vocală de la Fi
larmonica de Stat „George Enescu" 
din București; Augustin Almă.șanu, 
solist la Opera Română din Cluj ; 
Mihail Arnăutu, solist, pensionar, O- 
pera Română din București; Ion Bu- 
zea, solist la Opera Română din 
București; Teodor Carabiberi, solist 
la Opera Română din Cluj ; Elena 
Cernei, solistă la Opera Română din 
București; Gheorghe Cotovelea, so
list de balet la Opera Română din 
București; Nicolae Dinescu, regizor, 
directorul Teatrului satiric-muzical 
„Constantin Tănase" din București; 
Dorina Drăghici, solistă de muzică 
ușoară la Teatrul de estradă „Ion 
Vasilescu" din București; Octav Eni- 
gărescu, solist la Opera Română din 
București; Nicolae Florei, so
list la Opera Română din 
București; George Groner, actor 
la Teatrul de Operetă din București; 
Lya Hubic, solistă Ia Opera Româ
nă din Cluj ; Magda IanculesCu, 
solistă la Opera Română 
din București; Ileana Iliescu, 
solistă de balet la Opera Română din 
București; Dan lordăchescu, solist la 
Opera Română din București ; Anatol 
Kisadji, dirijor la Opera Română din 
Cluj ; Ladislau Konya, solist la Ope
ra Română din București ; Eugen 
Lazăr, dirijor la Opera Română din 
Cluj ; Maria Lucaci, solistă de balet 
la Opera Maghiară din Cluj ; Valen
tina Massini, solistă de balet la O- 
pera Română din București ; Bimbo 
Mărculescu, actor la Teatrul de Ope
retă din București; Gheorghe Meri- 
șescu, directorul Operei Române din 
Cluj ; Alexa Mezincescu, solistă de 
balet la Opera Română din Bucu
rești ; David Ohanesian, solist la O- 
pera Română din București ; Fran- 
cisc Ottrok, solist, pensionar. Opera 
Maghiară din Cluj ; Radu Paladi, 
compozitor din București ; Elena Pe- 
nescu-Liciu, maestră de balet la 
Teatrul de Operetă din București ; 
Norbert Petri, compozitor, dirijor la 
Teatrul muzical din Brașov ; Magda
lena Popa, solistă de balet la Opera 
Română din București; Silii Popescu, 
solistă la Teatrul de Operetă din 
București; Nae Roman, actor la Tea
trul de Operetă din București; Vir- 
ginica Romanovschi, actriță la Tea
trul de Operetă din București; La
dislau Sass, solist la Opera Maghiară 
din Cluj ; Ludovic Spiess, solist la 
Opera Română din București ; Cor
nel Stavru, solist la Opera Română 
din București ; N. Stroe, actor, pen
sionar, Teatrul satiric-muzical „Con
stantin Tănase" din București ; Ioana 
Nicola, solistă, pensionară, Opera Ro
mână din București ; Mihail Știrbei, 
solist, pensionar, Opera Română din 
București; Valentin Teodorian, so
list Ia Opera Română din București; 
Ion Tudoran, solist, pensionar, Opera 
Română din București; Victor Vida, 
solist la Opera Maghiară din Cluj ; 
Maria Wauvrina, actriță, pensionară, 
Teatrul de Operetă din București.

Ordinul „Meritul Cultural", clasa 
a IV-a, tovarășilor : Ion Danie, in
strumentist ; Florence Lupașcu, in
strumentistă, pensionară ; Magda Ni- 
colau, solistă concertistă, pensionară, 
Marica Pessione, instrumentistă, pen

sionară; Octavian Popa, instrumen
tist ; Aurelian Octav Popa, instru
mentist ; Liviu Obreja, instrumen
tist, pensionar ; Savu Rădulescu, di
rector adjunct de la Filarmonica de 
stat „George Enescu" din București; 
Nicolae Alexandru, instrumentist la 
Opera Română din București ; Ion 
Baciu, dirijor la Filarmonica din 
Iași ; Doina Badea, solistă de muzică 
ușoară la Teatrul satiric-muzical 
„Constantin Tănase" din București; 
Viorel Ban, solist la Opera Română 
din București; Iosif Birtalan, com
pozitor, dirijor la Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri din Tg. Mureș ; loan 
Bădănoiu, concert maestru la Opera 
Română din București ; Oszkar Boda, 
instrumentist la Orchestra Filarmo
nicii din Oradea ; Petre Bodeuț, 
maestru de balet la Ansamblul „Pe* 
rinita" din București ; Romulus 
Botto, dirijor la Orchestra de muzi
că populară a Filarmonicii din Ora
dea ; Francisc Borbely, solist la 
Opera Maghiară din Cluj ; Nicolae 
Brînduș, compozitor, solist concertist 
la Filarmonica din Ploiești ; Iulia 
Buciuceanu, solistă la Opera Română 
din București ; Toni Buiaclci, actor 
la Teatrul de Operetă din București; 
Rodica Bujor, solistă de muzică 
populară și romanțe, București; 
Constanța Cîmpeanu, solistă la Tea
trul de Operetă din București ; A- 
driana Codreanu, solistă la Teatrul 
de Operetă din București ; Maria 
Krilovici, solistă la Opera Română 
din București ; Ion Danielescu, diri
jor la secția de estradă a Teatrului 
din Ploiești; Florica Dimitriu, regi
zor muzical la Radioteleviziune; 
Constantin Drăghici, solist la Teatrul 
de Operetă din București ; Marga
reta Fodor, solistă de balet la Opera 
Maghiară din Cluj ; Constantin Ga
bor, solist la Opera Română din 
București ; Remus Georgescu, dirijor 
la Filarmonica din Timișoara ; Ale
xandru Grozuță, solist de muzică 
populară, București; Viorica Cortez- 
Guguianu, solistă la Filarmonica din 
Iași ; Gheorghe Hamza, concert 
maestru la Opera Română din Bucu
rești ; Laszlo Horvath, solist la O- 
pera Maghiară din Cluj ; Ștefan Lă- 
zărescu, solist de muzică popu
lară, București ; Valentin Lo- 
ghin, solist la Opera Română din 
București ; Teodora Lucaciu, solis
tă la Opera Română din București; 
Ion Luican, solist la Orchestra de 
muzică populară „Barbu Lăutaru" 
a Filarmonicii de Stat „George E- 
nescu" din București ; Dragoș Lun- 
can, dirijor la Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri din Suceava ; Hero 
Lupescu, regizor la Opera Română 
din București; Aida Moga, solistă 
de muzică ușoară la Teatrul de es
tradă „Ion Vasilescu" din București; 
Ștefan Mureșanu, dirijor la Ansam
blul „Perinița" din București ; Ma
rica Munteanu, solistă la Teatrul de 
Operetă din București ; Vali Nicu- 
lescu, solistă la Teatrul de Ope
retă din București; Nicolae Nițescu, 
solist la Teatrul de estradă „Ion 
Vasilescu" din București ; Stelian 
Olariu, dirijor de cor la Opera Ro
mână din București ; Gheorghe Pas- 
cu, muzicolog, conferențiar univer
sitar la Conservatorul din Iași; 
Helmut Plattner, solist concertist, 
lector universitar la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu" ; Emil Popes
cu, actor la Teatrul de Operetă din 
București; Constantin Rădulescu, 
dirijor la Teatrul de Operetă din 
București; Lucia Romanescu, instru
mentistă la Filarmonica din Iași ; 
Ion Romanu, dirijor, directorul Fi
larmonicii din Timișoara ; Emil Si
mon, dirijor la Filarmonica din 
Cluj ; Gelu Solomonescu, dirijor la 
Teatrul satiric muzical „Constantin 
Tănase" din București; Lucia Stă
nescu, solistă la Opera Română din 
Cluj ; Zizi Șerban, actriță la Tea
trul satiric muzical „Constantin Tă
nase" din București ; Horia Șerbă- 
nescu, actor Ia Teatrul satiric mu
zical „Constantin Tănase" din Bucu
rești ; Sergiu Ștefanschi, solist de 
balet la Opera .Română din Bucu
rești ; Cella Tănăsescu, solistă la 
Teatrul de Operetă din București; 
Dimitrie Tăbăcaru, regizor la Ope
ra din Iași; Elena Dima-Toroiman, 
solistă la Opera Română din Bucu
rești ; Corneliu Trăilescu, dirijor la 
Opera Română din București ; Ni
colae Țăranu, solist la Teatrul de 
Operetă din București ; Mauriciu 
Vescan, compozitor, directorul Tea
trului muzical din Brașov; Maria 
Voloșescu, solistă la Opera Română 
din. București; George Zaharescu, 
regizor, directorul Operei din Iași; 
Radu Zaharescu. actor la Teatrul 
satiric-muzical „Constantin Tănase" 
din București ; Cristina Hamei, so
listă de balet la Opera Română din 
București.

Ordinul „Meritul cultural", cla
sa a V-a, tovarășilor : Filip Bu- 
limar, instrumentist; Ilie Caloianu, 
instrumentist; Alfons Capitanovici, 
instrumentist; Ion Ciora, instrumen
tist ; Sofia Cosma, solistă concer
tistă ; Ion Constantinescu, instrumen
tist ; Constantin Costache, instru
mentist ; Onofrei Crișan, instrumen
tist ; Willy Crugel, instrumentist; 
Ionel Dumitru, instrumentist; Ru
dolf Miruț, instrumentist; Nicolae 
Neagu, secretar muzical; Georges 
Nicolescu, instrumentist ; Mircea 
Opreanu, instrumentist; Vasile Pîn- 
tea, dirijor de cor ; George Popovici, 
instrumentist ; Vasile Popescu, se
cretar muzical ; Nicolae Rădulescu, 
instrumentist; Constantin Ungurea
nu, instrumentist, de la Filarmonica 
de stat „George Enescu" din Bucu
rești ; Elena Agapie, pictor sceno
graf la Teatrul de operetă din 
București ; Teodor Anastasiu, solist la 
Opera Română din Cluj ; Nicolae 
Anton, solist de balet la Teatrul sa
tiric muzical „Constantin Tănase" 
din București ; Cornel Arion, com
pozitor, dirijor la Școala populară 
de artă din Brașov ; Constantin Ață- 
raniței, instrumentist Ia Filarmonica 
din Brașov ; Ludovic Baci, dirijor 
Ia Orchestra de studio a Radiotelevi
ziunii ; Adalbert Balogh, maestru 
de balet la Opera din Iași; Mia 
Barbu, solistă de romanțe, profe
soară la Liceul de muzică nr. 1 din 
București ; Maria Bardisbanian-Faur, 
solistă de balet la Opera din Timi
șoara ; Alexandru Boroș, instrumen
tist la Filarmonica din Timișoa
ra ; Paula Brîncoveanu, pictor 
scenograf la Opera Română din 
București ; Nicolae Brînzeu, dirijor 
la Filarmonica din Arad ; Angela 
Buciu. solistă de muzică populară la 
Ansamblul de cîntece si dansuri din 
Baia Mare; Cornel Bucșa, instru
mentist la Filarmonica din Tg. 
Mureș ; Constantin Busuioc, dirijor 
la Orchestra de muzică populară a 
Filarmonicii din Craiova ; Marcel 

Budală, solist instrumentist de mu
zică populară Ia Radioteleviziune ; 
Horia Căciulescu, actor la Teatrul 
satiric muzical „Constantin Tănase" 
din București; Valeria Gherghel-Că- 
prarlu, solistă de balet la Opera 
Română din Cluj ; Vasile Căpușanu, 
solist de balet la Opera Română din 
Cluj ; Constantin Cîrjan, secretar li
terar muzical la Opera Română din 
București ; Amatto Checiulescu, so
list de balet la Opera Română din 
București ; Elena Cincu, solistă la 
Opera Română din București; Adria
na Ciuciu, solistă la Opera din Ti
mișoara ; Petre Ciortea, solist de 
balet la Opera Română din Bucu
rești ; Petre Codreanu, muzicolog, 
director adjunct artistic la Opera 
Română din București; Gheorghe 
Corbeni, solist la Opera Ro
mână din București ; Corneliu 
Costiug, dirijor la Filarmonica din 
Satu Mare ; Mihai Cozmei, muzico
log, lector universitar la Conserva
torul din Iași ; Gheorghe Ciuciurea- 
nu, instrumentist la Opera Română 
din București; Elena Dacian, solistă 
de balet la Opera Română din 
București; Elemer Deneș, concert 
maestru la Filarmonica din Brașov ; 
Sile Dinicu, dirijor la Orchestra de 
estradă a Radioteleviziunii; Maxim 
Drăgan, dirijor, profesor la Faculta
tea de muzică a Institutului peda* 
gogic din Tg. Mureș ; Ofelia Drăgă- 
nescu, pictor scenograf la Opera 
Română din București ; Constantin 
Dumitru, solist la Opera Română 
din București; Lili Dușescu, solistă 
la Teatrul de operetă din București ; 
Sandu Fayer, maestru de balet 
la Teatrul satiric-muzical „Con
stantin Tănase" din București; 
Bitu Fălticineanu. regizor la Teatrul 
satiric-muzical „Constantin Tănase" 
din București; Fărâmiță Lambru, so
list instrumentist de muzică popu
lară la Teatrul satiric-muzical „Con
stantin Tănase" din București ; Cor
neliu Fînățeanu, solist la Opera Ro
mână din București; Alexandru Firez, 
directorul Filarmonicii din Oradea ; 
loan Florea, folclorist la Filarmoni
ca din Arad ; Teodor Foaie, dirijor 
la Ansamblul sîrb de cîntece și dan
suri din Timișoara ; Radu Mircea 
Giurgiuman, solist la Teatrul mu
zical din Brașov ; Tomislav Giurigi, 
instrumentist la Ansamblul sirb de 
cîntece și dansuri din Timișoara ; 
Silviu Gurău, solist la Teatrul de 
operetă din București; Adalbert 
Hari, dirijor la Opera Maghiară din 
Cluj ; Mircea Hoinic, dirijor la Fi
larmonica din Timișoara ; Tiberiu 
Horvath, Instrumentist la Filarmoni
ca din Cluj ; Hugo Huss, dirijor la 
Filarmonica din Arad ; loan Hvorov, 
solist la Opera Română din Bucu
rești ; Eizich Iancovici, dirijor la Or
chestra de muzică populară „Plaiu
rile Bistriței", a Filarmonicii din 
Bacău ; Constantin Iliescu, solist la 
Opera Română din București ; 
Gheorghe Iliescu, solist la Opera 
Română din București; Liviu Iones- 
cu, dirijor la Orchestra de studio a 
Radioteleviziunii; Anghel Ionescu, 
regizor la Opera Română din Cluj ; 
Dumitru Ionescu, instrumentist la 
Filarmonica din Iași ; Luigi Ionescu, 
solist de muzică ușoară la Teatrul de 
estradă „Ion Vasilescu" din Bucu
rești ; Valeria Rădulescu-Ionescu, so
listă la Teatrul de operetă din Bucu
rești ; Aurel loniță, solist de muzică 
populară la Ansamblul „Perinița" 
din București; loan Ipser, pictor 
scenograf la Opera Română din 
București ; Gheorghe Isman, maestru 
corepetitor la Teatrul muzical din 
Constanța ; Alexandru Jula, solist 
la Teatrul muzical din Galați ; Ala- 
dar Kanalas, instrumentist la Filar
monica din Satu Mare ; Liviu Ka- 
vasi, dirijor la Teatrul de operetă 
din București ; loan Kecenovici, di
rijor la Opera din Timișoara ; Iosif 
Kocsis, concert maestru la Filarmo
nica din Timișoara; Geza Kozma, 
compozitor, profesor la Facultatea de 
muzică a Institutului pedagogic din 
Tg. Mureș ; Roland Laub, pictor sce
nograf Ia Opera Română din Bucu
rești ; Carol Litvin, dirijor la Or
chestra de studio a Radioteleviziunii; 
Irina Ghizela Liuba, solistă la Opera 
din Timișoara ; Vasile Marcu, 
maestru de balet la Opera Română 
din București ; Maria Marcu, solistă 
la Orchestra de muzică populară a 
Filarmonicii din Cluj • Ion Macovei, 
instrumentist la Teatrul muzical 
din Constanța ; Grigore Macovei, 
dirijor la Ansamblul de cîntece și 
dansuri din Suceava, Gică Manola- 
che, solist la Teatrul muzical din 
Constanța ; Gigi Marga, solistă de 
muzică ușoară, București ; Mircea 
Mavrodin, solist la Opera din Timi
șoara ; Vasile Martinoiu, solist la O- 
pera Română din București ; Aurel 
Mărginean, solist de balet la Opera 
Română din Cluj ; Cleopatra Meli- 
doneanu, solistă la Teatrul de ope
retă din București; Laszlo Mezas, 
instrumentist la Teatrul din JȘfîntu 
Gheorghe, Petre Mihăilescu. instru
mentist la Teatrul satiric muzical 
„Constantin Tănase" din București; 
Mihail Mircea, instrumentist la Fi
larmonica din Timișoara ; Ilie Micu, 
compozitor, profesor la Liceul de 
muzică din Sibiu ; Ion Miron, solist 
la Teatrul muzical din Gâlați ; Ratiu 
Miron, dirijor Ia Filarmonica din O- 
radea ; Dan Moise, balerin la Opera 
Română din București ; Dan Moises- 
cu, dirijor, solist la Orchestra de 
muzică populară „Miorița" a Filar
monicii din Brașov ; Titus Morariu, 
solist la Opera din Timișoara ; A- 
lexandru Mozes, corist la Ansamblul 
de cîntece și dansuri din Tg. Mureș; 
Alexandru Munteanu, dirijor la Fi
larmonica din Satu Mare ; Anton 
Negoițescu, solist la Teatrul de ope
retă din București; Mircea Nemens, 
solist la Teatrul de operetă din 
București; Milca Nistor, solistă la O- 
pera Română din București; Ionel 
Pantea, solist la Onera Română din 
Cluj. Elena Patriche-Condruț, solis
tă la Teatrul muzical din Galați : 
Constantin Petrovici, dirijor la Opera 
Română din București ; Maria Pie- 
traru, solistă de muzică populară la 
Ansamblul „Perinița" din București ; 
Daniel Podlovschi, solist _ concertist 
la Filarmonica din Iași ; Viorica Pop. 
solistă la Teatrul muzical din Galați; 
Paul Popescu, dirijor la Opera Ro
mână din București ; Elena Popescu, 
solistă la Opera din Timișoa
ra ; Eugenia Popescu-Județ, maes
tră de balet la Ansamblul „Perinița 
din București ; Iulia Ileana Puni, 
solistă la Opera Maghiară din 
Cluj, Alexandru Racu, diriior 
de cor la Ansamblul de cîn
tece și dansuri din Craiova ; Ioan 
Radu, solist la Orchestra de muzică 
populară „Cindreiul" a Filarmonicii 
din Sibiu ; Stefania Rareș, solistă de 
muzică populară la Ansamblul „Pe

rinița" din București ; Lucia Roic, 
solistă la Teatrul de operetă din 
București; Romulus Sîrbu, solist de 
balet la Teatrul satiric muzical 
„Constantin Tănase" din București ; 
Livia Silaghi-Poroliseanu, solistă la 
Opera Maghiară din Cluj ; Elizeu 
Vasile Simulescu, solist la Teatrul 
muzical din Constanța ; Clarisse 
Siorban, solistă de balet la Opera 
Română din Cluj ; Ion Stoian, so
list la Opera Română din Bucu
rești ; Coloman Sugar, instrumentist 
la Filarmonica din Satu Mare ; Csa- 
ba Szabo, compozitor, dirijor la In
stitutul de teatru din Tg. Mureș ; 
Miioslav Tatarlci, solist de balet la 
Ansamblul sîrb de cîntece și dan
suri din Timișoara ; Teodor Liviu 
Teclu, solist concertist, directorul 
Filarmonicii din Brașov ; Ludovic 
Tody, concert maestru la Teatrul 
muzical din Brașov ; Smidt Ury, di
rijor la Filarmonica din Galați ; 
Ella Urma, solistă la Opera din 
Iași ; Tilde Urseanu, maestră de 
balet la Opera Română din Bucu
rești ; Elena Vătafu, solistă la O- 
pera Maghiară din Cluj ; Sorin Vî- 
nătoru, compozitor, dirijor de cor 
la Filarmonica din Iași ; Gheorghe 
Velea, dirijor la Ansamblul de cîn
tece și dansuri din Baia Mare ; Ma
ria Sindiiaru, solistă la Opera Ro
mână din București ; Gheorghiță 
Vintilă, dirijor, directorul Filarmo
nicii din Iași ; Alexandru Vrîn- 
ceanu, dirijor de cor, profesor lâ 
Liceul nr. 2 din Bacău ; Corneliu 
Voinea, dirijor la Opera din Iași.

Pentru merite deosebite în mun
că, a fost conferit „Ordinul Muncii", 
clasa a III-a, tovarășilor ; Pantazi 
Belciu. tapițer la Opera Română din 
București; Gheorghe Deciulescu, 
electrician la Opera Română din 
București; Ion Ducaru, tapițer la 
Opera Română din București ; Elena 
Mohan, contabil-șef la Teatrul de 
Operetă din București; Gheorghe 
Neacșu. șef de atelier ia Teatrul de 
Operetă din București; Marla Ștefă- 
n.escu, contabil-șef Ia Filarmonica de 
Stat „George Enescu" din București; 
Nathanael Thileman, tehnician la Fi
larmonica de stat „George Enescu" 
din București ; Mircea Vasilescu. sef 
de serviciu la Teatrul de operetă 
din București ; Constantin Zăvălea- 
nu, director adjunct administrativ 
la Opera Română din București.

★
în numele celor decorați, au luat 

cuvîntul, mulțumind pentru înal
tele distincții acordate, dirijorul 
Mircea Basarab, directorul Filar
monicii de stat „George Enescu", 
Nicolae Herlea, solist al Operei 
Române din București, regizorul 
Alexandru Szinberger, directorul 
Operei Maghiare din Cluj, Lya Hu
bic, solistă a Operei Române din 
Cluj, Franz Xaver Dressier, dirijor 
al Corului Bach din Sibiu, Sara 
Trozner, instrumentistă la Filar
monica din Tg. Mureș, și Ion Baciu, 
dirijor la Filarmonica din Iași.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
MIRCEA BASARAB

Cu emoția firească a acestor mo
mente de nobilă solemnitate, per- 
miteți-mi, tovarășe secretar gene
ral al Comitetului Central al parti
dului, președinte al Consiliului de 
Stat, să dau expresie deplină gra
titudinii și mulțumirilor fierbinți 
pe care colectivul Filarmonicii 
„George Enescu" le adresează 
partidului, Consiliului de Stat și 
guvernului pentru înalta prețuire 
acordată activității sale.

întemeindu-se pe o tradiție care, 
de astăzi, a devenit seculară, defi- 
nindu-se încă de la început ca un 
factor important în cultivarea ar
tistică a poporului român, în slujba 
căreia a fost mereu, înfruntînd 
uneori împrejurări vitrege, Filar
monica „George Enescu" și-a cîș- 
tigat în anii de construcție a so
cialismului prestigiul cel mai larg 
și mai temeinic, atît în țară cît și 
peste hotarele ei. Este un prestigiu 
care vine să confirme — și pe a- 
cest plan al artei naționale inter
pretative — înțelepciunea și efica
citatea politicii și îndrumărilor 
Partidului Comunist Român în do
meniul culturii, sprijin permanent 
și creator al strădaniilor și năzuin
țelor noastre de perfecționare.

Promovînd și transmițînd mare
lui public valorile muzicii româ
nești și ale altor școli naționale, 
avem conștiința că aducem o con
tribuție de preț la educarea po
porului nostru în spiritul înaltelor 
idealuri ale patriei socialiste, ale . 
internaționalismului, ale păcii și 
colaborării între popoarele lumii.

Mă folosesc de prilejul acesta 
pentru a reînnoi totala noastră 
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului, pen
tru a vă asigura, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea 
noastră de a vă urmă exemplul 
strălucit, de slujire cu demnitate 
și abnegație a patriei, Republica 
Socialistă România. Vom depune 
toate eforturile pentru înălțarea 
artei interpretative românești pe 
culmile de gîndire și de simțire 
umană la care viața și spiritualita
tea contemporană a poporului 
nostru îi dau dreptul și îi cer să 
aspire.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE HERLEA

Vă rog să-mi dațl voie ca, atît 
în numele meu personal cît și al 
colegilor mei de la Opera Română, 
să mulțumesc din inimă pentru 
înaltele cinstiri ou care am fost o- 
norați.

Ordinele cu care am fost distinși 
astăzi exprimă, o dată în plus, 
grija nedezmințită pe care condu
cerea de partid și de stat o arată 
artei șl artiștilor, prețuirea și dra
gostea cu care sîntem permanent 
înconjurați. Toate acestea consti
tuie pentru noi un stimulent puter
nic spre o neîncetată autodepășire 

și dăruire artistică, ne dau puteri 
creatoare, mereu proaspete, în stră
dania de a reprezenta cu cinste în 
fața publicului românesc și a celui 
de peste hotare arta lirică și core
grafică a României socialiste.

Țin, și cu acest prilej, să dau 
glas sprijinului fierbinte de care 
se bucură în rîndurile artiștilor, 
ca și ale întregului popor, activita
tea și politica partidului nostru, 
atașamentul și recunoștința față de 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, în frunte cu secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ALEXANDRU SZINBERGER

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele artiștilor decorați de la 
Opera maghiară de stat din Cluj, 
să exprim adînca noastră recu
noștință pentru marea onoare ce 
ni s-a acordat. în aceste momente 
solemne, doresc să transmit condu
cerii noastre de partid și de stat 
mulțumirile entuziaste ale colecti
vului Operei maghiare de stat pen
tru ajutorul primit în cei 20 de 
ani de activitate, ajutor prin care 
această instituție a devenit un fac
tor artistic demn de mărețele rea
lizări din patria noastră.

Strîns unit în jurul partidului și 
guvernului, întregul nostru colec
tiv dorește să-și manifeste senti
mentele de deplină aprobare față 
de înaltele principii ce călăuzesc 
partidul nostru în întreaga sa po
litică și, totodată, recunoștința 
pentru grija șl sprijinul de care 
ne-am bucurat permanent. Colec
tivul nostru, iubite tovarășe 
Ceaușescu, vă dorește, prin această 
solie, multă, multă sănătate și noi 
succese în munca dv., spre binele 
patriei noastre dragi, spre binele 
nostru, al tuturor.

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI LYA 
HUBIC

Cu emoție doresc să-mi exprim 
și eu întreaga gratitudine pentru 
cinstirea de care ne bucurăm și 
să vă încredințez, din partea cole
gilor mei de la Opera Română din 
Cluj care își va sărbători anul 
viitor semicentenarul, de întregul 
nostru devotament, de dragostea 
de care se bucură partidul în 
rîndul slujitorilor artei.

Noi, artiștii, prin arta noastră, 
ne străduim să exprimăm senti
mentele oamenilor. Dar oamenii 
știu să-și exprime și ei, în mod 
direct, sentimentele și sperăm, 
iubite tovarășe Ceaușescu, că v-ați 
putut convinge prin primirea pe 
care v-au făcut-o oamenii muncii 
la Cluj, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, de sinceri
tatea și căldura manifestărilor de 
atașament și admirație față de 
partid și de conducătorii săi în 
frunte cu dv., față de politica 
partidului și guvernului nostru.

Cu căldura acestor sentimente, 
încă o dată, vă mulțumim din toată 
inima !

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
FRANZ XAVER BRESSLER
în aceste momente emoționante 

țin să mulțumesc conducerii de 
partid și de stat, dv. personal, sti
mate tovarășe Ceaușescu, pentru 
cinstea cu care mă onorați, vă- 
zînd în aceasta încă un semn al 
prețuirii pe care o acordați dez
voltării artblor în patria noastră. 
Voi folosi acest prilej ca să-mi ex
prim recunoștința pentru condi
țiile excepționale care ne sînt a- 
sigurate acum, nouă, oamenilor de 
artă. Politica internă și externă a 
României socialiste îmi umple su
fletul de bucurie și de nădejde. De 
fiecare dată, întorcîndu-mă din 
turneele organizate peste hotare, 
așteptam cu nerăbdare să-mi re
văd locurile mele de activitate din 
patrie, să întîlnesc oamenii care 
îmi sînt cei mai apropiați și îm
preună cu care am trăit și muncit 
o viață, avînd acum satisfacția îm
plinirii năzuințelor noastre.

Ca cetățean al României, artist 
de naționalitate germană, mă an
gajez ca și de acum înainte să-mi 
închin întreaga putere de muncă 
țării noastre, pe care o iubim și 
o slujim. Vă mulțumesc încă o dată 
și promit să-mi consacru întreaga 
activitate din domeniul artei po
porului, ce-mi aduce prin festivita
tea de astăzi, un omagiu pe care-1 
primesc cu sfială.

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
SARA TROZNER

Sînt adînc mișcată de înalta a- 
preciere pe care partidul și gu
vernul nostru o acordă muncii de
puse de noi în domeniul cultural- 
artistic.

Procesul construirii socialismului 
în patria noastră este un proces 
ce se desfășoară în domeniul e- 
conomic, social-politic și cultural, 
un proces ce presupune din par
tea conducerii partidului și statu
lui nostru o activitate complexă 
de îndrumare. Cu atît mal mult 
trebuie să mulțumesc pentru fap
tul că partidul se preocupă în 
mod atît de intens de munca fie
căruia dintre noi, care constituie 
o părticică infimă a muncii prin 
care întregul nostru popor asigu
ră ridicarea patriei pe culmi tot 
mai înalte de progres și bună
stare.

în această țară trăim și lu
crăm români, maghiari, germani 
și alte naționalități, intr-o depli
nă unitate frățească, cu toții a- 
vînd același scop; înflorirea pa
triei noastre comune. Țin să fo
losesc această ocazie pentru a 
mulțumi partidului pentru grija 
pe care o acordă ca fiecare om, 
indiferent de naționalitate, să-și 
poată afirma posibilitățile și ap
titudinile creatoare.

împreună cu toți cei ce fău
resc socialismul, și eu personal 
doresc să-mi exprim adeziunea 
sinceră, fără rezerve, la politica 
Partidului Comunist Român, cît și 
hotărîrea fermă de a înfăptui a- 
ceastă politică.

îmi iau angajamentul ca, în 
continuare, folosind toate posibili
tățile, să depun eforturi pentru 
ca să contribui la educarea unor 
cadre de nădejde care să ridice 
prestigiul artei românești, să con
tribui la înflorirea artei și culturii 
în patria noastră.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION BACIU

în numele colegilor mei din 0- 
rașul Iași, care au fost distinși 
astăzi cu înalte ordine și medalii, 
permiteți-mi, tovarășe Ceaușescu, 
să vă mulțumesc din suflet. A* 
ceste distincții oglindesc aprecie
rea muncii noastre, a activității 
artistice, care s-a desfășurat în a- 
cești ani în condiții din cele mai 
bune datorită grijii permanente 
pentru condițiile noastre de crea
ție și de viață.

Ca și antevorbitorii mei, folo
sesc acest prilej pentru a reînnoi 
expresia aprobării totale pe care 
o împărtășim față de pozițiile 
principiale §i de întreaga activi
tate a partidului nostru. Vă asi
gurăm că, întorcîndu-ne la noi a- 
casă, nu ne vom precupeți efor
turile pentru a traduce în viață 
politica înțeleaptă, profund patrio
tică a partidului, de ridicare a 
condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii din țara noastră pe cul
mile cele mai înalte ale culturii 
și civilizației.

★
Cei distinși au fost apoi călduros 

felicitați de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se publică in 
pag. I). Cuvintele rostite de 
președintele Consiliului de Stat au 
fost urmărite cu o deosebită aten
ție, fiind îndelung aplaudate de oa
menii de artă și cultură prezenți la 
solemnitate.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți con
ducători de partid și de stat s-au 
întreținut apoi cordial cu cei de
corați.

* Prințesa : SALA PALATULUI
— 17,30 (seria de bilete 2546) ; 20,15 
(seria de bilete 2547) CENTRAL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O Neînțelesul : PATRIA — • {
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
* Operațiunea San Gennaro :
REPUBLICA — 8 ; 10 ; 12,15 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
« Infrîngcrea Iui Alexandru Cel 
M?re : CAPITOL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,45 ; 18 ; 20,30.
A Vin cicliștii : VICTORIA — 9 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45,
FEROVIAR — 9,15—15,30 în
continuare ; 18 ; 20,30.
* Fratele doctorului Homer : 
SALA CINEMATECA — 10 ; 12 ;
14 ; 16.30 ; 18,45 ; 21.
* Wlnnetou — seria a TlI-a : LU
CEAFĂRUL — 8,30 ; 10.45 : 13 ;
15.45 ; 18.15 ; 20.45, FESTIVAL —
8.45 ; 11,15 ; 13,30 : 16 : 18,30 ; 21, 
la grădină — 20. GRADINA DOINA
— 19, STADIONUL DINAMO — 
19,30.
A Aventurierii : LUMINA — 9,30— 
16 în continuare ; 18,30 ; 20.45.
m Corabia „Pasărea albastră" : 
DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 
21.
A Fantezlștii : UNION — 15,30 ;
20.30 — la orele 18 desene animate. 
a Varlațluni pe o temă veche, 
Auritul, Lumea extraordinară a 
mișcării, Los Bncaneros, Frumoasa 
din pădurea adormită : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
* Trei copil „minune" : MELODTA
— 9.45 : II ; 13.30 ; 16 : 18.30 ; 20.45 ; 
MODERN — 9.30 ; 11.45 ; 14 : 16.15 ;
18.30 ; 20.45. ARENELE LIBERTĂ
ȚII — 19.30.
a Tarzan, omul maimuță 1 EX
CELSIOR — 9,15: 11.30; 13.45;
16 ; 18,30 ; 20.45. AUROR A — 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15.30 ; 18 ; 20,30, la 
grădină — 20. ARTA — 9 ; 11: 13.15;
15.30 ; 18 : 20.30, la grădină — 19,30.
A Tom Jones : GRJVITA — 9 ;
11.45 ; 14,30 ; 17.30 : 20,30.
« Un do’ar găurit : ÎNFRĂȚIRĂ 
INTRE POPOARE — 10 ; 15.30 ;
17.45 : 20, COTROCENI — 15.30 ;

.18 t 20.30.
A Ralul de stmhăttt seara ; Bi’- 
ZFSTT — 15.30 ; 18. la grădină — 20. 
a Rebus miraculos : DACIA —
8,15—21 în continuare.
A Taffv șl vtnătoml ; PUCEGT — 
9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 
Ia grădină — 20.
A Gloconda fără snrîs • UNIREA
— 15.30 : 18, la grădină — 20.
a Piramida zeului Soare : TARA —
15.30 ; 18. la grădină — 20. MUNCA
— 16 ; 18 ; 20.
* Pante oameni da aur : PWTUvhtl 
SĂRII — 15 : 17.30 : 20, MTORTTA
— 9 ; 11.15 : 13.30 : ȚR.ao : '8 ; 20.20. 
a Viva Maria : GUtt.ertt — 10 ;
15.30 ; 18 ; 20 30, RLORpaSCA —
9.30 ; 12 : 15,30 : 18 : 20.30,
LOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină
— 19.30,
*> Tnttintre în mnnt.l ; volga — 
10—16 în continuare : 18 îs ; ’0,30.
* Falsa liră de aur i VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20.30.
a Roata vletR • gt.ov’A — 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 : 20.30.

Duelul lung ; —
15.30: 18; 20.30, GRĂDINA PRO- 
GPESUL-PARC — 19.30.
a Premiere strict secrete : TOM’S
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ;
20.30.
a O fată Ciudată : FLACĂRA —
15.30 ; 18 ; 20.30.
A Dosarul XII ! VITAN — 1E130 ; 
18 : 20,30,
a Vicontele nlăteste polița : RA
HOVA — 15.30 ; 18. la grădină —20. 
a Studiu desnre femei ; PROGRE
SUL — 16.30 : 18 ; 20.15.
* Hatari : FLAMURA — 9 ; 12,15 ; 
15,46 ; 19.45.
a Haiducii — Rănirea fecioarelor : 
FERENTART — 15.30 ; 19.
a T.oana : PACEA — 15,45 ; 18 ; 
20,15.
a Cu toată viteza, înainte ! : 
CRTNGASt — 15.30 : 18 ; 20.15.
a Valurile Dunării : COSMOS — 
15,30 ; 18 : 20,30.
A Prietenele : GRĂDINA EXPO
ZIȚIA — 19,30.
* clmaron : GRADINA VITAN —
19.30.
a Minunata Angelica 1 GRADINA 
TOMIS — 19,30.

teatre
• Teatrul ,.C. Tănase- (la Grădina 
Boema) : Boema Palace — 20,
(la Sala Savoy) : Comici Vestfti 
ai revistei : N. Stroe — 19,30. 
0 Ansamblul „Perinița" (la Muzeul 
„Dr. M. Minovicl") : Spectacol de 
sunet și lumină „La vila cu clo
poțel" — 19,30 șl 20,15.
n Teatrul Giulestl (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Visul unei 
nopți de Iarnă — 20.

PROGRAMUL I

română. In lumea gramaticii ;

16,30 — Fotbal : Rapid — Va
gonul Arad. 18,15 — Film pentru 
copii. 18,30 — Noile aventuri ale 
echipajului Val-Vlrtej ; „Perlele 
negre". 19,30 — „Mult e dulce șl 
frumoasă — emisiune de limba 

substantivul. 19,30 — Telejurnalul de 
seară 19,50 — Buletin meteorologic — Publicitate. 20,00 — Tele-enciclo- 
pedia. 21,00 — Estrada tinereții, 21,30 — Film serial : Răzbunătorii. 22,20 
— parada vedetelor. 23,00 — Telejurnalul de noapte. 23,15 — închiderea 
emisiunii.
PROGRAMUL II

20,00 — Post-scrlptum săptămînal. Prezintă ziaristul Radu Vasile. 20,05 — 
Centenarul Filarmonicii din București. Concertul orchestrei simfonice șl al 
corului Filarmonicii de Stat „George Enescu". In program : Simfonia a 
IX-a de Beethoven. Dirijor : Mihal Brediceanu. 21,30 — Telejurnal. 21.50 — 
Bis pe 16 mm. Cintă Caterina Valente. 22,20 — Roman foileton ; Forsyte 
Sage (I). 23,10 — închiderea emisiunii.

ȘTIRI CULTURALE

centenarului Filarmo- 
dat 

„Philar- 
interpretat

Mihail Jora 
minor op. 
și orchestra

Concertul de vineri seara o- 
ferit de Filarmonica de Stat 
„George Enescu" în sala mică 
a Palatului a fost dedicat ma
nifestărilor din cadrul sărbă
toririi
nicii bucureștene. Și-au 
concursul cvartetul 
monica", care a 
Cvartetul nr. 2 de 
și Cvartetul în la 
132 de Beethoven,
de cameră. Sub bagheta diri
jorului Paul Popescu, ea a 
cîntat Concerto grosso nr. 8 în 
sol minor de Corelli, Concer
tul in la minor pentru vioară 
și orchestră de Vivaldi — so
list violonistul Mihai Constan
tinescu — și Simfonia K. V. 
134 de Mozart.

Artiștii Teatrului „Thalia" 
din Budapesta s-au prezentat 
vineri seara în fața spectato
rilor clujeni cu lucrarea dra
matică „Familia Toth", a scrii
torului maghiar contemporan 
Orkeny Istvan. In rolurile 
principale au apărut Dajka 
Murgit, laureată a premiului 
Kossuth, Somogyvari Rudolf, 
Nagy Attila, Hacser Jozsa și 
Szabo Gyula. Regia este sem
nată de Kazimir Karoly, iar 
scenografia de Raikai Gyorgy. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes. Artiștilor oas
peți le-au fost oferite flori din 
partea Comitetului județean 
pentru cultură și artă Cluj.



SCÎNTEIA — sîmbăfă 14 septembrie 1968
1E3SS!!I’SXXS£^^

PAGINA 5

Al^*W>AAAA*VVVWv^^AA*S^VvSAAA/AAAAWAAA^AAA ‘̂^VWA>ț.

'Acțiunea romanului „Pictorul și fetele" de Anton Breitenhofer 
se desfășoară în orașul de pe Bîrzava în perioada dinaintea izbuc
nirii celui de-al doilea război mondial. Eroii săi sînt tineri între 
14 și 18 ani, urmăriți în desfășurarea înfruntărilor care au avut 
loc intre tinerii muncitori și „Cămășile brune".

Figura centrală a fragmentului pe care îl publicăm este tînărul 
turnător Ilie Daba. Cu puțin timp înainte el fusese ales președinte 
al tinerilor muncitori. Ulterior, această organizație a fost interzisă 
de autorități. El și prietenii săi sînt în căutarea altor forme de 
activitate. Una din aceste forme sînt excursiile. Cu prilejul unei 
astfel de excursii tinerii muncitori se ciocnesc cu o grupă de 
„Cămăși brune". Este momentul în care Alfred Sprinz, căruia Ilie 
nu-i acordase prea mare încredere, îl înfruntă pe fratele său, Emil 
Sprinz, aflat în rîndul „Cămășilor brune".

In umbra castanilor apăru un căp- 
șor blond. O fată îmbrăcată în bluză 
albă și fustă albastră plisată. Oara 
ea să fie î Fata făcu încet cîțiva 
pași în direcția lui. Se înșelase însă... 
Aproape în același moment in
trară în cîmpul său vizual alte 
două figuri : Lae Moise și prie
tena sa Ileana. Pe Lae îl cunoscuse 
cu doi ani înainte.

Tînărul turnător trase repede un 
ultim fum de țigară și aruncă mucul 
în șanț. Apoi se îndreaptă spre Lae 
și Ileana și le strînse mîna. Con
stată că Lae era puțin schimbat; să 
fie oare mustăcioara care îi împo
dobea buza sub nasul său mare, sau 
favoriții bruneți ? II învidie în ace
lași timp pe prietenul său pentru 
fata frumoasă cu codițe întunecate 
și ochi mari negri.

Iată-i și pe frații Robintschek. în 
ciuda interdicției polițienești ei erau 
îmbrăcați în cămăși roșii, cu mîne- 
cile suflecate ; mîinile lor uriașe se 
bălăbăneau încoace și încolo fără 
să-și găsească locul. Mai jos de calea 
ferată aeriană apărură și cîțiva uce
nici laminoriști cu fetele lor și se 
îndreptară spre grup.

Grupul de tineri devenea tot mal 
numeros. Dădură mîna unii cu 
alții și îl luară peste picior pe Ilie 
din cauza costumului său festiv și a 
pantofilor croiți după ultima modă. 
Toți erau bine dispuși, iar cerul era 
neobișnuit de senin, în ciuda orei 
matinale.

îmbrăcat într-o cămașă-fileu șl cu 
ranița în spate, Traian Brebenar sosi 
clămpănind din pantofii cu talpă de 
lemn. Alături de el venea în pan
taloni scurți de piele Alfred Sprinz, 
prietenul cu părul roșu al lui Traian. 
?e umărul lui Alfred se legăna o 

aacoșă veche de excursie, din cele 
pe care obișnuiesc să le poarte pă
durarii în domeniile silvice din ținu
tul Semenicului. Pistruii de pe mîi
nile sale erau eclipsați de strălucirea 
stridentă a cămășii de sport cu pă
trățele roșii. împreună cu băieții ve
neau cu pași grăbiți și surorile Seidl, 
două fete firave, cu trupuri plăpînde, 
îmbrăcate în rochițe tiroleze ; părul 
blond, de o culoare deschisă care le 
venea foarte bine, era împletit în 
două codițe groase; acestea pen
dulau în timpul mersului cînd pe 
piept, cînd pe spate.

„Hei, somnoroșilor 1“ strigă ilie. 
„Ați întîrziat, nu glumă. Ce s-a în- 
tîmplat cu voi ?“ Traian constatase de 
departe că era iarăși singurul în 
pantofi cu talpă de lemn, și ca să 
nu observe nimdrii acest lucirii, răs- ' 
punse țipînd mai tare decît era ne
cesar că nu el e vinovat de întîrziere, 
ci lumina cerească. Contrar punctua
lității ei obișnuite, roata soarelui se 
ridicase azi cu două minute întîrziere 
de după cocoașa globului pămîntesc.

Hohote de rîs. Foarte bine ! Aceasta 
și fusese intenția lui Traian. Cei patru 
nou-sosiți din ulița Canalului dădură 
pe rînd mîna cu flăcăii și fetele a- 
dunate. Traian se bucură că-i vede 
pe Lae și pe Ileana unul lîngă altul 
și că erau iarăși amîndoi în ținută 
sportivă. Uitîndu-se la fața ca de 
bronz a lui Ilie, observă imediat că 
turnătorul cel mîndru încerca să-șî 
ascundă proasta dispoziție după cu
vinte răsunătoare. Bănuiala sa se 
adeveri și de data aceasta, întrucît 
Ilie se bîțîia nervos de pe un picior 
pe altul. Oare îl strîngeau pantofii 
noi ? Cu această mutră acră se ho
tărî să dea semnalul de plecare. 
Spuse că trebuiau să se grăbească, fi
indcă erau în întîrziere. Peste trei 
ore urmau să se întîlnească în Cheile 
Prolas cu prietenii din Anina.

Tinerii o luară din loc. Seidl Emi
lie trecu cu degetele peste coardelo 
chitarei care îi atîrna de-a curmezi
șul pe piept. în acest ritm se putea 
merge în pas susținut. Oamenii de 
pe stradă își întorceau capul după ei. 
Ilie Daba observă că este uneori ur
mărit cu privirile. Știa oare cineva că 
fusese destituit din președinție și că 
organizația lor era interzisă ? El 
strînse pumnii. Idealurile lor nu exis
taseră oare dintotdeauna, încă de 
cînd se ridicase primul fum pe hor
nurile din orașul de pe Bîrzava ? 
Atît timp cît se va mai turna aici 
oțel vor activa, în ciuda interdicției.

Cît de emoționat fusese în ziua 
cînd el, tînărul ucenic turnător, a 
fost ales în adunare generală ca 
președinte de către sute de tineri 
muncitori. I se părea că aude și acu
ma cuvintele lui Seidl L-ați ales pe 
Ilie Daba și ați ales bine. El își va 
îndeplini în bune condiții sarcinile !“.

Șoseaua din valea Doman era ti
vită de verdele proaspăt al sălciilor. 
Ajunși în pădure, excursioniștii făcură 
un popas scurt lîngă un fag stră
vechi, subiectul multor anecdote și 
legende. Unii din ei săriră peste pî- 
rîul care susura alături și merseră 
pînă la locul unde dintr-o crăpătură 
de stîncă țîșnea „Izvorul Rece". Lo
cuitorii din orașul de pe Bîrzava 
spuneau că apa lui are gust de lapte.

Marșul continuă. Seidl Emilie în
cepu cîntecul locu-iUvllor din oraș. 
Un cînfee satiric la adresa ce
lor care predică apă în loc de vin, 
heringi în loc de somon și tu
nuri în loc de unt. Acest cîn
tec se născuse în orașul muncito
resc și circula de decenii în
tregi în multe variante ?i în toate 
trei limbile. Era transmis din genera
ție în generație și adaptat de fiecare 
dată actualității. în fiecare an se 
adăuga ceva nou. El nu avea nici 
început și nici sfîrșit, era fie umo
ristic, fie grav și plin de accente de 
mînie, trecea din gură în gură, era 
cîntat sau fluierat. Ilie Daba notase 
peste o sută de strofe. Alții aduna
seră mult mai multe.

Tinerii cotiră pe o cărare laterală, 
mergînd în șir indian. Pe povîrnișul 
Ponorului o pajiște verde se întindea 
la picioarele lor. Drumul ducea pe 
lîngă livezi cu pomi fructiferi 
și lunci. Peste tot pruni în

floriți ! Mireasma le desfăta plă- 
mînii. în drum spre vale că
rarea trecea pe lîngă gospodării țără
nești. Cîini mari ca vițeii veniră în 
goană lătrînd, dar nimeni nu luă în 
serios potăile care hămăiau și în cu- 
rînd acestea începură să dea din 
cozile stufoase.

Pe fundul văii spumega apa rîului 
Caraș spălînd pietrele netede. Băie
ții și fetele trecură rîul balansîndu-se 
pe un trunchi de copac așezat de-a 
curmezișul și ajunseră pe celălalt 
mal. Lae Moise, care își scosese că
mașa ca să-l prindă soarele, propu
se să poposească în lunca Titi. Ilie 
Daba înjura în sinea lui fiindcă îl 
strîngeau pantofii. Traian se întoarse 
spre Lae Moise. Nu cumva Titi era

turnătoriei era cufundată în întune
ric din cauza fumului. Trebuiau să 
toarne cuzineți pentru atelierul de 
laminat. Frații Robintschek țineau în 
mîinile lor mari ca niște lopeți ca
zanul portativ plin cu fontă curgă
toare. El stătea aplecat deasupra cu
tiei pentru forme ținînd pregătită 
crampa, cînd simți deodată că o 
mînă i se lasă pe umăr. Era Seidl 
Guști cu haina de catifea descheiată ; 
acesta spuse agitat : „Naziștii au in
trat în Viena. „Cămășile brune" vor 
să organizeze afară o retragere cu 
torțe. Nu trebuie cu nici un preț ca 
manifestația să aibă loc!“.

Ilie făcuse semn fraților Robint
schek și voia să-și scoată șorțul de 
piele, dar Seidl îl opri. Ar trebui să 
iasă cu toții în stradă așa, în haine 
de lucru, și cu uneltele de luptă ne
cesare.

Pe strada principală începea să se 
întunece. Ici-colo pîlpîiau făclii, se 
fluturau steaguri și se auzeau stri
găte de „Siegheil I" O jumătate de 
oră mai tîrziu purtătorii de torte au 
fost încercuiți ca într-un inel de oțel 
de către muncitorii din cocserie și 
din uzina metalurgică. S-au produs 
încăierări pînă cînd s-au stins tor
țele și au amutit strigătele de „Sie
gheil!" Apoi „Cămășile brune" au în
cercat să o șteargă. Tînărul turnător 
s-a trezit față în față cu Dudi En
gleitner și ei și-au măsurat puterile, 
în cele din urmă grăsunul a luat-o 
la fugă. De atunci nu-1 mai văzuse 
pe acest student buhăit.

Ilie Daba își răsuci absent o ți
gară. o aprinse, scoase inele de fum 
și nici nu-i auzi pe Emilie si 
Alfred care îi făceau reproșuri fiind
că infecta aerul curat' cu mahorca 
lui. Din toată forfota de acolo, de 
sus, îl interesa în primul rînd bluza 
albă care licărea ca o luminiță ră

guranță Gruescu puteau fi atît de 
străpungători, îneît te treceau fiorii. 
EI a fost cel care l-a spionat ore 
întregi prin ferestruica ușii de fier 
din pivnița politiei și l-a maltratat 
după aceea. Oare să-i fi urmărit pînă 
în Prolas pentru a trage cu urechea 
la ceea ce vorbeau ? Tînărul turnă
tor îi șopti ceva lui Lae Moise. A- 
cesta se prefăcu că își înnoadă șire
turile și își umplu buzunarele cu pie
tre. Apoi făcu semn fraților Robint
schek și alergară deodată toți trei 
spre tufișuri.

între timp Alfred Sprinz o luase 
din loc și străbatea tăpșanul îndrep- 
tîndu-se spre tabăra din partea de 
sus a povirnișului. Strigătelor lui 
Traian, care îi poruncea să se în
toarcă imediat, nu le dădu nici o 
atenție.

Frații Robintschek și Lae Moise se 
întoarseră gîfîind. Tînărul lăcătuș 
îl luă la o parte pe Ilie Daba și îi 
spuse că nu găsiseră decît două ți
gări începute, aruncate pe pămîntul 
argilos de sub tufișuri ; una din 
ele ardea încă. Era clar că cineva îi 
spionase. Ilie își tot sufleca mînecile. 
îl indispunea faptul că ziua însorită 
era / tulburată în felul acesta.

Băieții și fetele de pe malul rîului 
priveau nerăbdători spre tăpșanul de 
pe povîrniș. Alfred Sprinz se îndrepta 
spre „Cămășile brune", care stăteau 
în front, așteptîndu-1 probabil. 
Pe Ilie îl cuprinse furia vă- 
zînd că Alfred se apropie de duș
man. Primul dezertor 1 Cum putuse 
să-1 lase să meargă singur în tabăra 
dușmanului ? Repede după el, să-1 
mai ajungă ! Ii dădu un ghiont lui 
Traian și amîndoi o luară la picior.

Strîngînd din pleoape, ca să vadă 
mai bine, Ilie constată că cei de din
colo erau mai numeroși decît mica 
sa ceată. Si oare cîți mai erau

„Nu fac parte din nici o organizație. 
Dar aceia de acolo, de jos, sînt prie
tenii mei 1“ Alfred arătă cu mîna 
spre grupul de pe malul rîului. „Fa
ceți bine și lăsati-ne în pace 1“

„Lăsați-ne 1 Lăsați-ne 1“ urlă la el 
cel mare, cu fața congestionată de 
furie. Era clar că se afla între cio
can și nicovală. în fața lui stătea 
fratele — în spatele lui comandantul 
și „Cămășile brune" care căscau gura 
la el. înaintă ca sub imperiul unei 
voințe străine și deodată ridică mîna. 
Răsunară două palme. „Na-ți-o, go
lanule, ticălosule !“

Alfred ridică iute ca fulgerul ge
nunchiul și-i trase fratelui său un 
picior în stomac, dar cu atîta forță 
îneît acesta se clătină. Apoi făcu 
stînga-mprejur și alergă spre Ilie și 
Traian.

Stupoarea nu dură decît o clipă. 
Comandantul „Cămășilor brune" se 
urcă pe o stîncă și zbieră cît putu de 
tare către cei din partea de jos a 
tăpșanului :

„Hei, voi cei de colo, de jos 1 Vă 
provocăm la război — aici, pe acest 
tăpșan. Vă sfîșiem în bucăți !“

Tînărul turnător sări în sus ca e- 
lectrizat. Burtosul ăsta se încume
ta ? ! își duse ambele mîini la gură 
în formă de pîlnie și strigă și el :

„He-hel, război deci 1 Să fie ! Adu
nătură de fasciști, ce sînteți!“

începură să zboare săgeți. „Cămă
șile brune" aruncară cu lăncile. Ilie 
și Traian se năpustiră asupra „Cămă
șilor brune", fără să se fi putut în
țelege îh prealabil cu prietenii lor. 
între timp prietenii conduși de Lae

văzuse prea bine că aceștia le erau 
superiori atît numericește, cît și ca 
echipament. Și măcar de-a-r fi Seidl 
Guști prin apropiere.

Nu departe de el zăcea Traian. A- 
cesta nu vedea însă nici pe departe 
situația atît de tragică ca prietenul 
său. Mai degrabă fantastică. Să 
urli, nu altceva 1 Și Alfred era în 
aceeași stare. Se bucura că, cel pu
țin, i-a tras o lovitură strașnică fra
telui său.

Ilie încerca mereu să-și ridice ca
pul pentru a urmări cu privirile 
lupta dintre cele două grupuri. După 
cum putea să-și dea seama, se părea 
că prietenii săi se retrăseseră pînă la 
malul rîului.

O furie oarbă îl cuprinse cînd En
gleitner se plantă lîngă el surîzînd 
sarcastic. îl batjocori cu glas tare," 
numindu-1 burtos. Dudi Engleitner 
porunci ca tînărul turnător și priete
nul cu papuci de lemn să fie legați 
de cîte un trunchi de copac. O gră
madă de mîini îi înhățară pe prizo
nieri. Ilie și Traian se zbătură și se 
împotriviră violent, dar în cele din 
urmă fură legați de trunchiurile a 
doi cireși. „Cămășile brune" dansau și 
țopăiau țipînd în jurul lor.

Pe Alfred Sprinz îl lăsaseră în 
iarbă. Emil ieși din cort și se postă 
în fața fratelui dezarmat.

„Trădătorule, ticălosule 1“
Ridicase deja mîna să-1 lovească, 

dar grăsunul de comandant îl bătu 
pe umăr. Emil luă poziție de drepți.

„La o parte !“
Emil se supuse. Dudi Engleitner 

strînse centura, își îndreptă diago
nala, se apropie de Sprinz care ză
cea legat fedeleș și îi porunci să-și 
exprime cu voce tare rugămintea de
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țăranul acela a cărui vîrstă biblică 
devenise legendară în orașul Bîr
zava ? Cînd mama aducea vorba de 
oameni foarte bătrîni îi compara cu 
Titi din Prolas, și asta însemna oare
cum vîrsta dealului Crucii. Traian 
voia să-1 eternizeze pe țăran în ca
ietul lui cu schițe.

Trecură în șir indian de-a lungul 
șoselei pietruite și mărginite de 
stînci. Apoi deodată stîncile încetară 
și în fața lor se deschise un tăpșan 
verde pe un povîrniș scăldat în soare ; 
printre pomii fructiferi erau și por
țiuni de hățiș. Sus. în umbra hățișu
lui, un sălaș țărănesc construit din 
trunchiuri de copaci și acoperit cu 
șindrilă. Oare asta să fie locuința 
omului legendar din Prolas ? în jurul 
sălașului — corturi și tufișuri. Un 
foc de tabără fumega la marginea 
drumului.

Tînărul turnător își puse mîna 
streașină la frunte . și privi atent 
spre locul de camping. în primul mo
ment crezu că poate poposise acolo 
tineretul din Anina, cu care aveau 
întîlnire în lunca Titi. Ași 1 de unde 
să aibă ei echipamentul ăsta atît de 
războinic 1 Poate era tineretul „Că
mășilor brune" din orașul Bîrzava ? 
Svastica de pe pavilionul ridicat îi 
confirmă bănuielile.

Alfred Sprinz își întoarse jenat 
Capul. îl recunoscuse pe fratele său 
Emil, care, gol pînă la brîu. tocmai 
înfigea un țăruș în pămînt. Puțin 
mai Ia o parte era comandantul ti
neretului „Cămășilor brune". Acesta 
se plimba în sus și în jos cu mîinile 
în șold și dădea ordine. Trei duzini 
de băieți în cămăși brune si pan
taloni scurți, cu catarame lucitoare 
Ia centlroane, făceau instrucție pe 
tăpșan.

Asta ne-a mai lipsit, se gîndi Ilie 
întorcîndu-se spre Traian, care căs
ca ochi mari privind SDre camping. 
Oare individul acela buhăit, care fă
cea pe comandantul „Cămășilor bru
ne" nu era Dudi Engleitner ? Ăstuia 
voise doar Troian să-i tragă o bă
taie în ulița Vînătorilor. pe cînd se 
dădeau cu sania !

Deodată tînărul turnător se holbă 
spre un punct și nu-i veni să-și 
creadă ochilor. O fată. tînără. stătea 
rezemată de un copac alături d« co
mandantul în cămașă brună. Purta 
o bluză albă și o fustă albastră ca 
cicoarea.

„Ei. drăcia dracului" ! îi scăpă 
fără să vrea lui Ilie si fața sa col
țuroasă se întunecă. Deci așa stă
teau lucrurile cu domnișoara asta ? 
Pe ea o așteptase dis de dimineață, 
își făcuse planuri și snerante. se 
chinuise cu pantofii strîmți și cînd 
colo dumneaei era aici, alături de 
adversarul său. Dădu din umeri cu 
dispreț. De ce să fie altfel ca toate 
celelalte frumoasa fată de cizmar 
supranumită Eva Braun și Nofer- 
tete ? Trebuia să se mire că îi plă
cea de grăsunul ăsta ? Individul era 
bogat și se umfla în pene cu func
ția lui de conducător. Asta să fie ?

Ajunși pe malul rîului băieții șl fe
tele își aruncară ranițele în iarbă. 
Fixară limitele unui loc de tabără pe 
care îl curățiră de crengi, mărăcini 
și pietre și scoaseră pături pe care le 
întinseră pe jos. Apoi mîinile înce
pură să scormonească prin ranițe căci 
cu toții simțeau că le este grozav de 
foame.

Rîul curgea murmurînd și susurînd. 
Traian și Alfred să spălară în apa 
rece ca gheața. întorcîndu-se la ta
bără îi găsiră pe ceilalți așezați în 
cerc. Tăiară pîine, turnară din ter- 
mose. Băieții făceau aluzii la concu
rența nobilă din partea de sus a tăp
șanului. Un băiat cu părul scurt ca 
o perie oferi tuturor dintr-un cîrnat 
prăjit lung cît brațul. Să muște fie
care cîte o bucată. Fetele dădeau din 
mînă în mînă cutii cu prăjituri.

Ilie Daba se așezase pe un trunchi 
putred și privea spre tabăra de cor
turi din partea de sus a tăpșanului. 
Cu mîinile alunga în mod mecanic 
furnicile care se urcau mereu pe 
pantofii și pe picioarele sale. îl ur
mărea cu multă atenție pe Dudi En
gleitner. Din seara aceea de mar
tie se urau unul pe altul. Ilie ridică 
capul și rămase cu privirile pierdute 
în zare: în după masa aceea hala

tăcitoare, cînd ici, cînd colea. Cît de 
jalnic era echipamentul lor în com
parație cu cel al ălora de sus; nu 
aveau nici corturi, nici alt echipa
ment turistic și nici măcar o îmbră
căminte cît de cît uniformă si totul 
avea aspectul unui talmeș-balmeș.

împinse la o parte bucata de cîr
nat pe care Traian i-o vîrî sub nas. 
îi trecuse și foamea. își aprinse iar 
o țigară și observă că dincolo, în ta
bără se întîmplă ceva. Comandantul 
cel gras stătea lîngă un colț de stîn
că. Probabil că iscodea cu ajutorul 
unui binoclu tabăra lor. Urmărea de
sigur fiecare mișcare și părea să se 
sfătuiască cu adjutantul său, Emil 
Sprinz. Comandantul dădu cîteva or
dine pe care Emil le transmise mal 
departe „Cămășilor brune" adunate 
în front. Din cînd în cînd tăpșanul 
răsuna de hohote de rîs și se auzeau 
fragmente ininteligibile de cuvinte.

Grăsunul îi trecu binoclul roșco
vanului Emil Sprinz. Se postă apoi 
ca un dirijor în fața „Cămășilor bru
ne" și își agită brațele. Apoi strigară 
cuvinte de ocară spre ei. Aia de sus 
căutau deci ceartă 1 Ilie le spuse prie
tenilor săi să mănînce netulburați 
mai departe și să rămînă liniștiți.

„Nu vom permite nimănui, spuse 
el, să ne strice ziua asta frumoasă."

Traian își înghiți coaja de mălai, 
deoarece ceilalți își încinseseră deja 
ranițele. Emilie Seidl își aruncă co
zile pe spate, atinse corzile chitarei 
și intonă un cîntec compus de buni
cul ei. Toți ridicară capul ascultând 
cu atenție și rîzînd de cuvintele glu
mețe. Rînd pe rînd se alăturară și 
alte voci și apoi cîntară cu toții, ve
seli și nestingheriți, de răsuna toa
tă valea.

Adversarii lor din partea de sus a 
tăpșanului răspunseră cu cîntecul lui 
Horst Wessel. Lae Moise începu un 
cîntec muncitoresc. De dincolo se au
ziră cuvinte de ocară. Ilie Daba în
cercă să-și stăpînească furia. Se fă
cuse liniște și se auzea clar de tot 
murmurul apei. Lae Moise se așeză 
cu picioarele încrucișate, si începu să 
povestească ceva. Alături de el șe
dea fata cu codite. Unii ascultau, alții 
făceau glume. Traian ședea puțin mai 
departe de cerc ținînd caietul de 
schițe deschis pe genunchi. Abia acum 
observă că lui Lae Moise îi crescu
seră între timp dinții lipsă, sau poa
te că un dentist îi pusese dinți noi. 
îsi amintea mult prea bine că prima 
schiță a acestui calfă-lăcătuș nu-i 
reusise. De data aceasta izbutise însă 
să nrindă în mod convingător, si nu
mai cu cîteva linii, chipul acestuia.

Ileana îi șopti la ureche că schița 
seamănă atît de mult cu Lae Moise 
de parcă ar fi o fotografie. Lauda 
aceasta îl bucură pe Traian, deoarece 
lăcătușul, pe care îl admira de mult 
pentru cunoștințele sale, îi era foar
te drag.

Deodată se auzi vîjîitul unei săgeți 
care se înfipse în umărul lui Alfred 
SDrinz. Băiatul, gol pînă la brîu. se 
cutremură, dar nu reacționă. de Dar
ea nu s-ar fi întîmolat nimic. Pielea 
pistruiată era sfîșiată deasupra omo
platului drept. Curgea sînge. Ilie sări 
în sus și le spuse prietenilor; „Ră- 
mîneți pe loc. merg să stau de vorbă 
cu ăia de-acolo !“

Frații Robintschek voiau să-1 în
soțească. Si Alfred Sprinz se ridică, 
îsi șterse sîngele cu cămașa și spuse 
că va merge și el.

Tînărul turnător își scoase vesto
nul și își suflecă mînecile. Alfred nu 
trebuia în nici un caz să meargă 
Si-așa îl suspecta că nu face decîț 
să-i snioneze și că raportează anoi 
totul fratelui său. De ce l-o fi adus 
Traian pe băiatul ăsta fără să-1 
întrebe în prealabil ? Știa tot orașul 
că familia Sorinz simpatiza cu cei 
aflat! în tabăra adversă. Greu de 
presupus că Alfred ar face excepție 
Pe Ilie îl frapase adineaori încă ceva, 
în timp ce Lae Moise povestea, i se 
păruse că se mișcă ceva în tufișurile 
de pe tănsan. Si parcă zărise și niște 
ochi străpungători care îl urmăreau 
atît pe el cît și pe camarazii lui. Ba 
i se păruse chiar că observă o mînă 
tinută pîlnie în fața urechii. Să fie 
oare privirea arzătoare a mutrei de 
boxer î Numai ochii agentului de si

prin corturi T Emil Sprinz $1 
Dudi Engleitner ieșiră în calea lui 
Alfred. Ilie și Traian veneau grăbiți 
în urma lui Alfred care se oprise 
nu departe de ei, în fața fratelui său 
și a comandantului.

„Săgeata din arcuil vostru m-a ni
merit pe mine în umăr", strigă el 
tare. „Nu voi muri din cauza asta și 
nici nu vin la voi să mă plîng. Nu 
dorim ceartă. Vrem să petrecem în 
liniște această duminică. Nu ne de
ranjați și lăsati-ne, vă rog, în pace 1“

Emil Sprinz era tot atît de roșco
van și de pistruiat, dar mai înalt și 
mai uscățiv ; el se apropie de fratele 
său mai mic șl-I spuse :

„Vino la noi, Fredi! O să-ți mear
gă mai bine aici. Avem corturi, pri
mești și tu o cămașă brună, un cen
tiron și 0 tablă de șocolată cu lapte".

Sprinz cel mic îi făcu cu ochiul: 
„Șoarecii se prind cu slănină, nu-i 
așa ?“ spuse el batjocoritor. „Crezi 
că am venit de dragul șocolatei tale? 
Uite cum curge sîngele din umărul 
meu 1“

Emil făcu un pas înainte și se 
răsti la fratele său : „Destul !“

Si ochii lui Alfred seînteiau. „Nu 
uita că ești fratele meu 1 Si hu fi 
josnic 1 N-am avut parte de destule 
nenorociri ? Gîndește-te la Clara".

Auzind numele surorii sale, Emil 
tresări. „Tocmai de aceea sînt aici, 
îmi voi răzbuna sora. Si locul tău 
este tot aici, lîngă noi !“

„Nu 1" Cel mic scutură din cap. '

Moise își umpluseră buzunarele și 
bluzele cu pietre și dădură năvală. 
Valea răsuna de urlete. Traian ochea 
cu precizie. Pietrele sale zburau în 
capul „Cămășilor brune". Lae Moise 
și Ileana se năpustiră asupra dușma
nilor.

„Cămășile brune" aveau însă o teh
nică mai bună. Ei acționau conform 
unui plan de luptă și erau superiori 
numericește. După puțin timp Al
fred, Ilie și Traian fură separați de 
camarazii lor. Cîteva „Cămăși brune" 
se aruncară asupra tînărului turnă
tor, îl trîntiră la pămînt și încercară 
să-l lege. Și. pe Traian îl aruncară în 
iarbă și îi legară mîinile șl picioarele 
cu frînghii. Aceeași soartă o avu și 
Alfred Sprinz. Apoi îi tîrîră pe toți 
trei pînă sus la marginea tăpșanului 
și îi culcară la pămînt în fața car
tierului lor general.

Tînărul turnător se zbătea ca un 
turbat. Se tăvălea în iarbă, ridica 
genunchii ca să rupă funiile, zvîcnea 
apoi cu violență din picioare, dar 
zadarnic. Zăcea lîngă o tufă de 
scaieți și de cîte ori ridica capul spi
nii i se înfigeau în obraz. Mult mai 
dureros îl rodea însă umilința. Așa 
rușine 1 Si numai din cauza propriei 
sale prostii ajunsese în această si
tuație. Se lăsase păcălit de naziști. 
Pur și simplu căzuse în cursă, deși

a fi primit în rîndurile „Cămășilor 
brune" în ciuda trădării comise. Al
fred se mulțumi să rînjească batjo
coritor și rămase mut. Atunci co
mandantul luă poziție și porunci să 
i se administreze pedeapsa cu bătaie 
ca pentru trupă și să fie tîrît de-a 
lungul tăpșanului. „Cămășile brune" 
se așezară în front, își desfăcură 
centiroanele și îi arseră fiecare lui 
Alfred cîte o lovitură pe șezut. Cei doi 
prieteni legați de cireși trebuiră să 
asiste la acest spectacol. Ilie urla ca 
un zmintit, strigînd „Cămășilor bru
ne" : „călăi 1“ și „bandiți naziști".

Apoi comandantul porunci bandei 
sale să se posteze în fața celor legați 
de cireși, pentru ca să savureze din 
Imediată apropiere spectacolul care 
avea să urmeze. El se,uită cu priviri 
viclene cînd la Ilie. cînd la Traian 
și îi rîse cinic tînărului turnător în 
nas.

„Te pun în libertate, atît pe tine 
cît și pe camarazii tăi, dacă îmi spui 
cîți băieți și fete fac parte din orga
nizația ta secretă. Ascultă bine, vă 
redau libertatea 1 Dacă taci însă — 
poate să vină groparul !“

Tînărul turnător, pe fața căruia ca 
de bronz cădea o rază de soare, 
chibzui dacă e cazul să-1 scuipe în 
obraz pe lăudărosul ăsta. Exact a- 
ceeași întrebare, altfel formulată, î-o 
pusese și șeful Siguranței. Dudi En

gleitner făcu încă un pas înainte și 
spuse :

„Căpetenie a tinerilor comuniști, 
profită de șansa asta. Iți dau cu- 
vîntul !“

Degetele de la picioarele lui Tra
ian se contractau nervos. Simți atunci 
că — fir-ar să fie a dracului ! — nu 
are decît un pantof cu talpă de lemn 
în picioare. Pe celălalt îl pierduse 
undeva, pe tăpșan, în viitoarea lup
tei. Reuși să-și elibereze un picior 
și azvîrli cu toată forța papucul în 
capul lui Dudi Engleitner.

Papucul îl nimeri pe Dudi drept în 
mijlocul obrazului trandafiriul EI 
scoase un urlet de durere și simți 
cum i se umflă și îl arde nasul. 
Curgea sînge. Se șterse cu dosul pal
mei și mînji cu sînge cadranul cea
sului. Voi să se năpustească sufocat 
de ură asupra Iui Traian, cînd Al
fred strigă :

„Ura 1“
Clocotind de mînie Engleitner 

scoase pumnalul. Dar de după un 
cort apăru deodată o bluză albă. Fata 
se postă între cuțitul lui Engleitner 
si cei doi tineri legați de cireși. Fusta 
îi flutura în bătaia vîntului. Ea spu
se cu o voce severă :

„Dudi, acuma îi dezlegi imediat pe 
băieți 1“

Fața mînjită de sînge se lungi și 
rămase nemișcată. Minna Hirt repetă 
somația și îl bătu pe comandant pe 
epoleți. Acesta dădea din mîini, în
curcat, și Daba observă cum pe fată 
1 se prelingeau picături de sudoare. 
Engleitner ezită și îi aruncă Minnei 
o privire plină de ură.

„N-ai înțeles ? Dacă nu-1 pui ime
diat pe băieți în libertate, povestesc 
aici, în fața tuturor, ce s-a întîm- 
plat atunci, la săniuș, în ulița Vînă
torilor. Pînă mîine va ști tot orașul 
Bîrzava".

Comandantul ridică mîna. Apoi 
trase adînc aer în piept, se în
dreptă spre Daba și se răsti la el :

„Vă redau libertatea dacă îmi ceri 
iertare pentru că m-al jignit cu o- 
cazia retragerii cu torțe”.

Ochii tînărului turnător scăpărau 
seîntei. Rînji arătîndu-și dinții albi 
ca fildeșul. „Vrei să spui, pentru pi
cioarele în fund pe care ți le-am dat 
atunci în cinstea lui Hitler* !"

„Bătaie cu ciomege și curele 1“ urlă 
comandantul.

„Stop 1 Dudi, taie-le funiile !“ stri
gă Minna, punîndu-se în calea „Că
mășilor brune". Liniște plină de în
cordare. Se auzea numai gîfîitul lui 
Engleitner. Deodată tăpșanul se cu
tremură de țipete. O grindină de 
pietre se abătu din imediată apro
piere asupra rîndurllor „Cămășilor 
brune". Tineri muncitori luau cu a- 
salt povîrnișul, în fugă și din toate 
părțile. Engleitner căscă speriat 
ochii. Apoi trăsăturile sale se înăs
priră și el urlă :

„Atenție 1 Numai primul rînd opu
ne rezistentă. Ceilalți se retrag și 
apără corturile !“

Frații Robintschek își croiră ca 
doi diavoli drum pînă la cireși și tă
iară funiile cu cuțitele, apoi îl eli
berară șl pe Alfred Sprinz. Ilie o luă 
la fugă după Engleitner, care dispă
ruse dintr-odată. El se opri și își 
trase respirația. în fond, în sinea 
lui contase pe sosirea tinerilor din A- 
nina. Lae Moise, nevăzînd altă scă
pare, le Ieșise în cale șl îi adusese 
aici. Muncitorii din Anina au fost 

' salutați cu strigăte de bucurie. Lui 
Ilie îi venea să-i îmbrățișeze pe toți, 
în front comun tinerii muncitori îm
pinseră „Cămășile brune" pînă la li
ziera pădurii. Apoi Lae Moise dădu 
ordin să se înceteze lupta.

învingătorii se întoarseră amețiți 
pe lunca de pe malul rîului. Aveau 
multe să-și povestească. Fiecare sus
ținea că făcuse cutare sau cutare lu
cru în învălmășeala luptei. Cel din 
Anina regretau că nu sosiseră mai 
devreme.

în românește de j 
Sanda IOANOV1CI j

Al. ANDRIȚOIU

Semnul
nașterii

Mai rămînea o unică măsură : 
să tai o fructă deslușind în ea 
iubirea țării veșnică și pură. 
Semințe cinci, ca în tipar de stea 
vegheau în carnea fructei grea și vie 
sub semnul nașterii. Și mi-a venit 
în gînd, latunci, cuvîntul seminție 
cu care-n leagăn m-am învrednicit. 
De cînd ? Se pare că de-o veșnicie.
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Vai mie ! între sînge și azur 
fîșii de flăcări galbene fac steagul 
purtat prin secoli ridicat și dur 
muțind, din prag în prag, într-una pragul. — 
Rănit și mort am fost de mii de ori 
fără alinturi, fără luminare, 
fără popasuri, fără sărbători.
Doar caii din copite, tot mai tare 
băteau la timpla mea cuicată-n lut.
Mi se părea că nu m-am cunoscut 
și-așa veneam, prin timp, mereu spre mine 
și mă-mpingeam în viitor mereu 
gîndind că-acolo va fi mult mai bine 
și-n rînd cu toții voi fi mult mai eu.

Cald amețit de perspective, cîntă 
sublimu-mi suflet. Ce semințe noi 
în seminția noastră cresc și-mplîntă 
porunci străvechi și date de eroi l

X

Mihai NEGULESCU

Am vrut să-ți spun liman — și zis-am dor ; 
vroiam o vatră și-am aflat iubire.
Prin tine, țară, trec în acest popor 
ca-ntr-o clepsidră, ca-ntr-o-nmugurire.

Mi-ai fost și glie — dar de lan te știu ; 
ești pasărea măiastră ce-mi dă zborul 
ca pe o Dunăre în suflet să i-1 țiu 
și-n zodie să-1 desfășor, cu tricolorul.

Mihail SABIN

I

Cu tricolorul

Ostașul 
care sînt...

Respir adînc în munte, respir adînc spre mare 
și simt cum rodul gliei se arcuiește-n vînt, 
gravi umerii, Carpații, pe praguri legendare 
îmi întețesc strigarea trecută-n jurămînt:

Nu, niciodată umbra nu se va ști stăpînă 
pe libera oglindă a cerului din noi, 
un sînge al iubirii pulsează liric pînă 
pe guri de rai cînd stele se schimbă în șuvoi.

Dorm săgetați strămoșii-n odihne vegetale, 
cu brațul alb al zilei le străjui somnul brav, 
nu, niciodată cazne pe frunțile lor pale 
nu vor umbri aureola pămîntului suav.

Se află-n noi un cîntec al inimii pe glie 
într-un galop de muguri spre zilele ce vin, 
la ceas cînd din balade revine apa vie 
și punțile tresaltă sub sufletul preaplin.

Gravi umerii, Carpații, pe praguri legendare 
îmi întețesc strigarea trecută-n jurămînt, 
acestui timp de slavă dau partea mea de soare 
înnobilînd ostașul care sînt.
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TRANSATLANTICE!OAMENII UITAȚI Al AMERICII
PESCUITORI

DE... SENZAȚIONAL
La Detroit se șoptește că proiec

tele, păstrate în cel mai strict se
cret, ale modelelor pe 1969 în ver
siune de lux, la care lucrează con
structorii de la Ford și General Mo
tors, prevăd cîteva inovații intere
sante. Printre ele se numără : du
șuri de mînă cu aer comprimat pen
tru masaje faciale (ultimul strigăt 
în materie de stimulente nervoase) ; 
un minibar dotat cu rezervor de 
whisky cu o capacitate de 12,6 li
tri ; o casă de fier cu pereții ca
pabili să reziste la flacăra de su
dură autogenă ; o trusă completă de 
toaletă care va permite, de pildă, 
cochetei pasagere să-și vopsească 
părul în cursul călătoriei, plecînd 
de acasă brună și ajungînd la tea
tru blondă ; etc., etc. S-a calculat 
că prețul unei asemenea mașini va 
fi aproximativ de opt ori mai mare 
decît cel al tipului curent, dar se 
apreciază că vor putea fi vîndute 
cel puțin zece mii de exemplare.

Zece mii de cumpărători pentru 
automobilul bar-seif-salon-de-coafu- 
ră-și-masaj. E o cifră remarcabilă, 
fără doar șl poate. Dar și mal re
marcabilă este, cu siguranță, o altă 
cifră, valabilă tot pentru Statele 
Unite : zece milioane de oameni su
feră de foame cronică.

De necrezut, și totuși adevărat...
Pe teritoriul S.U.A. se înregistrea

ză, în fiecare an, un mare număr 
de decese, avînd o singură cauză : 
lipsa de hrană. O spune — clar, 
categoric și abundent argumentat — 
o lucrare recent apărută și intitu
lată laconic „Hunger, S.U.A." (Foa
me, S.U.A.). Comitetul cetățenesc de 
anchetă în problemele subnutriției, 
sub egida căruia a fost editată car
tea, nu este un organism politic, 
iar membrii săi, recrutați din cele 
mai diferite pături ale societății, nu 
împărtășesc cîtuși de puțin vederi 
de stînga. Mai curînd dimpotrivă : 
mulți dintre ei au fost susținători 
mărturisiți ai lui Goldwater în ale
gerile prezidențiale din 1964 sau ai 
celui mai de dreapta aspirant re
publican la candidatura de anul a- 
cesta, guvernatorul Californiei. Ro
nald Reagan.

Nimeni nu poate acuza, așadar, 
Comitetul cetățenesc de simpatii 
„subversive" sau „revoluționare". 
Nici unul dintre nenumărații co
mentatori ai lucrării nu s-a hazar
dat să arunce o astfel de învinui
re. Cartea a provocat însă o veri
tabilă explozie, în care, după ex
presia săptămînalului american 
„Newsweek", „se amestecă stupoa
rea cu rușinea, neîncrederea cu tea
ma, suspiciunea cu demoralizarea".

Cine sînt cei zece milioane de 
muritori de foame ? Autorii volu
mului care, după propria lor măr
turisire, se ocupă „numai de certi
tudini, lăsînd probabilul și posibi
lul la o parte", stabilesc următoa
rele categorii: 1) o parte a popu
lației de culoare din Mississippi și 
alte state sudice ; 2) albi săraci din 
zona munților Appalași; 3) ame
ricani de descendență mexicană din 
statele Texas, New Mexico și Ca
lifornia ; 4) indieni din Arizona și 
alte cîteva state; 5) eschimoși și 
mulți coloniști albi din Alaska ; 6) 
locuitori ai cartierelor periferice din 
mai multe orașe ale Statelor U- 
nite.

După cum se vede, fenomenul nu 
este izolat, nici pe plan geografic, 
nici pe cel al rasei sau naționalită
ții. în rîndurile celor amintiți in
tră locuitori din toate colțurile ță
rii, din mediul urban ca și din cel 
rural, oameni cu pielea albă, nea
gră sau arămie, vorbind 
alte limbi materne.

Deși în cea mai mare 
crării se mulțumesc să 
rînduri dense, constatări statistice, 
cifre și date comparative, buletine 
de maladie și deces, precum și ne- 
sfjrșite liste de nume și adrese ale 
victimelor,' autorii lucrării nu ezită 
să facă șl unele aprecieri cu un 
zguduitor caracter de generalizare. 
„Dacă vă veți duce acolo unde am 
fost noi, veți vedea cu ochii dv. 
că America este un loc unde mi
zeria cea mai crîncenă are încă 
drept de cetățenie — scriu ei. Nici 
un alt stat civilizat nu permite u- 
nei atît de mari proporții din ce
tățenii săi să îndure viața grea pe 
care o impunem noi săracilor 
noștri... Pentru a îngădui unei mici 
părți din populație să se desfete în 
opulență, am condamnat fără milă 
o cincime din totalul locuitorilor 
nojtri".

de Nicolae MINEI

parte din textul filmului documen
tar realizat de C.B.S., relevă că A- 
licia Lonsdale nu și-a terminat fra
za, izbucnind în plîns. „Pudoarea a 
oprit-o pe asistenta socială să adau
ge că jumătate din leafă i se duce 
pe sărmanele ei tentative de a îm
bunătăți soarta cîtorva dintre copiii 
pe care-i cunoaște", notează „Welt 
am Sonntag".

Se înregistrează șl reacții nega
tive față de tezele conținute în lu
crarea „Foame, S.U.A.". Este inte
resant de semnalat, însă, că* nici 
una dintre criticile aduse cărții nu 
se atinge de teza ei fundamentală
— existența unei înfometări croni
ce, de proporții. Ceea ce se contes
tă sînt unele aspecte secundare. în
trunită de urgență pentru a dez
bate problema, Comisia agricolă a 
Camerei reprezentanților din Con
gresul S.U.A. publica, la sfîrșitul lui 
august, un comunicat în care se a- 
răta printre altele : „Este greu de 
conceput că, în Statele Unite, moar
tea fizică — luată în sensul cel mal 
strict al cuvîntului — este efectul 
nemijlocit al lipsei de hrană. Dar 
trebuie admis că milioane de con
cetățeni ai noștri se trezesc în fie
care dimineață fără să știe în mod 
sigur dacă, ce și cît vor mînca în 
ziua respectivă".

Comentînd acest comunicat, coti
dianul „Washington Post" își pune 
întrebarea : unde începe și unde se 
termină „efectul nemijlocit" al lip
sei de hrană ? „Dacă mîncînd prea 
puțin sau deloc îți scade numărul 
globulelor roșii din sînge, mori de 
anemie sau ele foame ? scrie ziarul. 
Dacă mîncînd prea puțin sau deloc 
te calcă o mașină în timp ce tra
versezi amețit strada, mori de acci
dent sau de foame ? Dacă mîncînd 
prea puțin sau deloc te cuprinde 
disperarea și te arunci în rîu, mori 
ca sinucigaș sau de foame ?... Cît 
despre milioanele de concetățeni ai 
noștri la care se referă (Comisia 
agricolă a Camerei reprezentanților
— n. r.), putem să o asigurăm că 
ei nici măcar nu-și mai pun între
barea dacă, ce și cît vor mînca, de
oarece știu sigur că vor rămîne flă
mînzi și în ziua respectivă".

Un paradox
monstruos

engleza

parte a 
înșire,

sau

lu- 
în

Cum se explică paradoxala pre
zență a unei „armate a foamei* pe 
teritoriul celui mai bogat stat ca
pitalist din lume ? într-o aprofun
dată analiză pe care o face acestui 
fenomen, ziaristul britanic Colin 
McGlashan publică în săptămînalul' 
„Observer" rezultatul unei anchete 
întreprinse de el în unele regiuni din 
Statele Unite. El scoate în evidență 
„infernalul mecanism al fabricii de 
flămînzi", accentuînd asupra cîtorva 
dintre procesele care împing mili
oane de americani în ceea ce el nu
mește „abisurile insondabile ale mi
zeriei".

Mecanizarea și automatizarea pro
ducției au lovit, cu precumpănire, 
așa cum era și firesc, în cele mai 
prost plătite categorii de muncitori, 
în urmă cu un deceniu, abia 2 la sută 
din bumbacul cultivat în statul Ala
bama era recoltat prin intermediul 
mașinilor ; astăzi proporția mecani
zării a atins 80 la sută, astfel încît 
o plantație pe care erau angajați 
odinioară pînă la o sută de oameni 
nu mai dă actualmente de lucru de
cît la doi-trei. în fabrici și uzine, 
muncitorii necalificați sînt cei din
ții concediați ca urmare a introdu
cerii metodelor tehnologice moderne. 
„Nimic, absolut nimic nu se între
prinde, pe linie particulară sau de 
stat, pentru a face din cei deveniți 
astfel inutili niște oameni capabili 
să-și agonisească pîinea cea de toate 
zilele, scrie McGlashan. Odată scoși 
de pe statele de salarii, ei sînt eli
minați și din memoria societății, 
care nu le mai acordă nici un fel de 
atenție".

Dar introducerea pe scară tot mai 
largă a automatizării în anumite 
sectoare de producție afectează și 
existența unor muncitori care, pînă 
în prezent, erau cotați ca avînd o 
calificare superioară. „Tipografi 
și strungari, zidari și betoniști, croi
tori și cizmari, marinari și mineri 
sînt aruncați la o parte de buldoze
rul progresului tehnic și nimeni nu 
se apleacă asupra lor pentru a-i 
scoate din șanțul de la marginea 
drumului, în care eșuează de cele 
mai multe ori pentru totdeauna" — 
arată ziaristul britanic.

Discriminarea rasială și națională 
. — sau ceea ce liderii, mișcării inte- 
graționiste desemnează sub preg
nanta formulă de genocid economic 
— constituie un factor deosebit de 
agravant al situației în care se află 
o mare parte dintre locuitorii „ce
leilalte Americi". în aiproape toate 
orașele din statele sudice și în multe 
dintre cele nordice negrilor li se 
aplică, consecvent și sistematic, prin
cipiul „primii cohcediați, ultimii an
gajați". Rezultatul este că, în rîn- 
dul tineretului de culoare, care a- 
bia ar urma să înceapă o viață ac
tivă, aproximativ 25 la sută nu gă
sesc niciodată de lucru, iar alți 
35—40 la sută sînt zilieri sau sala- 
riați temporari, fără nici o certitu
dine a zilei de mîine.

în completarea celor constatate de 
ziaristul britanic vine recenta decla
rație a lui Virgil Boyd, președintele 
companiei de automobile „Chrysler", 
făcută cu prilejul unei anchete de 
opinie inițiate de ziarul „Detroit 
Free Press" pe marginea lucrării 
„Foame, S.U.A.". Boyd a mărturisit 
din capul locului că cele citite în 
această carte nu au constituit o sur
priză pentru el. „Da, foame și Statele 
Unite, moarte prin inaniție și societa
tea belșugului sînt noțiuni care nu
mai aparent se bat cap în cap, spune 
Boyd. Intre ele există o compatibi
litate perfectă... Eu însumi știu des
pre mii de oameni — tineri sau mai 
puțini tineri — care nu au practic 
niciodată de lucru, care nu încasează 
niciodată un salariu, care trăiesc veș
nic din cele mai jalnice și precare 
expediente... Sînt americani, aseme
nea mie sau oricăruia dintre noi. 
Dar nu-i trece la socoteală nici un 
statistician, nu figurează pe nici o 
listă electorală, nu aparțin nici unei 
organizații. Sînt oameni invizibili, 
pe care nimeni nu-i ia în seamă... 
Mi-e greu să afirm că asta (nerecen- 
zarea lor — n.r.) se face în mod pre
meditat, dar e incontestabil că, dacă 
zestrea lor de lipsuri, nevoi și mize
rie ar fi aruncată în balanță, modul 
nostru de viață ar arăta mai puțin 
trandafiriu decît îl înfățișează datele 
medii, atît de îndrăgite de statisti
cieni". ’

Căile prin care, în Statele Unite, 
se acordă asistență celor lipsiți de 
mijloace sînt, după expresia lui Ro
bert Kennedy, „un model de coșmar 
birocratic, grație căruia ajutorul nu 
ajunge decît tîrziu și neîndestulător 
sau niciodată și deloc în mîinile ne
voiașului".^In mod bizar, dar tradi
țional, Departamentului Agriculturii 
îi revine sarcina de „a hrăni pe cei 
flămînzi". Și mai bizar, dar de data 
aceasta fără nici o legătură cu tra
diția, este faptul că, în fiecare an, de
partamentul returnează tezaurului 
circa 100 milioane de dolari din alo
cațiile destinate săracilor. „Judecind 
după inexplicabilele operații finan
ciare ale celor ce conduc destinele 
agriculturii noastre, ai putea jura că 
la noi pauperitatea a rămas un ter
men fără conținut — scrie cotidianul 
„New York Times". Si totuși, ori de 
cite ori îi încolțești cu întrebări, 
înalții funcționari ai acestui depar
tament sînt siliți să-ți răspundă : da, 
mai avem săraci; da, sînt mulți, 
foarte mulți; da, numărul lor e în 
creștere; da, 100 milioane de dolari 
ar prinde bine, fără să fie suficienți. 
La o singură întrebare nu se dă nici 
un răspuns : de ce se restituie cele 
o sută de milioanei ?“

De fapt, explicația există. De multă 
vreme, în Statele Unite se duce, după

cum se știe, o politică de restrîngere 
a suprafețelor cultivate, urmărindu-se 
astfel ridicarea forțată a prețurilor 
la produsele agricole. Această po
litică avantajează pe marii proprietari 
funciari, cărora statul le plătește 
compensații considerabile pentru su
prafețele lăsate în paragină. Senato
rul de extremă dreaptă James 
Eastland, de pildă, primește peste 
2 500 dolari pe săptămînă pentru a 
nu cultiva bumbac pe plantația sa 
din comitatul Sunflower (statul Mis
sissippi). înverșunat adversar al ori
cărui program de asistență socială, 
Eastland proclamă că „este o crimă 
a da ceva unui individ care nu face 
nimic, indiferent din ce cauză nu 
face el nimic". Și, într-adevăr, sutele 
de muncitori care au lucrat înainte 
pe terenurile sale nu primesc acum 
nici un ajutor de șomaj. Căci mili
oanele de dolari restituite de Depar
tamentul Agriculturii din alocațiile 
destinate săracilor sînt „economii" 
menite să compenseze surplusul de 
cheltuieli făcute la capitolul despă-r 
gubiri acordate proprietarilor care 
nu-și lucrează pămînturile.

Nu încape îndoială că, în cursul 
istoriei lor, Statele Unite au cunos
cut perioade mai precare decît cea 
pe care o traversează acum. Ceea ce 
frapează însă în momentul de 
este discrepanța dintre opulența 
ra și neajunsurile unei largi 
țiuni din populație.

într-o singură zi, la bursa din 
York se încheie în medie peste 14 
milioane de tranzacții. Profiturile 
principalelor corporații depășesc, 
încă din luna aceasta, cu peste două
sprezece miliarde de dolari totalul 
beneficiilor înregistrate anul trecut, 
în cele opt luni care s-au scurs de 
la 1 ianuarie, numai în industria 
prelucrătoare investițiile au atins a- 
proape 2 miliarde de dolari. Prețu
rile sînt în continuă creștere...

Compania „Betlehem Steel" își 
construiește la Pittsburgh un nou se
diu care va costa 217 milioane de 
dolari. Societatea de transporturi ae
riene „Transworld Airlines" va 
cheltui, în ultimele trei luni ale anu
lui, 18 milioane de dolari numai 
pentru publicitate. Multimiliardarul 
Jean-Paul Getty a dat de veste că 
are pe șantier un iaht personal în 
formă de bazilică romană. Doamna 
von Schuylter, soția unuia dintre 
magnații petrolului american, își pri
mește oaspeții într-o piscină de șam
panie franțuzească, „care se prime
nește la fiecare două ore". Claude 
Stephens, președintele consiliului de 
administrație al companiei miniere 
„Texas Gulph Sulphur", și-a instalat 
în cele șase săli de baie ale vilei 
sale de la Miami Beach căzi 
tină...

Sînt 
miștii de 
drept 
tate a belșugului". Dar în timp ce 
milionarii își torturează fantezia 
pentru a găsi noi canale pe care să-și 
cheltuiască banii, „cealaltă Ameri
că" e torturată de griji. „Istoria nu 
va trata cu indulgență săracii", a de
clarat, cu o zi înainte de a demi
siona, John Gardner, fostul ministru 
al sănătății, învățămîntului și pre
vederilor sociale. „La noi, bogătașii 
plătesc proporțional impozite mai 
mici decît cei fără avere șl au in
comparabil mai multe mijloace de a 
eluda fiscul. Este o profundă ne
dreptate".

Iar nedreptatea este pe cale de a- 
dîncire. Sub presiunile exercitate de 
lobby-urile trusturilor, Congresul a 
respins proiectele de legi destinate 
unei sporiri a asistenței sociale, de
oarece ele ar fi implicat o creștere 
corespunzătoare a impozitelor apli
cate veniturilor mari. Iar anul aces
ta, cînd Senatul și Camera repre
zentanților au redus bugetul cu 6 mi
liarde de dolari, principale amputări 
s-au făcut pe seama construcției de 
școli publice, spitale, locuințe ieftine 
și în dauna „războiului împotriva 
sărăciei".

La un capăt al scării sociale — căzi 
de platină, iahturi-bazilice și piscine 
de șampanie. La cealaltă extremitate 
— oameni care îndură nevoi. Simplă 
coincidență ? Nu, legătură de la 
cauză la efect.

manifestări pe care 
peste Ocean le 

tipice pentru o
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Apariția volumului „Foame, 
S.U.A." a stîrnit reacții violente și 
contradictorii. Unii și-au amintit 
brusc că flagelul nu le era cu de- 
săvîrșire necunoscut. Un documen
tar realizat de una dintre cele mai 
importante companii de televiziune 
din Statele Unite, „Columbia Broad
casting System" (C.B.S.), înfățișa 
imagini dramatice ale „celeilalte A- 
merici" : copii (albi !) din Virginia 
agonizînd de pe urma leziunilor ce
rebrale provocate de carențele în a- 
limentație ; o fetiță de 11 ani din 
San Antonio (Texas) gata să se 
vîndă în schimbul unui prînz ; su
gari indieni din tribul Navajos se
cerați de kwashiorkor și marasmus, 
boli tipice pentru nou-născuții sub- 
nutriți. Medicul Patrick Woolcott, 
căruia reporterul de la C.B.S. îi lua 
un interviu în fața camerei de te
leviziune, declara cu amară ironie : 
„Cînd micii noștri pacienți arată ca 
și cum ar avea 60 de .ani, în loc de 
100, noi considerăm că le 
ceva mai bine".

Același film T.V. prezenta școlari 
negri din Alabama a căror hrană, 
pe o zi întreagă, constă dintr-o li
vră (460 de grame) de mazăre fu
rajeră. Cei mai mulți dintre ei su
feră de grave leziuni ale sistemu
lui nervos periferic, care se traduc 
prin paralizii totale sau parțiale ale 
mușchilor de la mîini și picioare. 
„Atunci cînd paralizia se întinde la 
torace, cuprinzînd mușchii respira
tori sau pe cei ai inimii, nu mai 
este nimic de făcut, recunoștea a- 
sistenta socială Alicia Lonsdale. Noi, 
cei care ne ocupăm de această pro
blemă, asistăm total neputincioși la 
tragedia ce se desfășoară sub ochii 
noștri. Ii vedem pe bieții copii cum 
vin la școală cu gamela lor plină 
cu mazăre furajeră, li vedem în re
creații cum consumă o'.. ..nu care-i 
va distruge, ne ducem la * ei și le 
spunem să o arunce ; dar cînd ei ne 
întreabă de unde să ia altă hrană, 
noi ce să le răspundem 1 Pe urmă 
nu-i mai vedem la școală și știm 
aă...".

Săptămînalul vest-german „Welt 
am Sonntag", care transcrie o bună

Au mai rămas cîteva săp- 
tămîni pînă la inaugurarea 
a ceea ce promite să fie u- 
nul din capitolele cele mai 
expresive din istoria Olim
piadelor. Pentru asigurarea 
de condiții optime acestui 
eveniment, în Mexic, țara- 
amfitrion, o armată de zece 
mii de muncitori, arhitecți, 
ingineri, administratori, 
medici și alte categorii de 
specialiști lucrează de zor. 
Și nu numai ei. întreaga 
tară e angajată în eforturi
le preparativelor, fiind 
vorba de o probă a presti
giului și a mîndriei naționa
le. Guvernul a declarat a- 
nul 1968 drept „Anul 
Olimpic", solicitînd coope
rarea tuturor cetățenilor. 
Faza cea mai dificilă a pre
gătirilor a fost depășită, ră- 
mînînd mai mult operațiile 
de „finisare". Pentru a în
lătura orice îndoieli în pri
vința termenelor de înche
iere a lucrărilor la mo
mentul exact, responsabilii 
repetă încrezători : „în ma
terie de «finish» nimeni nu 
întrece Mexicul". Expresia 
vrea să explice geniul 
mexicanilor de a termina 
aproape orice lucru în ul
timul moment.

Ca participare, Olimpia
da din Mexic va fi cea mai 
mare de pînă acum : s-au 
înscris pînă în prezent pes
te șapte mii de atleți din- 
tr-o sută de țări, față de 
5 557 proveniți din 94 de 
țări care au concurat la 
Jocurile Olimpice de la To
kio din 1964. 123 de țări 
au anunțat ceea ce se chea
mă „acceptarea invitației". 
Termenul de înscriere s-a 
încheiat la 16 august.

Cînd va fi inaugurată 
prima Olimpiadă realizată 
în America Latină, mexi
canii vor trăi bucuria re
zultatului unei lupte ce de
pășește dimensiunile pres
tigiului sportiv. Pentru a 
ajunge să fie amfitrionii 
acestei mari competiții in- 

■ ternaționale ei au avut de 
înfruntat obstacole serioa
se, începînd cu presiunea 
nord-americanilor și ter- 
minînd cu riscurile unui 
eșec, căci nu dispuneau de 
o sumă de bani măcar ega-

lă cu cea cheltuită de ja
ponezi în 1964.

Cu un 
Olimpiada 
șansele 
candida 
gazdă a 
re erau 
că o serie de alte țări — 
Franța, Argentina și Sta
tele Unite — își disputau 
și ele preferințele Comite
tului Olimpic Internațional. 
Francezii indicaseră_ Lyo- 
nul, 
Aires 
troit, 
rența 
Cînd 
zentat la reuniunea deci
sivă pentru alegere, la Ba
den-Baden (R.F.G.), dele
gații Mexicului aproape 
pierduseră speranțele. „E- 
ram mai mult decît îngri
jorați, povestește Enrique 
Aquirre, un veteran al Co
mitetului Olimpic Mexican. 
Din delegația americană, în 
afară de oameni ai sportu
lui, făceau parte guverna
torul statului Michigan, 
prefectul din Detroit și nu
meroși directori ai uzinelor 
de automobile. Cînd ei au 
proiectat, în plenară, un 
fțlm colorat despre Detroit, 
în care președintele S.U.A. 
apărea solicitînd să i se 
facă onoarea de a patrona 
Olimpiada în acel oraș, so
coteam că majoritatea de
legațiilor vor rămîne defi
nitiv impresionate. Noi nu 
aveam cu ce impresiona 
reuniunea plenară, în afa
ră de unele argumente teo
retice și un album cu foto
grafii ale instalațiilor noas
tre sportive". Rezultatul vo
tului a fost însă pentru 
Aquirre o surpriză : Bue
nos Aires — 2 voturi, Lyon 
— 10. Detroit — 12 și Me
xico — 32 !

Altitudinea — de 2 260 
de metri la care se află 
capitala țării — a fost fac
torul cel mai exploatat con
tra candidaturii mexicane. 
Asupra acestui punct mexi
canii au avut întîlniri pre
lungite cu fiecare repre
zentant al federațiilor pre
zente și atîtea tratative au 
dus, pînă ce la sesiunea 
finală, cînd plenara a fost

an înainte de 
din Japonia, 

Mexicului de a 
pentru titlul de 

jocurilor următoa- 
amenințate, pentru

argentinenii Buenos 
iar americanii De- 

ultima fiind concu- 
cea mai puternică, 

americanii s-au pre-

Presupusul asasin al pastorului 
Martin Luther King, James Earl 
Ray, aflat în prezent la închisoa
rea din Memphis (statul Tenne
ssee), a primit suma de 25 000 
dolari din partea unui roman
cier, pe nume William Bradford 
Huie, care și-a rezervat dreptul 
de a publica un roman biografic 
al acestuia.

După extrădarea sa din Marea 
Britanie, în luna iulie, ' Tlay 
a început să 
jurnail personal 
mără deja 20 000 de 
Huie a declarat că nu l-a văzut 
niciodată pe acuzat, dar și-a ex
primat speranța că i se va acor
da permisiunea de a-1 vizita pe 
Ray în celula unde își așteaptă 
începerea procesului, prevăzută 
pentru 12 noiembrie a.c.

scrie un 
care nu- 

cuvinte.

CÎMPUL MAGNETIC 
AL „CĂII LACTEE"

„Calea Lactee", care cuprinde 
100 miliarde de stele, este in
fluențată de un cîmp magnetic 
asemănător cu acela generat de 
planete mai mici, cum ar fi Pă- 
mîntul. Savantul sud-african Ger
rit Verschuur a ajuns la această 
concluzie studiind efectul cîm- 
pului magnetic al „Căii Lactee" 
asupra straturilor dense de nori 
formați din hidrogen la tempe
raturi joase, în spațiile „goale" 
dintre stele. în regiunile studiate, 
cîmpul magnetic are o intensi
tate de 10 000 pînă la 100 000 de 
ori mai mică decît aceea a cîm- 
purilor magnetice concentrate din 
unele regiuni ale Pămîntului.

„THALIDOMIDA" 
DIN NOU PE ROL

La tribunalul vest-german din 
Alsdorf au fost reluate dezbate
rile procesului intentat firmei 
farmaceutice „Chemie Gruenen- 
thal“, care a fabricat și pus în 
circulație „Thalidomida", medi
cament care, folosit de femeile 
gravide, a provocat nașterea a 
mii de copii cu malformații con
genitale. Pînă în prezent au fost 
audiați, în calitate de martori, 
peste 30 de savanți din R.F. a 
Germaniei și alte țări occidentale. 
Curtea cu jurați din Alsdorf ur
mează să audieze în zilele urmă
toare pe Heinz Weicker, profe
sor de genetică umană la Uni
versitatea din Bonn. Acesta a re
dactat între 1962 și 1966, pentru 
părinții copiilor născuți cu mal
formații congenitale, precum și 
pentru companiile de asigurări 
vest-germane, 18 rapoarte de ex
pertiză în care confirma nocivi
tatea acestui medicament.

RECORDURI...
Potrivit unui studiu efectuat 

de Institutul național de statisti
că francez, consumul anual de 
alcool pe cap de locuitor este în 
Franța de 28 de litri, față de 20 
litri în Italia, 14 litri în R.F.G., 
11 în Elveția, 10 în Belgia, An
glia și S.U.A., 8 în Danemarca și 
7 litri în Suedia. Băutura favo
rită a francezilor este, după cum 
arată statisticile, vinul, care re
prezintă 70 la sută din consumul 
anual de alcool pur.

DE PREMIERA
CORESPONDENȚA DE LA LIVIU RODESCU

——————————————— „
Proiectul „Concorde" 

— avionul gigant pro
dus prin cooperare an- 
glo-franceză ■— se 
află acum într-o fază 
avansată, atît în han
garele societății „Sud 
Aviation" din Toulouse, 
cit și în cele ale fir
mei „British Aircraft 
Corporation", la Fil- 
ton. Pe aeroportul 
toulousan au avut loc 
recent primele probe 
de pistă, în cadrul că
rora s-a încercat capa
citatea de manevrare 
la sol a gigantului su
personic. Prototipul 
francez, numerotat
001. a dat satisfacție 
deplină, primele sale 
viteze pe pistă abia 
depășind 200 km/oră. 
Curînd, probabil pe la 
mijlocul lunii septem
brie. perechea brita
nică 002 urmează să 
fie supusă unor încer
cări similare.

In prezent sînt în 
curs pregătirile finale 
în vederea primului 
zbor de probă, premi
eră așteptată cu multă 
emoție atît de cons
tructori, cit și de opi
nia publică. Spectaco
lul este programat la 
Toulouse, unde auto
rii englezi și francezi 
ai „Concorde"-ului
speră să inaugureze 
era călătoriilor super
sonice pentru pasageri. 
f,Speră" — înseamnă un 
optimism reținut, pro
venit din partea fir
melor constructoare, 
care nu exclud posibi
la precedență a unui 
prototip similar sovie
tic, „TU-144". aflat și 
el în stadiul definiti
vării. Cel mai tînăr 
vlăstar din suita avi
oanelor TU va fi cons
truit dintr-un aliaj de 
aluminiu special, deo
sebit de rezistent la 
solicitările mecanice și 
termice. Tipul de a- 
ripă ales este „delta". 
Pentru a nu limita vi
zibilitatea ' piloților, 
botul avionului va fi 
mobil. La aterizare și 
decolare el se va lăsa 
în jos, iar în timpul 
zborului se va ridica. 
O deosebită atenție a 
fost acordată și mo
toarelor reactoare, 
care au fost ampla
sate în spate, astfel ca 
zgomotul să nu deran
jeze pasagerii. Un-sis- 
tem de control va în
registra automat prin
cipalii parametri ai a- 
vionului și va semnala 
cele mai mici defecți
uni. Avionul va putea 
lua la bord 121 de pa
sageri. Autonomia sa 
de zbor va fi de 6 500 
km. plafonul de 20 000 
metri, rulajul la deco
lare de 1 900 metri, iar 
viteza de 2 500 kilome
tri la oră. Noul avion 
supersonic TU-144 va 
parcurge distanța Mos
cova — Habarovsk 
<7 000 km) în trei

□ □ o

Mexicul în preajma

Olimpiadei

are.

întrebată dacă mai există 
vreo obiecție asupra can
didaturii capitalei mexi
cane, un delegat a răspuns : 
„Nu. Mexicanii au con
versat destul cu noi ca să 
ne convingă că capitala lor 
se află la nivelul... mării".

Din cei 40 de milioane 
de dolari investiți în noi 
instalații sportive, cea mai 
mare parte au și fost re
cuperați prin concesiile a- 
cordate posturilor de radio 
și televiziune, timbre pen
tru colecții, utilizarea sim- 
bolului olimpic în propa
ganda comercială etc. Ho
telurile 
struim 
special 
dă. ci 
lărgirea 
ciilor destinate deservirii 
turistice. Deci nu vor ră
mîne goale ulterior. Nu am 
modificat nimic în capita
lă, ci am continuat doar 
lucrările normale, cerînd 
colaborarea populației în 
ce privește întreținerea 
și împodobirea străzilor, 
parcurilor și grădinilor". 
Președintele Ordaz a ce
rut Comitetului de organi
zare să „nu se piardă pri
lejul reuniunii tinerilor de 
pe cinci continente reali- 
zînd această întîlnire nu
mai ca pe încă o competi
ție sportivă", ci să creeze 
condiții ca ea să ducă la o

pe care le con- 
nu sînt făcute 
pentru Olimpia- 
fac parte din 

constantă a servi-

K

CORESPONDENȚĂ 
DE LA VASELE OROS

mai bună „înțelegere întră 
oameni".

în acest spirit, mexica
nii nu se mărginesc numai 
la promovarea unei mari 
competiții sportive ci vor 
realiza, simultan, o Olim
piadă culturală, cu un bo
gat program de artă, isto
rie, știință. Mexicanii sus
țin că apropiata Olimpiadă 
va restabili spiritul inițial 
pe care grecii îl atribuiau 
jocurilor, îmbinîndu-le cu 
un festival de cultură, re
unind poeți, filozofi și ar
tiști. Mexicanii speră ca 
importanța triumfului spor
tiv să fie o amintire secun
dară a acestor jocuri. 
„Transformate de cronome- 
trele extra-oficiale în com
petiții ale războiului rece 
— declară președintele Co
mitetului organizatoric me
xican — jocurile au fost 
privite de unii ca mijloc de 
divizare a națiunilor în gru
puri de învingători și în
vinși. Vrem ca atleții să 
nu se întoarcă mîhniți în 
țările lor fiindcă au pier
dut o probă sau alta, ci să 
se întoarcă cu bucuria că 
au primit o moștenire îm-

părțită egal tuturor. Aceas
tă moștenire va fi un me
saj de pace și înțelegere. A 
contribui la înțelegerea în
tre popoare face parțe din 
efortul nostru de dezvol
tare, căci astfel acționăm 
pentru a ne proteja munca 
pașnică". In acest spirit este 
concepută Olimpiada de 
cultură. Principalele ei pro
grame pretind să promo
veze ideea egalității între 
popoare și stima reciprocă 
pentru valorile spirituale. 
Festivalul universal de fol
clor, de exemplu, ce se va 
realiza în grădinile „Vilei 
Olimpice" și în piețele ora
șului, va prilejui o amplă 
trecere în revistă a mani
festărilor de artă populară 
de pe toate meridianele, 
arătînd că expresiile spon
tane ale geniului popular 
de pretutindeni se asea
mănă în ceea ce au esen
țial : glorifică munca, dra
gostea, prietenia. Același, 
mesaj pretind să-l trans
mită lumii Expoziția inter
națională de arte populare, 
Festivalul de pictură in
fantilă și gala de filme de 
scurt metraj, despre misi-

unea tineretului. Expoziția 
de artă mondială ce va fi 
montată în fața Muzeului 
național de antropologie își 
propune să reunească lu
crări din peste o sută de 
țări. înțelegerea între ti
neri va fi cîntată în vers 
și proză de un mare număr 
de scriitori ce și-au trimis 
lucrările consacrate aces
tei teme, pentru a fi edi
tate într-un volum. în di
verse limbi. Astronauți so
vietici și americani vor ina
ugura o expoziție intitulată 
„Cunoașterea spațiului". 
Utilizarea atomului în sco
puri pașnice, în contrast cu 
folosirea pentru distrugere, 
colecții de timbre olimpice, 
sculpturi inspirate de com
petiție, proiecte arhitectu
rale pentru sport și cultură 
vor fi temele altor expo
ziții ale Olimpiadei cultu
rale ce se va deschide la 
10 octombrie. Leagăn al 
unei străvechi și strălucite 
culturi, îmbogățită conti
nuu de-a lungul secolelor, 
Mexicul nu poate concepe 
o reuniune de grandoarea 
Jocurilor Olimpice decît ca 
un prilej de găzduire a cul
turii în multiplele ei ipos
taze, nu numai cea a spor
tului. Evident, se vor 
registra noi recorduri 
letice, se vor afirma 
valori tinere admirate 
cea mai mare asistentă

în- 
at- 
noi 
de 

în-

S-a discutat mult 
în ultima vreme 
despre „întîrzierea" 
francezilor datorită 
marilor greve din mai 
și iunie, dar acum de 
la Toulouse se rela
tează că mare parte 
din timp a fost recu
perată prin extinde
rea programului de 
lucru în zilele de sîm- 
bătă și uneori chiar 
duminicile.

Treptat preocupările 
încep să se concentre
ze asupra calculelor 
de perspectivă, îndeo
sebi atragerea clienți- 
lor și, în funcție de 
numărul acestora, ca
pacitatea de producție. 
Deocamdată au fost 
contractate vreo 75 de 
avioane în timp ce ri
nele din cele 16 mari 
linii aeriene interesate 
și-au păstrat încă re
zerva opțiunii pînă la 
primele zboruri de 
probă și pînă la pri
mele indicii ale succe
sului comercial. In ca
zul înmulțirii comen
zilor, constructorii 
francezi și englezi ar 
putea trece împreună 
de la ritmul prevăzut 
de 3—4 exemplare pe 
lună, (in total la am
bele firme), la 6—7 pe 
lună iar prin adău
garea 
nii 
ritmul 
chiar 
unele 
la mijlocul deceniului 
următor s-ar putea 
vinde pînă la 250 ase
menea aeronave super
sonice, la prețul de 
20—21 milioane dolari 
fiecare, ceea ce ar a- 
coperi sumele inves
tite de cele două gu
verne și de firmele 
respective și ar des
chide totodată promi
țătorul capitol al pro
fiturilor.

Dacă pentru .Con
corde" 
șansele de a ocupa 
poziții favorabile pe 
marile trasee aeriene 
internaționale. acest 
lucru a fost posibil 
mal ales în urma re
tragerii temporare din 
competiție a proiectu
lui american „Boeing 
SST". Intr-adevăr, a- 
cesta se anunțase ini
țial ca un rival redu
tabil. la un nivel teh
nic superior „Con- 
corde“-ului. Proiectan
ta de la uzinele „Bo
eing" din Seattle 
(S.U.A.) intenționaseră 
să construiască o ae
ronavă capabilă să 
transporte 300 de pa
sageri, cu o viteză de 
2,7 ori mai mare de
cît viteza sunetului 
(circa 2 700 km pe 
oră); gigantul urma 
să aibă aripi cu geo
metrie variabilă, iar 
pentru a putea depăși 
bariera căldurii se pre
văzuse folosirea unor 
metale speciale, inclu
siv titanium. S-a con-

a-

unor noi li- 
de producție 

ar putea fi 
triplat. După 
estimări, pînă

s-au mărit

statat pînă la urmă, 
după ani de studii și 
cercetări, că în actua
lul stadiu de dezvol
tare a aerodinamicii 
cît și a motoarelor cu 
reacție, un asemenea 
proiect, care să întru
nească toate perfor
manțele propuse, este 
încă irealizabil în 
S.U.A. In schimb,
vionul „Concorde" a 
fost conceput într-un 
mod mai realist, mai 
puțin ambițios : aripi 
fixe, aliaj de alumi
niu convențional, vi
teza de 2 200 km pe 
oră (sub bariera căl
durii), 130 de pasageri. 
Proiectul „Boeing" a 
fost nu demult pără
sit și autorii lui s-au 
reîntors la faza plan
șetei, pentru a relua 
calculele de la înce
put. Se pare că gigan
tomania face loc acum 
unor calcule mai mo
deste, pe măsura po
sibilităților, ca de 
pildă propunerea de 
a se renunța la ari
pile retractile. Condu
cerea firmei urmează 
să aprecieze în scurt 
timp dacă noul pro
iect la care se lucrează 
merită sau nu să fie 
continuat, ținînd sea
ma de faptul că forma 
lui finală va trelj ’ 
prezentată la 15 iani j 
rie în fața autorită s 
lor federale ale avia
ției civile, pentru a 
primi aprobarea deci
sivă. In caz de res
pingere, firma „Boe
ing" va fi nevoită să 
retumeze un fond de 9 
milioane dolari, primit 
pentru finanțarea lu
crărilor. Semne de în
trebare se ridică așa
dar încă de pe acum.

Această eclipsare în 
aeronautica americană 
a oferit deocamdată 
„Concorde"-ului un a- 
vans de cel puțin trei 
ani față de proiectul 
„Boeing". Desigur nu 
se subestimează forța 
concurenței americane, 
mai ales că „Boeing 
SST" nu a fost aban
donat. Și, după cum se 
exprimă unele temeri, 
acest „Boeing" și-ar 
putea anunța apariția 
mult mai devreme de
cît speră rivalii de la 
Toulouse și Filton. în
trecerea pare să ca
pete, pe de altă parte, 
aspectul unei lupte în 
care Europa occiden
tală va încerca să con
teste superioritatea a- 
mericană, măcar în a- 
cest restrîns domeniu 
al aeronauticii. Pînă 
atunci însă, supersoni
cul „Concorde" va tre
bui mai întîi să acu
muleze experiență și 
prestigiu în actuala lui 
versiune. Prudenți, en
glezii se feresc de ilu
zii premature. atîta 
timp cît 01)1 și 002 nu 
au primit încă 
tezul aerului.

E B

bo

registrată vreodată. Căci, 
timp de 15 zile, întreg pro
gramul Olimpiadei va fi 
urmărit, după calculele ex- 
perților, de circa 400 mili
oane de telespectatori din 
trei continente grație sate
litului artificial care va 
permite transmiterea ima
ginilor.

Pentru a ajunge din Ate
na pînă la Ciudad de Me
xico flacăra olimpică 
a avut și are de par
curs un itinerar nou. 
Din Grecia pînă la Geno
va pe distrugătorul grec 
„Navarinon", de aici pînă 
la Barcelona pe nava-școa- 
lă „Pallimuro". De la Bar
celona pe uscat pînă la 
Sevilla, de unde, pe o cor
vetă spaniolă, la San 
Salvador, parcurgînd a- 
ceeași rută pe care a- 
cum 476 de ani a ur
mat-o Cristofor Columb 
care, prin expediția sa, a 
făcut să pătrundă în „Lu
mea Nouă" cultura greco- 
latină, simbolizată de jo
cul olimpic. în ziua de 6 
octombrie torța va sosi la 
Vera Cruz, adusă de vasul 
mexican „Durango". Schim- 
bîndu-se la fiecare kilome
tru, 450 de atleți o vor con
duce apoi pînă la pirami
dele de la Theotihuacan, 
unde în noaptea de 11 oc
tombrie mii de dansatori 
vor executa ritualul „Fo
cului nou", ceremonie de 
origine „pre-hispanică". în 
fine, în ziua următoare, va 
avea loc inaugurarea celei 
de-a XlX-a ediții a Jocuri
lor Olimpice pe stadionul 
cu 80 000 de locuri. Doi oa
meni se vor întîlnl la mij
locul stadionului : unul din 
ei vine din Japonia, este' 
prefectul orașului Tokio, se
diul ultimei Olimpiade, și 
aduce un steag alb cu cinci 
inele colorate legate unul 
de altul, fiecare simboli- 
zînd un continent; celălalt 
e prefectul orașului Mexico. 
Cînd acesta va primi stea
gul, zece mii de porumbei 
își vor începe zborul dea
supra stadionului, simboli- 
zînd pacea pe care această 
festivitate o inspiră încă 
din antichitate. în acest

atletmomănt va apare un 
aducînd făclia olimpică, 
primită de la Atena și pur
tată pe mii de kilometri pe 
uscat și apă.

Pînă atunci însă mexica
nii se pregătesc de zor. 
Interesul pentru eforturile 
lor este ilustrat, între alte
le, de faptul că încă de anul 
trecut aproape toate locu
rile în hotelurile capitalei 
sînt rezervate pentru pe
rioada Olimpiadei, iar Co
mitetul organizatoric pri
mește în medie cite 500 de 
scrisori pe zi din partea 
ziarelor și revistelor stră
ine cerînd informații asu
pra Olimpiadei și asupra 
Mexicului în general.

înălțarea celei mai mari 
și mai scumpe construcții 
olimpice — VILA OLIM
PICĂ — a prilejuit o im
portantă compensație pen
tru capitala mexicană : des
coperirea unei zone arheo
logice, cu o piramidă și 
temple subterane în locul 
unde se pregătea fundația 
vilei, ceea ce a impus o co
rijare a locului amplasării. 
Descoperirea arheologică, 
incidentală, ca multe altele 
de acest fel, va constitui 
încă un punct de atracție 
permanent pentru turism 
într-o țară care, și așa, dis
pune de cel mai mare aflux 
de turiști din America La
tină. Numai anul trecut 
Mexicul a primit 1 445 000 
vizitatori străini care au 
lăsat în țară 960 milioane 
de dolari, o valoare în de
vize depășind pe cea furni
zată de industria automo
bilistică locală. în timpul 
apropiatei Olimpiade se 
prevede ca numărul turiș
tilor străini să depășească 
200 000. Mexicul stîrnește 
interesul și admirația străi
nilor prin aceea că a știut 
să-și conserve cu mare 
dragoste moștenirea valo
rilor trecutului, căroră li 
se adaugă eforturile con
structive ale prezentului și 
încrederea depozitată în
tr-un viitor de pace și pros
peritate. Entuziasmul și 
maniera în care mexicanii 
pregătesc Olimpiada expri
mă elocvent încrederea în
tr-un asemenea viitor, “Z,

'.-5
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ÎNTÎLNIRE LA C. C. AL P. C. R Cronica zilei
Vineri la prînz, tovarășul Mihai

Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întîlnit cu tovarășul A. K. Gopalan, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din India (M), care, la invi
tația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită

în România. A participat tov. Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Tntîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

u

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
A FEDERAȚIEI SINDICATELOR

DIN NORVEGIA
Vineri la amiază a sosit în Ca

pitală Parelius Mentsen, președin
tele Federației sindicatelor din 
Norvegia, cu soția, care, în frun
tea unei delegații, în perioada 
13—19 septembrie a.c., va face o 
vizită în țara noastră la invitația 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Din delegație fac parte Thorleif 
Andresen secretar al federației, și 
Per Haraldsson, șeful secției de 
presă și informații a federației.

La sosire, pe aeroportul 
neasa, delegația a fost întîmpinată 
de tovarășii Gheorghe Apostol, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Constantin Drăgan, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Larisa Munteanu, 
secretar al Consiliului Central, de 
membri ai 
Consiliului

Bă-

La invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România. Corneliu Mănescu, adre
sată în numele guvernului român, 
vineri seara a sosit în Capitală mi
nistrul afacerilor externe al Bel
giei, Pierre Harmel, cu soția, care 
va face o vizită oficială în țara 
noastră.

Ministrul belgian este însoțit de 
Etienne Davignon, șeful de cabinet 
al ministrului, Louis Colot, amba
sador, însărcinat cu problemele 
păcii și dezarmării în M.A.E., și 
Philippe de Schoutheete. șeful 
serviciului de presă,din M.A.E.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de Cor
nelii) Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, cu soția, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului, Alexandru 
Lăzăreanu, ambasadorul României 
numit în Belgia, Ștefan Milcu, 
președintele Grupului parlamentar 
român pentru relații de prietenie 
România — Belgia, de funcționari 
superiori în M.A.E.

Erau prezenți Jan Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la București, 
și membri ai ambasadei.

La invitația Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al muni
cipiului București, vineri seara a 
sosit în Capitală o delegație a mu
nicipalității din Roma, condusă de 
Rinaldo Santini, primarul Romei, 
pentru a face o vizită în țara 
noastră

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții italieni au fost întîmpinați 
de Dumitru Popa, președintele 
Consiliului popular al municipiului 
București, primarul general al Ca
pitalei, Ion Cosma, prim-vicepre- 
ședinte, de funcționari superiori 
din Minișterul Afacerilor Externe.

Au fost de față Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București și 
membri ai ambasadei.

(Urmare din pag. O

(Agerpres) (Agerpres)

O

Comitetului Executiv al
Central al U.G.S.R.

Manifestări cu prilejul

COCTEIL OFERIT DE ȘEFUL REPREZENTANȚEI
A

PERMANENTE ÎN ROMÂNIA
A F. N. E. DIN VIETNAMUL DE SUD

Șeful reprezentanței permanente 
în România a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
Nguyen Duc Van, a oferit, vineri 
seara, la restaurantul „Pescăruș" 
din Capitală, un cocteil cu prilejul 
stabilirii în Republica Socialistă 
România a reprezentanței perma- 
nerțs a Frontului Național de Eli
te rre.

au luat parte Pompiliu Macovei, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Vasile Vlad, mem-

bru supleant al C.C al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, membri ai C.C. 
al P.C.R., reprezentanți ai condu
cerii unor ministere, instituții cen
trale și organizații obștești, oameni 
de știință, artă și cultură, ziariști 
români și corespondenți ai presei 
străine.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Vineri după-amiază s-au încheiat 
lucrările primei Conferințe naționale 
de epidemiologie, organizată de Uni
unea Societăților de Științe Medi
cale, manifestare științifică impor
tantă, la care au luat parte numeroși 
specialiști din țară, precum și oaspeți 
de peste hotare.

Timp de două zile au fost abordate 
probleme teoretice și metodologice 
ale epidemiologiei contemporane, re- 
liefîndu-se preocupările principale 
ale cercetării științifice pentru recu
noașterea precoce și stabilirea celor 
mai adecvate mijloace de prevenire 
și tratament în diferitele boli infec- 
țioase și neinfecțioase. în timpul dez
baterilor a fost remarcat faptul că 
epidemiologia românească a înregis
trat în ultimii ani succese deosebite, 
care s-au concretizat în eradicarea 
unor boli transmisibile, precum și în 
menținerea unor indici scăzuți de 
mortalitate, apropiați eradicării, la 
o serie de boli infecțioase printre 
care difteria, poliomielita, tetanosul 
și altele. De asemenea, în urma 
dezbaterilor s-a ajuns la concluzia 
necesității recrutării și formării de 
noi cadre de epidemiologi, a dezvol
tării în continuare a bazei materiale 
a cercetării științifice în acest do
meniu. (Agerpres)

„Zilei pompierilor

SPORT
SG

Start in

Vineri dimineața, în Piața Scînteii 
din Capitală s-a dat startul în cea 
de-a IV-a ediție a Raliului Balcanic. 
La competiție, care anul acesta este 
organizată de A.C.R., participă con- 
t ?renți din Iugoslavia. Bulgaria, Tur- 
c a și România. Traseul, în lungime 
de circa 2 000 km, va avea 9 probe 
speciale de viteză în coastă la Oituz, 
Hula-Mediaș, Corund, Bogata, Pîrîul 
Rece, Poiana Brașov, Dealul 
Cheia și Păduchiosu. Primul 
rent este așteptat să sosească 
liu sîmbătă la ora 18,53, în 
loc de unde s-a dat startul competi
ției. Duminică dimineața, începînd 
de la ora 10, urmează a se desfășura 
pe pista noului aeroport Otopeni o 
probă de viteză în circuit, care con
tează în clasament. în deschidere se 
va disputa un concurs de carting 
pentru tineret.

Echipa națională a României este 
alcătuită din M. Dumitrescu — 
P. Vezeanu (nr. 29), Puiu Aurel — 
C. Pescaru (nr. 34), Ionescu Cristea 
Eugen — T. Băjenaru (nr. 37) și soții 
Heitz (nr. 41). în afara acestora con
curează alte 3 echipe de club ale 
A.C.R., precum și o echipă a între
prinderii bucureștene „Ciclop".

Negru, 
concu- 

din ra- 
același

Turul ciclist al României

CRAIOVA (prin telefon). Sosit ieri la 
Craiova devansat cu aproximativ 5 
minute de învingătorul etapei (dar 
în același pluton cu C. Grigore și 
V. Selejan), purtătorul tricoului 
ben, W. Ziegler, a mai răsuflat 
o dată ușurat. Au mai rămas 
două etape în care, firește, va 
tot posibilul pentru a-și păstra po
ziția. Si a repeta, astfel, marea sa 
victorie în „Turul României" de a- 
cum 8 ani. Se știe, Ziegler conduce 
în clasamentul general de cîteva 
etape în șir. cu un avans extrem de 
mic, oricînd posibil să fie pierdut. 
La această oră. primele 3 locuri sînt 
ocupate în ordine de Ziegler, Gri
gore (la numai 18 sec.) și V. Selejan 
la 1 min. 29 sec. în etapa de ieri, în
cepută după o transbordare de circa 
40 km. din apropiere de Turnu Se- 
verin, lupta dintre fruntașii clasa
mentului a stat oarecum pe plan se
cund. Aceasta deoarece cursa a fost 
dominată de o curajoasă și perse
verentă evadare inițiată de un mic 
grup de alergători, din grupa așa-zi- 
șilor „anonimi".

Porniți cu gîndul să cîștige sprin
tul din Turnu Severin, Ciocan, Cer
nea, Bălan și bulgarul Bocev s-au

pal
incă 
doar 
face

PREGĂTIRILE OLIMPICE Șl

SISTEMUL COMPETIȚIONAL
IN DISCUȚIA C. N. E. F. S.

I

văzut desprinși de ceilalți. Pentru 
pluton, avansul fugarilor a părut 
poate o glumă ; căci nimeni nu a dat 
atenție acestei acțiuni. Doar cîțiva 
concurenți s-au decis totuși să li se 
alăture. Aceștia au fost A. Suciu, 
Ivănescu și Lețea. Urcușul de la Ba
lota — prelung și destul de pieptiș 
— nu schimbă lucrurile. Fugarii sînt 
detașați și se îngrijesc doar să se 
claseze cit mai bine la punctul de 
cățărare. Cernea e primul, iar Cio
can al doilea.

In timp ce avansul fugarilor creștea 
serios (la km 60 era de peste 5 min), 
plutonul nu manifesta nici o intenție 
de a-i prinde. Poate pe bună drep
tate, fruntașii clasamentului știau că 
cel mai bine clasat dintre fugari 
era Ciocan (al 11-lea. însă la 8—9 
minute distanță). La 20 km de sosire, 
avansul se menține. Practic, etapa 
este ca și încheiată. învingătorul ei 
nu poate fi altul decît unul din cei 
7. Acesta avea să fie Ciocan, care 
cu un finiș puternic — căruia nici 
Cernea și nici Bălan nu-i rezistă — 
trece detașat linia de sosire. Toți 
ceilalți colegi de evadare au fost 
cronometrați în același timp. (120 
kilometri în 2 h 41 min 16 sec.). La 
aproximativ 5 minute au sosit soma
rea majoritate a celorlalți alergători. 
Printre ei, și fruntașii clasamentu
lui.

Astăzi are loc penultima etapă: 
Craiova—Drăgășani — Rîmnicu Vîl- 
cea — Călimănești.

1. DUMITRIU

(Urmare din pag. I)

Cu prilejul împlinirii a 120 de 
ani de la luptele eroice ale pom
pierilor din Dealul Spirii și a zi
lei de 13 Septembrie — „Ziua 
pompierilor" — vineri dimineața a 
avut loc solemnitatea 
coroane de flori la 
luptătorilor de la 13 
1848 din Capitală.

★
Cu același prilej, la centrul de 

experimentări și instrucție al Co
mandamentului pompierilor din 
Capitală a avut loc festivitatea de 
închidere a fazei finale a celei 
de-a 15-a ediții a concursurilor 
profesionale P.C.I.

La festivitate au luat parte to
varășii Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al Ca-

depunerii de 
Monumentul 
Septembrie

pitalei, Cornel Onescu, ministrul 
afacerilor interne, general-locote- 
nent Pamfil Tatu, generali și ofi
țeri superiori, numeroși cetățeni 
ai Capitalei.

Intrate în tradiție, concursurile 
profesionale ale pompierilor, des-*- 
fășurate timp de trei zile în faza 
finală, în care s-au întrecut 17 e- 
chipe din diferite județe ale ță
rii, au constituit o adevărată școa
lă a forței, curajului și măiestriei 
profesionale.

*
După-amiază, tovarășii Dumitru 

Popa, Cornel Onescu, însoțiți de 
general-locotenent Pamfil Tatu și 
alți ofițeri superiori din Coman
damentul pompierilor și M.A.I. au 
vizitat Muzeul pompierilor de la 
Foișorul de foc.

(Agerpres)

Semnarea unor acorduri între
Republica Socialistă România
și Republica Africa Centrală

Vineri s-au semnat în Capitală 
un acord comercial pe termen 
lung, un acord de cooperare econo
mică și tehnică, un acord, de co
laborare culturală și științifică în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Africa Centrală. Acor
durile au fost semnate din partea 
română de Bujor Almășan, minis
trul minelor, șeful delegației guver
namentale a Republicii Socialiste 
România, iar din partea Republicii

Africa Centrală de Louis Alazoula, 
ministrul economiei naționale, șe
ful delegației guvernamentale din 
Republica Africa Centrală.

Acordurile cuprind domenii largi 
de cooperare economică și tehnică, 
mai ales în industria construcțiilor, 
industrializarea lemnului, indus
tria minieră, schimburi de mărfuri 
ce interesează economiile celor 
două țări, precum și schimburi cul
turale și artistice.

(Agerpres)

COLOCVIUL NAȚIONAL DE GEOGRAFIE A
TURISMULUI ȘI A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
Vineri au luat sfîrșit lucrările pri

mului Colocviu național de geografie 
a turismului, care s-au desfășurat 
sub auspiciile Academiei, Ministeru
lui învățămîntului și Oficiului Na
țional de Turism, timp de trei zile, 
în aula Bibliotecii centrale universi
tare din București.

Comunicările științifice prezentate 
cu acest prilej de cercetători, profe
sori din învățămîntul universitar și 
de specialiști în domeniul turismului 
s-au referit la zonarea turistică a 
tării, la importanța mînăstirilor din 
Bucovina și a litoralului Mării Negre 
— ca obiective de interes turistic — 
la valorificarea superioară a poten
țialului turistic al deltei Dunării. 
Discuțiile, însoțite de filme docu
mentare și diafilme, au scos în evi
dentă perspectivele de dezvoltare a

turismului românesc, interesul pre
zentat de vestigiile istorice, folclori
ce, arhitectonice existente în țara 
noastră, ca și de noile localități a- 
părute pe harta patriei.

La ședința de închidere a lucră
rilor colocviului au luat cuvîntul Ni- 
colae Bozdog, președintele Oficiului 
Național de Turism, și prof. dr. do
cent Virgil Ianovici, membru cores
pondent al Academiei, directorul In
stitutului de geologie-geografie.

Parțicipanții la reuniune au adre
sat o scrisoare Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care exprimă deplina lor adeziune 
față de politica partidului nostru și 
satisfacția pentru grija acordată de 
conducerea de partid și de stat dez
voltării turismului în România.

(Agerpres)

România își îndeplinește cu fideli
tate rolul de membru activ al Tra
tatului de la Varșovia care, atita 
timp cît va exista N.A.T.O., își va 
păstra misiunea pentru care a fost 
încheiat. România face totul pentru 
ca oricînd, în orice împrejurare, îm
preună cu celelalte țări socialiste 
să-și aducă contribuția la respinge
rea oricărui agresor, a oricărui a- 
tentat imperialist la cuceririle re
voluționare ale popoarelor noastre.

România depune, în același timp, 
eforturi neslăbite pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate țările — indife
rent de orînduirea lor socială — 
pentru crearea unui climat sănătos 
în viața politică a Europei, pentru 
continuarea și dezvoltarea legături
lor cu toate statele continentului. 
„Partidul și guvernul nostru — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
militează neabătut pentru crearea 
unui climat sănătos în relațiile din
tre state, pentru pace și securitate. 
Avem convingerea că un astfel de 
climat poate fi instaurat numai dacă 
vor fi eliminate din viata internațio
nală, pas cu pas, focarele de încor
dare, dacă se va acționa cu perse
verență pentru apropierea și colabo
rarea constructivă a tuturor tarilor".

Cu atît mai mult. în condițiile de 
azi, realitatea vieții internaționale 
impune cu cea mai mare acuitate să 
nu se slăbească eforturile în direcția 
promovării cauzei securității și păcii 
în Europa și în întreaga lume. 
Dimpotrivă, e necesar să se acțio
neze cu și mai multă hotărîre în 
vederea destinderii, a împiedicării 
forțelor reacționare să împingă po
poarele europene înapoi, spre peri
oada „războiului rece". Orice slă
bire a eforturilor îndreDtate spre 
normalizarea vieții i ' 
și internaționale în general, 
întărirea încrederii între 
spre dezvoltarea eforturilor de co
laborare între state nu poate fi decît 
în folosul imperialismului, al forțelor 
revanșarde și reacționare care ar ve
dea în aceasta o posibilitate de ex
tindere a propriului teren de acțiune.

Intr-adevăr, să ne punem între
barea: ce consecințe ar avea asu
pra popoarelor Europei, asupra situa
ției politice internaționale încor
darea între statele continentului 
nostru, deteriorarea relațiilor dintre 
țările europene, reeditarea spiritu
lui anacronic al „războiului rece" 
repudiat de popoare, de forțele pro
gresiste, de toți oamenii politici lu
cizi ? Aceasta ar îngheța
nou relațiile de colaborare 
ciproc avantajoase dintre
ar. accelera. cursa înarmărilor 
cu toate consecințele grave asupra 
vieții economice și sociale a po
poarelor, ar determina noi separații 
și discriminări artificiale în viața 
politică, în raporturile dintre po
poare, ar îngrămădi din nou norii 
negri ai amenințării războiului a- 
supra Europei, a omenirii.

Este demn de remarcat faptul că 
în timp ce cercurile imperialiste, 
blocul agresiv N.A.T.O., reactiunea 
din diverse țări vest-europene 
cearcă 
anime ciuiiusicxci „iaz.uuiuiui xcuc , 
forțele progresiste, oameni politici 
realiști 
nuarea 
și dezvoltarea colaborării intereuro
pene. Partidele comuniste din Italia, 
Franța, Anglia, Austria, Belgia, El
veția și din alte țări vest-euro
pene subliniază importanța deose
bită pe care o are în momentul de 
față continuarea, cu și mai multă 
vigoare, a eforturilor îndreptate spre 
destindere, a lărgirii și intensificării 
contactelor Est-Vest, în vederea con
tinuării procesului de însănătoșire 
a vieții politice europene. O serie de 
oameni politici burghezi realiști re
levă, de asemenea, necesitatea 
a nu se slăbi eforturile 
atingerea acestui obiectiv, 
trul de externe al Franței, 
Debre. declara recent, într-un in
terviu : „în locul revenirii la po
litica urmată după al doilea război 
mondial, și care a culminat cu răz
boiul rece dintre cele două blocuri, 
o singură cale este deschisă euro
penilor pentru a-și reglementa pro
blemele pentru un timp îndelungat, 
aceea a cooperării între națiunile 
din Occident și națiunile din Răsă
rit". Ministrul de externe al Aus-
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eforturilor spre destindere

de 
pentru 
Minis- 
Michel

triei, Kurt Waldheim, a declarat că 
țara sa manifestă un deosebit inte
res pentru crearea unui climat de 
destindere și colaborare internațio
nală. Importante cercuri economice 
și de afaceri din numeroase 
țări vest-europene consideră nece
sar să se meargă mai departe pe 
calea dezvoltării colaborării cu ță
rile socialiste. Opinia publică a sa
lutat în aceste zile prezenta unui 
mare număr de țări, atît capitaliste 
cîț și socialiste, la tîrgurile inter
naționale de 
greb, văzînd 
a voinței de 
tensificarea 
nale.

Este evident că în situația ac
tuală. cînd 
descență a 
reacționare, 
pentru 
gresiste, 
re de .
tului spre găsirea celor mai bune 
căi de realizare a securității euro
pene, corespunzător intereselor legi
time ale tuturor statelor și popoare
lor. Realitatea, viața impun o înal
tă responsabilitate pentru menține
rea păcii tuturor țărilor, indiferent 
de orînduirea lor socială, de mări
mea și potențialul lor economic și 
uman. în acest spirit e necesar să 
fie sprijinit orice pas în direcția 
întăririi păcii.

Dînd o înaltă apreciere activită
ții desfășurate de guvernul român 
„pentru dezvoltarea relațiilor pe 
toate planurile cu statele de pe con
tinentul nostru, pentru înfăptuirea 
securității europene", considerînd că 
„trebuie intensificate eforturile pen
tru așezarea raporturilor dintre toa
te națiunile Europei pe baze noi, 
pentru buna colaborare în toate do
meniile a tuturor popoarelor con
tinentului, corespunzător intereselor 
păcii în întreaga lume", recenta se
siune a Marii Adunări Naționale a 
subliniat, după cum se știe, necesi
tatea de a se acționa neobosit „pen
tru micșorarea încordării, pentru 
înlăturarea surselor de suspi
ciune din relațiile între state, pen
tru afirmarea spiritului de colabo
rare și respect reciproc în viața 
internațională, pentru statornicirea 
unui climat trainic de pace în în
treaga lume". Țara noastră va 
milita neobosit în spiritul Declara
ției Marii Adunări Naționale care 
exprimă principiile fundamentale ale 
politicii externe a României, va de
pune eforturi perseverente pentru 
destindere, înțelegere, apropiere, 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
colaborării între state.

Viața a scos în evidență, pe prim 
planul modalităților de însănătoșire 
a relațiilor intereuropene. normali
zarea și dezvoltarea relațiilor bila
terale și multilaterale dintre sta- 

esențial al progre- 
securitătii europe- 
unei vieți interna

ționale normale, în general, îl con
stituie așezarea relațiilor dintre țări 
pe baze noi. sănătoase, căutîndu-se 
eliminarea focarelor de încordare, 
actionîndu-se cu răbdare și hotărîre 
pentru apropiere si colaborare con
structivă.' Respectarea dreptului fie
cărui popor de a-si decide singur 
soarta, respectarea riguroasă a prin
cipiilor independenței și suverani
tății. neamestecului în treburile in
terne. egalității depline în drepturi 
și respectului reciproc — principii 
ce se bucură de sprijinul unui nu
măr tot mai mare de state, de ade
ziunea largă a opiniei publice mon
diale — oferă baza pentru soluțio
narea oricăror litigii si normaliza
rea relațiilor interstatale, pentru în
făptuirea unei largi colaborări In
ternationale, în folosul cauzei pro
gresului si păcii.

E fără îndoială în avantajul tu
turor țărilor și popoarelor din a- 
ceastă parte a lumii, greu încer
cată în războaie, să acționeze în di
recția destinderii, dezvoltării co
laborării, a consolidării securității, 
înfăptuirea securității europene ar 
avea efecte dintre cele mai pozi
tive și asupra relațiilor internațio
nale în general, reducînd simțitor 
terenul de acțiune al imperialismu
lui. constituind un imbold și un 
sprijin pentru lupta forțelor revo
luționare și democratice, a popoare
lor iubitoare de pace din întreaga 
lume.

la Leipzig, Viena și Za- 
în aceasta o reafirmare 
a se acționa pentru in- 
colaborării internațio-
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Recent a avut loc ședința comună 
a Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport și a Comitetului 
Olimpic Român. La lucrări au parti
cipat membrii Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, șefii 
secțiilor C.N.E.F.S., președinții con
siliilor județene pentru educație fi
zică și sport, președinții și secretarii 
generali ai federațiilor sportive, re
prezentanți ai organizațiilor de masă 
și obștești.

A fost prezentată o informare cu 
privire la pregătirea și participarea 
țării noastre la Jocurile Olimpice din 
Mexic. De asemenea, a fost discutat 
proiectul noului sistem competițional 
al activității sportive.

La ședință, în legătură cu prima 
problemă, s-a arătat că olimpicii ro
mâni au avut bune condiții de pre
gătire, printre ele înscriindu-se o 
bază materială corespunzătoare, un 
calendar internațional adecvat (du
blat față de anii trecuți — de ja 650 
de competiții la 1 300), o asistență 
tehnică asigurată prin participarea 
celor mai buni antrenori de presti
giu pe plan internațional. S-a subli
niat, de asemenea, că pentru actuala 
ediție a J.O. s-a renunțat la pregă
tirea centralizată, sarcinile revenind 
printr-un mandat cvasitotal federa
țiilor de specialitate. Totodată, s-a 
atras atenția asupra deficiențelor ma
nifestate în ceea ce privește pregăti
rea sportivilor din loturile de volei, 
polo, gimnastică.

în urma discuțiilor purtate a fost 
alcătuit lotul olimpic român (pe care 
l-am publicat în numărul de ieri al 
ziarului nostru), făcîndu-se totodată 
recomandări pentru perioada care a 
mai rămas pînă la începerea J.O. din 
Mexic.

în partea a doua a ședinței au fost 
prezentate o informare și un pro
iect de măsuri privind îmbunătăți
rea sistemului competițional. reașe
zarea acestuia în funcție de schim
bările survenite 
gii cu privire 
zică și sport, 
se principalele orientări 
pecte propuse de 
organizațiile centrale cu atribuții și 
competențe date prin Legea sportu
lui, precum și cele ale federațiilor 
de specialitate și ale consiliilor 
dețene pentru educație fizică 
sport.

Principalele observații făcute 
marginea proiectului prezentat 
vizat formulele de desfășurare 
competițiilor elevilor 
propunîndu-se rediscutarea lor 
către C.N.E.F.S. și Ministerul învăță
mîntului, pentru a se ajunge la un 
punct de vedere comun. Participan- 
ții la discuție au subliniat îndeosebi 
necesitatea de a se alcătui un calen
dar competițional al întrecerilor e- 
levilor și pionierilor pe baze realis
te, pentru a se evita competițiile pa
ralele și pentru a se asigura conti
nuitatea.

S-a atras atenția asupra faptului că 
în prezent există — într-un anume 
fel — trei calendare competiționale 
distincte (C.N.E.F.S., U.G.S.R.. U.T.C.) 
ce programează. în unele cazuri, 
competiții similare ; de aci. necesi
tatea unei mai strînse colaborări în
tre C.N.E.F.S., U.G.S.R., U.T.C. și 
Ministerul învățămîntului în ceea ce 
privește coordonarea activității com- 
petiționale.

S-a hotărît ca proiectul privind 
noul sistem competițional să fie 
îmbunătățit în funcție de observați
ile Și propunerile făcute.

V. PĂUNESCU g
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soluției care se impune. El trebuie 
| să pătrundă în profunzimea feno

menului social, să înțeleagă nu nu
mai semnificațiile sale prezente, ci 
și cele de perspectivă, să aprecieze

I cu luciditate sensurile dezvoltării 
I raporturilor umane și să contribuie, 

prin activitatea sa, la perfecționarea 
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a desfășura o activitate cu profunde 
implicații legale și morale avînd o 
ținută juridică și etică discutabilă.

I Etica juristului este — am putea 
spune, fără a greși — una dintre
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concordanței dintre cerințele vieții 
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poporului român.
Si dacă am arunca o privire retro

spectivă asupra unor concepții din 
trecut, am găsi fisuri, carențe, ge
nerate de o anumită tendință nor- 
mativistă în înțelegerea 
a rolului său 
rea rapoiturilor 
junsese pînă acolo 
tul era definit ca o totalitate de 
norme — definiție care persistă încă 
în unele sisteme de drept — scă-

constatînd 
de la lege, 

sau pentru

diferi- 
pen- 

a se

printr-o 
personală exemplară, 
un permanent mo- 

toate aspectele — 
ale căror raporturi 

corecte- 
a-

dreptului, 
în reglementa- 
umane. Se a- 

îneît drep-

pîndu-se din vedere elementul esen
țial al conținutului său : înfăptuirea 
echității și justiției sociale. Pen
tru că, pe bună dreptate — 
după cum releva marele patriot 
Nicolae Bălcescu — dreptul nu e 
drept dacă nu contribuie la aflarea 
adevărului și împărțirea dreptății. 
Noi nu ne mișcăm în viața socială 
potrivit cerințelor unui amalgam de 
norme care acționează mecanic și

etic contemporan. Dar, este de ne
conceput armonia acestor interese 
sociale majore fără acea răspundere 
pentru societate care trebuie să-1 
caracterizeze pe jurist. M. Kogălni- 
ceanu atrăgea atenția asupra faptu
lui că juristul nu este numai un 
„făcător de legi", ci și un „făuritor 
de dreptate", el, nu trebuie să apere 
cu orice preț, ci trebuie să se sub
ordoneze pe sine și pe ceilalți „dra-

soluția. El trebuie să dea întotdea
una dovada deplinei înțelegeri a pre
ceptelor morale ale profesiunii alese, 
ale responsabilității civice ce-i re
vine. în numele acestor principii, el 
are dreptul, ba chiar și obligația de 
a da o ripostă hotărîtă oricăror în
cercări menite să arunce o umbră 
nefavorabilă asupra justiției noastre, 
făcîndu-și datoria după cum îi dic
tează conștiința sa de om al legii,

EXIGENȚELE ETICII JURIDICE

care trebuie respectate pentru sim
plul fapt că există. Aceste norme 
au sensuri bogate, un rol activ, o- 
biective precise. Si, în ultimă instan
ță, așa cum a subliniat, în repetate 
rinduri, conducerea partidului 
tru, toate 
ciale, în 
ridice, au 
tăteanului 
să-i confirme siguranța zilei de azi 
și de mîine, care să-l facă să înțe
leagă, pe el și concetățenii săi, că 
trebuie respectat și apreciat ca om 
liber. în plenitudinea personalită
ții sale.

Echitatea și justiția ne privesc pe 
noi toți, obligîndu-ne, în același 
timp, la o asemenea comportare, care 
să fie în măsură a marca saltul 
produs de socialism pe planul profi
lului moral al 
cietății. Grija, 
în aplicarea 
monizat cu 
pentru 
zele cercetate și judecate.

dimpotrivă, presupun

normele noastre 
primul rînd cele 
menirea de a da 

acel statut juridic

nos- 
so- 
ju- 
ce- 

care

tuturor membrilor so- 
spiritul 
corectă
o

fiecare

de dreptate 
a legii, ar- 

atenție deosebită 
„parte" în cau- 

nu ex
clud. ci, dimpotrivă, presupun o 
atitudine umană, conformă cu idealul

poștei pentru adevăr ?i dreptate". 
Cite concluzii și învățăminte se pot 
desprinde și astăzi, din aceste apre
cieri, pentru activitatea practică a 
tuturor categoriilor de juriști !

Cu atît mai mult cu cit partidul a 
dezvăluit cu curaj și înaltă prin
cipialitate unele practici care. în 
trecutul apropiat, au adus prejudi
cii grave aplicării corecte a legii, 
fiecare jurist — cu deosebire anche
tatorul penal și procurorul — tre
buie să-și pună, cu cea mai mare 
seriozitate și intr-un spirit de pro
fundă autoexigență. întrebarea : ce 
raport există între cerințele pe care 
societatea i le pune în față, drep
turile cu care poporul îl învestește 
și răspunderea cu care el soluțio
nează spetele ce-i sînt trimise spre 
cercetare ? — în așa fel ca nici unul 
din aceste elemente esențiale să nu 
fie afectat.

Poate intr-un mod și mai pregnant 
se pun probleme de etică pentru 
juristul judecător, chemat să apre
cieze concluziile anchetatorului sat) 
procurorului, să analizeze toate îm
prejurările cazului și să pronunțe

chemat să aplice legile — făcute de 
popor — cu toată fermitatea, în spi
ritul dreptății și echității sociale.

N-am putea încheia aceste cîteva 
considerente fără a trece în revistă 
și cerințele etice puse în fața avoca
tului. Practica a evidențiat faptul că 
numeroși avocați își înțeleg tot mai 
bine rolul ce le revine în împărțirea 
dreptății. Dar întrucît o parte dintre 
ei nu s-au ridicat încă la acest ni
vel de înțelegere, voind, prin
diverse mijloace, să fie pe pla
cul clienților — nu întotdeau
na corecți — s-a creat o ima
gine deformată despre avocatură în 
general, iar printr-o confuzie, ca 
urmare a unei extinderi forțate, des
pre juriști. Aceste aprecieri, care 
zează esența profilului etic al 
ristului comunist. mîhnesc 
nedreptățesc. Ele își au sursa 
comportarea vădit incorectă a unor 
avocați, care realmente încearcă să 
inducă în eroare atît instanța, cît și 
pe client. Recurgînd la o frazeologie 
lipsită de orice conținut, unii avo- 
cați, departe de a prezenta argu-

fri- 
ju- 

si 
în

mente juridice, susțin — fără a citi 
măcar piesele dosarului — nevino
văția sau, atunci cînd au fost nu
miți din oficiu, vinovăția, fără a 
avea convingerea că cei în cauză 
sînt sau nu vinovați. Desigur, aceas
ta este o comportare contrară ce
rințelor principiale față de instituția 
socialistă a avocaturii. Noi avem 
nevoie de avocați, și de avocați buni, 
care să cunoască temeinic legile, să 
fie în măsură să consilieze compe
tent pe împricinați și să ajute instan
ța în stabilirea adevărului și numai 
a adevărului, la interpretarea și apli
carea corectă a legii. Avocatul are, 
evident. îndatorirea de a apăra pe 
clientul său. care îl și remunerează 
pentru aceasta. Dar o asemenea în
datorire nu-1 poate determina să ab
dice de la lege, de la adevăr, 
să pregătească și să pronunțe 
o pledoarie în favoarea unei 
cauze nedrepte. Simțul de dreptate 
— conform pe deplin cu principiile 
legalității socialiste — trebuie 
caracterizeze 
avocatului. A realiza această cerință 
înseamnă a 
exigentă față de avocatură în gene
ral, și față de unii avocați în spe
cial.

Profesiunea noastră de juriști ne 
obligă la conjugarea eforturilor 
pentru găsirea soluțiilor legale cele 
mai eficiente, menite să consolideze 
simțul de echitate și justiție a po
porului, care ne-a investit cu atribu
tele ce le avem. Pentru că vrem ca 
noi toți, juriștii de la care țara aș
teaptă o contribuție cît mai eficien
tă în asigurarea acurateții relațiilor 
umane, să perfecționăm și să ne de- 
săvîrșim nu numai profilul juridic, 
ci și pe cel etic, care-1 completează 
și îmbogățește pe primul. Este un 
deziderat și, totodată, o cerință e- 
sențială a profesiei, pe măsura bo
găției morale a societății în care și 
pentru care sîntem hotărîți a da tot 
ce am acumulat mai bun în anii 
dezvoltării socialiste a României.

să 
întreaga activitate a

manifesta mai multă
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ALGER. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : Cea 
de-a 5-a conferință a șefilor de 
state și guverne ai țărilor membre 
ale O.U.A. s-a deschis vineri seara 
la Palatul Națiunilor de la Club 
des Pins, de lîngă Alger. Ședința 
inaugurală a fost prezidată de 
Joseph Mobutu, președintele Repu
blicii Congo (Kinshasa) și președin
te al precedentei conferințe O.U.A. 
la nivel înalt. în prezidiu se aflau 
U Thant, secretarul general al 
O.N.U., Diallo Telli, secretarul ge
neral al O.U.A., și alte personali
tăți.

Cu acest prilej, Houari Boume
dienne, președintele Consiliului re
voluției din Algeria, a rostit un 
amplu discurs și a subliniat im
portanța actualei conferințe O.U.A. 
ia nivel înalt, urînd apoi deplin 
succes lucrărilor șefilor de state și 
de guverne africani întruniți la 
Alger. în numele șefilor de state și 
guverne prezenți în capitala Alge
riei, Haile Selassie, împăratul Etio
piei, Hassan II, regele Marocului, 
și Modibo Keita, președintele Re
publicii Mali, au mulțumit guver
nului algerian pentru pregătirea 
actualei conferințe.

a
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VIZITA DELEGAȚIEI
GUVERNAMENTALE ROMÂNE

ÎN R. P. D. COREEANĂ
PHENIAN 13 (Agerpres). — în 

zilele de 11 și 12 septembrie dele
gația guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, care participă la manifestă
rile prilejuite de a XX-a aniver
sare a întemeierii Republicii Popu
lare Democrate Coreene, a vizitat 
obiective industriale din orașele 
Ciongin și Ciuîl.

La mitingul oamenilor muncii din 
orașul Ciongin, delegația guverna
mentală română a fost salutată de 
Kim Nam Ghiu, președintele co
mitetului orășenesc. în cuvîntarea 
de răspuns, tovarășul Emil Drăgă
nescu a mulțumit pentru primirea 
călduroasă care s-a făcut delegației 
române și a adresat felicitări și 
urări de noi succese în îndeplini
rea planului de șapte ani, colective
lor combinatului siderurgic și fa
bricii de fibre sintetice pe care le-a 
vizitat.

în orașele Ciongin și Ciuîl, dele
gația guvernamentală română a fost 
însoțită de Săk San, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea.
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Sesiunea Adunării Naționale
a R. S. Cehoslovace

PRAGA 13 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K., în sala 
spaniolă a Hradului din Praga au 
început lucrările celei de-a 26-a 
sesiuni a Adunării Naționale a 
R. S. Cehoslovace. La lucrările se
siunii participă președintele Lud- 
vik Svoboda, A. Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.C., O. Cernik, 
președintele guvernului, reprezen-

CONVORBIRILE DELEGAȚIEI
GUVERNAMENTALE ROMÂNE

IN MEXIC
MEXICO
Agerpres 
în cadrul

13. — 
Va sile 
vizitei 
Mexic

CIUDAD DE
Trimisul special
Oros transmite : 
pe care o întreprinde în 
delegația guvernamentală română,
în ziua de 12 septembrie a avut, 
sub auspiciile băncii naționale de 
comerț exterior, o întîlnire cu re-
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Patriot! sud-vietnamezi într-o acțiune de luptâ în regiunea Quang Tri

prezentanți ai Ministerelor de Ex
terne, industrie și comerț, finanțe 
și credit public, ai patrimoniului 
național, precum și ai altor insti
tuții centrale. Din partea română 
au participat Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, șeful delegației, Grigore 
Bărgăoanu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică, alți membri și experți ai de
legației. Au fost examinate, pe 
grupe de lucru, posibilitățile con
crete privind promovarea și dez
voltarea schimburilor comerciale, a 
cooperării economice și tehnice în 
diferite domenii, precum și colabo
rarea în sectorul financiar-bancar 
între România și Mexic. în același 
sens, Valentin Steriopol, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, îm
preună cu Ion Mineu, adjunct al 
ministrului minelor, au purtat con
vorbiri cu subsecretarul de stat 
pentru agricultură, ing. Ricardo 
Acosta, și cu conducători ai Aso
ciației minerilor. în aceeași zi, șe
ful delegației române, Gheorghe 
Rădulescu, însoțit de Ion Mineu, 
adjunct al ministrului minelor, a 
avut o convorbire cu Manuel 
Franco Lopez, ministrul patrimo
niului național, care, cu acest pri
lej, a manifestat interes pentru 
principiile de cooperare economică 
și tehnică promovate de România 
în relațiile internaționale.

tanți ai organelor de stat, invitați 
oficiali și reprezentanți ai oame
nilor muncii.

Pe ordinea de zi a lucrărilor se
siunii se află, potrivit hotărîrii 
Prezidiului Adunării Naționale, 
declarația guvernului în legătură 
cu situația actuală și măsurile 
imediate. Deputății vor examina 
proiectul de lege cu privire la cîte- 
va măsuri temporare pentru întă
rirea ordinii publice, proiectul de 
lege cu privire la cîteva măsuri 
temporare în domeniul presei și al 
altor mijloace de informare, pro
iectul Prezidiului Adunării Națio
nale în legătură cu legea privind 
Frontul Național și altele.

La primul punct de pe ordinea 
de zi a sesiunii Adunării Naționa
le, președintele guvernului, O. Cer
nik, a dat citire declarației gu
vernului R.S. Cehoslovace cu pri
vire la situația creată și la măsu
rile imediate. La dezbaterile în le
gătură cu această declarație au 
luat cuvîntul președintele Ludvik 
Svoboda, J. Smrkovsky, preșe
dintele Adunării Naționale, F. Bar- 
birek, vicepreședinte al Consiliului 
național slovac.

Deputății au adoptat în unanimi
tate o hotărîre în legătură cu de
clarația prezentată de O. Cernik în 
care se arată că ținînd seama de 
situația existentă Adunarea Na
țională consideră necesar să legi
fereze programul guvernului apro
bat de ea la 3 mai a.c. Adunarea 
Națională exprimă încredere gu
vernului republicii și sprijin în 
realizarea programului său. în le
gătură cu aceasta, ea face apel la 
toți cetățenii republicii să îndepli
nească disciplinat legile și hotărî- 
rile și să contribuie conștient la 
consolidarea situației politice, la 
realizarea programului guverna
mental și la dezvoltarea societății 
socialiste în Cehoslovacia.

★
PRAGA 13 (Agerpres). — Lordul 

Brown, ministru de stat la Minis
terul Comerțului al Marii Britanii, 
a sosit vineri la Praga, la invitația 
lui Vaclav Vales, ministrul comer
țului exterior al R. S. Cehoslovace, 
anunță agenția C.T.K.

Cartea românească în

librăriile pariziene

, CORESPONDENȚA DE LA AL. GHEORGHIU
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COLOMBO

Ambasadorul României 
primit de primul 

ministru al Ceylonului
COLOMBO 13 (Agerpres). — La 

12 septembrie primul ministru al 
Ceylonului, Dudley Senanayake, a 
primit pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Ceylon, Au
rel Ardeleanu. întrevederea s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

Ambasadorul român a avut, de 
asemenea, întrevederi cu miniștrii 
ceylonezi ai comerțului și indus
triei.

Conferința statelor 
neposesoare 

de arme nucleare
GENEVA 13. — Corespondentul 

Agerpres H. Liman transmite : în 
continuarea discuției generale a 
conferinței statelor neposesoare de 
arme nucleare, au luat cuvîntul vi
neri delegații Finlandei, Argenti
nei, Indiei, Israelului și Zambiei. 
în cuvîntările lor, vorbitorii s-au 
referit, printre altele, la încetarea 
cursei înarmărilor nucleare, pen-, 
tru dezarmarea generală și totală, 
la interzicerea totală a experiențe
lor atomice, la folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice și la 
problema garanțiilor.

Teatrul maghiar 
din Cluj și-a încheiat 
turneul în R. P. Ungară

in

BUDAPESTA — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pint ea, 
transmite : Vineri seara o dată 
cu spectacolul „Tragedia o- 
mului" prezentat pe scena 
Teatrului din Debrecen, colec
tivul Teatrului maghiar din 
Cluj și-a încheiat turneul de 
mai multe zile pe care l-a în
treprins în Republica Popu
lară Ungară, în cadrul planu
lui de colaborare culturală 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Popu-

Iară Ungară. Turneul a prile
juit publicului amator de tea
tru din cele două orașe 
noștința cu arta teatrală din 
România, în general, și în spe
cial, cu activitatea teatrului 
maghiar din Cluj.

Cele șase spectacole prezen
tate de artiștii clujeni la care 
au asistat aproximativ 4 500 
de spectatori au constituit un 
succes de prestigiu, întrunind 
numeroase aprecieri deosebit 
de frumoase.

cu-

GENEVA 13. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: Vi
neri dimineața a avut loc la Tîrgul 
de la Lausanne — „Comptoir 
Suisse" — festivitatea „Zilei Româ
niei", sub patronajul ambasadorului 
român în Elveția, Ion Georgescu. 
Au luat parte Octavian Groza, mi
nistrul energiei electrice, Dumi
tru Simulescu, vicepreședinte al 
UCECOM, H. Zambeti, vicepreșe
dinte al Camerei de Comerț a Ro
mâniei, Pier Micheli, secretarul ge
neral al Departamentului politic fe
deral, L. Jotterand, președintele Ma
relui Consiliu al cantonului Vaud, 
G. A. Chevallaz, primarul orașului 
Lausanne, R.Villard, vicepreședintele 
guvernului cantonului Vaud și șeful 
departamentului militar, doamna A. 
Dutoit, președinta Consiliului Co
munal Lausanne și alte persoane 
oficiale.

După intonarea imnurilor națio
nale ale României și Elveției, a 
fost vizitat pavilionul românesc. 
Seara, ambasadorul României în El
veția, Ion Georgescu, a oferit un 
dineu.

Cu acest prilej, la Palatul Beau
lieu din Lausanne a avut loc o 
adunare. Au fost prezenți Ro-
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Vineri a părăsit New 
York-ul, îndreptîndu-se spre patrie, 
tovarășul Petre Blajovici, ministrul 
muncii al Republicii Socialiste Ro
mânia, care a condus delegația ro
mână la lucrările primei conferințe 
internaționale a miniștrilor pentru 
problemele protecției muncii ce s-a 
desfășurat la New York.

La sediul Crucii Roșii in
ternaționale din Geneva s-a 
anunțat ca cursu' nopții de joi 
spre vineri au fost suspendate zboru
rile avioanelor C.R.I. care aprovizio
nează cu alimente și medicamente 
populația Biafreî. Această situație a 
intervenit în urma bombardării de că
tre aviația nigeriană a aeroportului de 
la Uli Ihiala.

J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, și de alți 
conducători ai partidului și guver
nului.

113 rezerviști au prezentat un apel 
la hotărîrea de încorporare care a 
fost însă respins de președintele Curții 
Supreme, Earl Warien.

Consiliul G.ă.T.T. s-a 
reunit vineri la Geneva pentru 
a examina aranjamentul comercial in
tervenit între Iugoslavia, India și Re
publica Arabă Unită, aplicarea acor
dului preferențial în comerțul cu au
tomobile încheiat între Statele Unite 
și Canada și fixarea ordinii de zi a 
activității viitoare în domeniul comer
cial. Consiliul G.A.T.T. a aprobat acor
durile încheiate între statele amintite 
și a stabilit termenele reuniunilor or
ganismelor sale, printre care reuniunea 
grupului special însărcinat cu urmă
rirea măsurilor de protecție tarifară 
luate de Franța, prevăzută pentru 14 
octombrie, reuniunea Comitetului 
pentru comerț cu produse industriale, 
prevăzută pentru 17 octombrie, și 
reuniunea comitetului pentru agricul- 

L tură, prevăzută pentru 29 octombrie.

La 13 septembrie Leonid
Brejnev, Andrei Kirilenko, Alexei Ko- 
sîghin, Kiril Mazurov și alți con
ducători sovietici au vizitat expoziția 
industrială italiană deschisă recent la 
Moscova.

Delegația de partid și 
guvernamentala a R. D. 
GermanO/ condusă de Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Miniștri, care a făcut o vizită de 
patru zile în R. P. Mongolă, a părăsit 
Ulan Batorul, plecînd spre patrie. La 
aeroport, delegația a fost condusă de

Ministrul afacerilor ex
terne al Mexicului, Antonio 
Carillo Flores, și-a încheiat vineri vi
zita oficială în Japonia. în timpul 
șederii sale în această țară, Antonio 
Flores a avut întrevederi cu primul 
ministru, Eisaku Sato, cu ministrul de 
externe, Takeo Miki, și cu alte oficia
lități japoneze. în comunicatul dat pu
blicității la încheierea vizitei, cele două 
părți s-au pronunțat pentru extinderea 
colaborării și relațiilor comerciale bi
laterale.

Guvernul italian a apro
bat joi seara un program de reforme 
în învățămîntul superior. Se preconi
zează măsuri care să permită o par
ticipare mai mare a studenților la ad
ministrarea facultăților, interzicerea o- 
cupării simultane a unor posturi uni
versitare și a unor funcții parlamen
tare sau guvernamentale, revizuirea re
gulamentelor de concurs pentru ocu
parea posturilor universitare.

Judecătorul Douglas de 
la Curtea Supremă a Sta
telor Unite a hotărît să amî- 
jjg temporar plecarea unui grup de 
113 rezerviști spre Vietnamul de sud 
care au declarat că au fost încor
porați ilegal. Săptămîna trecută, cei

Comisia pentru dezvolta
rea spațială și Comisia pen
tru energia atomică din Ja
ponia au anunțat planurile lor 
pe anul viitor și bugetele pentru rea
lizarea acestora. Către sfîrșitul anului 
1969, Japonia va lansa doi sateliți pen
tru cercetări științifice, iar în 1971 va 
plasa pe o orbită în ionosferă un sate

lit de observații. în domeniul energiei

* Parisul literar reedi- 
t tează bogăția specifică
* sezonului cu mirosuri 
" tari de crizanteme și de 
’ cărți proaspăt imprima-
* te. Sutele de librării,
► vremelnic abandonate, 
r cunosc acum din nou 
’ fluxul neîntrerupt al to- 
. nelor de cărfi, al miilor
► și miilor de cititori. O 
" uriașă industrie a cărții,
► dominată de retrospec-
► tiva politico-socială a a- 
’ nului. Sînt preponde-
► rente în ultimele lucrări 
, apărute evenimentele
► din mai. Documente, 
*■ mărturii, analize, reflec-
* fii. Apoi, lungi incursiuni
► în economia franceză
* sau in complicatele 
“ probleme ale Pieței co-
► mune. Ca notă genera-
* lă, o acută preferință,
* nu pentru roman — aja
► cum s-ar putea crede — 
’ ci față de literatura isto- 
, rică și biografică, apre-
► ciabil reprezentată în
* actualul sezon.
’ „ O librărie din Carfie-
► rul Latin. In vitrină, cî- 
“ leva titluri cu rezonan- 
j fă românească : „Geor-
► ge Bacovia" (Editura Se- 
’ gers), „Panait Istrati" 
. (Editions municipales),
* „Istoria României de la 
. origini pînă astăzi", de 
'' prof. Jean Hugonnot.
. In librărie „redesco- 
’ păr" pe Bacovia alături 
. de Arghezi și Beniuc, 
’ deja apărufi în aceeași

un

la
ca-

colecție, „Poătes d'au- 
jourd'hui". Permanența 
afinităților noastre cu li
teratura franceză e rele
vată încă o dată în pre
fața volumului de ver
suri „George Bacovia" 
prin estimarea poetului 
nostru simbolist ca 
„Verlaine român".

Peregrinului de 
Galați, Panait Istrati,
re-i datorează Franței 
consacrarea literară, E- 
duard Raydon îi dedică 
o amplă monografie. 
Raydon nu s-a întîlnit 
niciodată cu Panait Is
trati — omul. L-a cu
noscut însă pe Istrati 
— scriitorul, la 20 de 
ani, cind scotocea înfri
gurat rafturile celebrilor 
anticari de pe malurile 
Senei. Revelația i-au o- 
ferit-o „Ciulinii Bărăga
nului" — după cum o 
mărturisește chiar el.

O incursiune în isto
ria României o permite 
cititorului francez recen
ta apariție „La Transyl- 
vanie" de G. A. Pordea. 
Fundamentată pe o ex
haustivă documentare is
torică, geografică, ling
vistică și etnodemogra- 
fică, lucrarea prezintă în- 
fr-un mod științific Tran
silvania de la sorgintea 
ei daco-romană, de-a 
lungul celor două mi
lenii.

„Istoria României de 
la origini pînă astăzi"

de prof. Jean Hugonnot, 
și prefațată de Jean 
Roche, 
versităjii 
introduce 
torul în frămîntata isto
rie a neamului nostru, 
„România de azi — 
relevă în prefață repu
tatul, om 
francez — 
grație unui gigantic e- A 
fort în ultimii 20 de ani, < 
o fără modernă, pufer- > 
nică din punct de vede- 
re economic”. <

Zecilor de mii de tu- < 
riști francezi editurile S 
„Nagel" și „Hachefte" 
le-au pus la dispoziție < 
cea de-a doua ediție a S 
ghidurilor „La Rouma- A 
nie". La ele s-au adău- < 
gat și „Vacance en Rou- $ 
manie", din populara Z 
colecție de buzunar < 
„Flash Marabout". Car- > 
tea științifică româneas- Z 
că o pune la dispozifie < 
in traducere, editura S 
„Masson". Se află n 5 
pregătire „Void ia Rou * ) 
manie", un nou ghid tu-'C 
ristic al țării noastre. >

Prezenfă constantă în « 
Franța, cartea româneas- S 
că va fi curind ilustrată < 
și de alte titluri beletris- > 
tice — așa cum îmi re- < 
lata într-o convorbire > 
Pierre Segers, la a cărui < 
editură „Eminescu” și / 
„Blaga” sînt în pregă- < 
tire. ‘ >

rectorul 
din 
fi

uni- 
Paris, 

ea citi-

de știință 
a devenit,

ger Bonvin, șeful departamentului 
transporturilor, telecomunicațiilor și 
al energiei din Consiliul federal, 
Pierre Grabere, președintele guver
nului cantonului Vaud, G. A. Che- 
vallaz, primarul orașului Lausanne, 
E. Faillettaz, președintele tîrgului, 
numeroși reprezentanți ai autorită
ților politice federale, cantonale și 
comunale.

în cuvîntarea rostită cu acestpri- 
lej, președintele tîrgului, E. Faillet
taz, și-a exprimat bucuria de a 
găzdui România ca oaspete de o- 
noare. El a subliniat că în anii de 
după 1945 România „a realizat o 
mutație prodigioasă, trecînd de la 
o economie esențialmente agrară la 
o economie industrială. Eforturile 
depuse cu răbdare, adesea în con
diții dificile, trezesc respectul și ad
mirația", a spus în încheiere vor
bitorul.

Clubul de publicitate din Lau
sanne a decernat, conform tradi
ției, diplome pentru cele mai reu
șite standuri și expoziții speciale. 
Juriul, format din reprezentanți ai 
presei, instituțiilor grafice și cercu
rilor comerciale, a atribuit diploma 
Clubului de publicitate pavilionu
lui României.

TIRANA 13 (Agerpres). — Agen
ția A.T.A. anunță că la Tirana a 
avut loc o plenară a C.C. al Par
tidului Muncii din Albania, în ca
drul căreia Enver Hodja, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.A., a prezen
tat un raport „Cu privire la actuala 
situație internațională, îndeosebi 
după evenimentele djn R. S. Ceho
slovacă". De asemenea, Mehmet 
Shehu, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.A., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Albania, a prezentat raportul „Cu 
privire la atitudinea R. P. Albania 
față de Tratatul de la Varșovia". 
Plenara C.C. al P.M.A. a 
dat convocarea sesiunii 
Populare a R. P. Albania.

întrunită în zilele de
septembrie. Adunarea Populară a 
R. P. Albania, după ce a ascultat 
și dezbătut raportul prezentat de 
Mehmet Shehu, a hotărît retrage
rea R. P. Albania din Tratatul 
de la Varșovia.

recoman-
Adunării

12 și 13

nucleare se va începe construirea unui 
accelerator pentru viteze înalte. Anul 
viitor, bugetul destinat programului 
de cercetări spațiale va fi de 3,3 ori 
mai mare decît în anul financiar cu
rent, iar cel privind cercetă
rile nucleare de 3,8 ori mai mare.

Cursul aurului Ia bursa 
din Londra a atins vineri cel 
mai înalt nivel, începînd din luna 
august — 40,175 dolari uncia. După 
cum se știe, prețul stabilit de Fon
dul monetar interoccidental este de 
35 dolari uncia.

Președintele Republicii 
Chile, Eduardo Frei, și-a încheiat 
joi după-amiază vizita oficială pe care 
a efectuat-o începînd de la 4 septem
brie în Brazilia. Observatorii consi
deră că această vizită are o importanță 
considerabilă în organizarea colaboră
rii dintre țările latino-americane în do‘ 
meniul economic și politic.

Vineri, un incendiu uriaș 
a cuprins întreaga clădire a unui an
trepozit din Anvers. Potrivit unui prim 
bilanț, 30 de persoane grav rănite 
au fost transportate la spital și două 
persoane au fost date dispărute. Pa
gubele provocate de incendiu au fost 
evaluate la zeci de mii de franci 
belgieni.

0 delegație comercială 
marocană a sosit la Rio de 
Janeiro *ntr_0 Vizită de 10 zile, 
anunță agenția U.P.I. Delegația va 
avea întrevederi cu ministrul de ex
terne brazilian, Jose Magalhaes Pinto, 
și cu alte oficialități braziliene.

în prima săptămîna a 
lunii septembrie, Mele por
tugheze, atacate continuu de patrioții 
angolezi, au pierdut 28 de militari, se 
menționează într-un comunicat oficial 
dat publicității la Luanda. Pavilionul României la Tîrgul internațional de la Viena
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