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\

pentru înfăptuirea sa optimă in toate domeniile 
vieții, pentru accelerarea construcției socialiste

ÎNDEPLINIT PLANUL
PE NOUĂ LUNI

Industria județului Constanța
Oamenii muncii din județul Constanța raportează În

deplinirea sarcinilor de plan pe 9 luni la producția globală 
industrială. Pină la sfârșitul lunii septembrie, colectivele 
de muncâ din această parte ia țării vor obține o producție 
industrială suplimentară în valoare de peste 260 milioane 
lei. materializată, între altele, în 30 milioane kWh energie 
electrică, 470 bucăți remorci auto, 8 500 tone acid sulfuric, 
3 500 tone îngrășăminte chimice, 29 000 tone ciment, 
15 600 mc prefabricate din beton-armat, 400 mii mp furnire 
estetice. 4 000 mp uși și ferestre, 3,2 milioane mp hîrtie, 
însemnate cantități de produse alimentare și alte bunuri.

în telegrama adresată Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către 
comitetul județean al P.C.R.. se spune, intre altele : Dind 
glas gîndurilor și sentimentelor tuturor oamenilor muncii 
din județul Constanța, ne exprimăm hotârirea de a aplica 
neabătut valoroasele indicații date de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la recenta consfătuire 
de lucru de la Comitetul Central și cu prilejul vizitelor de 
lucru pe care le-ați întreprins in județul nostru,

Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că vom face 
totul pentru a înfăptui în mod exemplar sarcinile de plan 
și angajamentele pe acest an. hotăriti să întimpinăm Con- 
.ferinta Națională a partidului și cea de-a XXX-a aniver
sare a proclamării Republicii cu noi și însemnate rea
lizări.

Industria județului Galați

este esențial să asigurăm
perfectionarea activității organizatorice

Lucrările recentei Consfătuiri de 
lucru de la C.C. al P.C.R. și, în mod 
deosebit, cuvintarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în înche
ierea acesteia pot fi apreciate, pe 
bună dreptate, ca 
tate excepțională 
vitatea partidului 
și a întregului 
popor, pentru în
treaga operă de 
construcție a so
cietății socialiste 
multilateral dez
voltate in țara 
noastră. Consa
crată modului cum 
sint. aplicate ho
tărârile Congre
sului al XI-lea, 
problemelor per
fecționării con
tinue a stilului 
și metodelor de 
muncă ale orga
nelor și organi
zațiilor de partid, 
ale înfăptuirii po
liticii di- cadre, 
către paittd a 
nizațiilor de masă și obștești, re
centa consfătuire succede celei de 
acum două săptămini, cu activiștii și 
cadrele din domeniul educației poli
tice, al propagandei și ideologiei. 
Organizate din inițiativa secretarului 
general al partidului, aceste consfă
tuiri ilustrează unitatea preocupări
lor pentru perfecționarea tuturor la
turilor activității partidului, pentru 
creșterea continuă 
câtor al partidului 
cietății noastre.

Lectura fiecărui 
fraze sau fiecărui paragraf al cuvîn- 
tării tovarășului Nicolae Ceaușescu 
reflectă întrepătrunderea exigentei 
partinice, a principialității și clarvi- 
ziunii revoluționare cu spiritul 
practic, cu profunda cunoaștere

avind o însemnă - 
în viata si acti-

a realităților, cu preocuparea gene
roasă de a sprijini organizațiile 
de partid, cadrele și pe fiecare co
munist în îndeplinirea misiunii no
bile ce le revine pentru prosperita
tea și înflorirea țării. încă o dată se 
vădește rolul hotărîtor al tovarășului

un vast teren, de muncă si activi
tate spornica, creând condiții ca a- 
ceste importante evenimente politice 
să fie marcate prin succese de sea
mă — avind. totodată, o largă valabi
litate pentru întregul cincinal, ca si 
într-b amplă perspectivă istorică.

hărnicia, însuflețirea în muncă, pa
triotismul clasei muncitoare, țărăni
mii, intelectualității, ale întregului 
popor, constitute dovada cea mai vie 
și mai convingătoare, dovada cea 
mai puternică a justeței și realismu
lui liniei politice

„Este necesar să acționăm cu toată fermitatea pentru 
creșterea rolului conducător al partidului, pentru ca fiecare 
organizație, fiecare activist al partidului să-și îndeplinească 
în condiții cit mai bune, la locul său de muncă, sarcinile 
ce-i revin, asigurînd și pian aceasta îndeplinirea cu succes 
a misiunii istorice a partidului nostru în construirea 
societății socialiste și comuniste în România".

NICOLAE CEAUȘESCU

• •

conducerii' de 
activității orga-

a rolului condu- 
în dezvoltarea so-

rind. a fiecărei

Nhfola» CțPaușes&i Ițj procesul de 
perfecționare continuă și multilate
rală a activității partidului, de ridi
care a nivelului acesteia potrivit ce
rințelor mereu mai înalte 
cărei etape

Se cuvine, 
portanta cu 
momentului
— în perioada premergătoare Con
ferinței Naționale a partidului, pre
văzută pentru luna decembrie, in pre
gătirea campaniei electorale pentru 
alegerea de deputati in consiliile 
populare ale municipiilor, orașelor și 
comunelor, și înaintea celei de-a 
30-a aniversări a Republicii. Si 
este evident că prin orientările de 
ansamblu, prin direcțiile de acțiune 
descifrate, crin sarcinile practice, 
concrete, subliniate, cuvintarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu deschide

ale fie- 
de dezvoltare socială, 
totodată, subliniată im- 
totul deosebită a însuși 
desfășurării consfătuirii

CU Îndreptățită satfctacție se poate 
consemna faptul că lucrările consfă
tuirii au avut loc pe fundalul unor 
importante realizări in dezvoltarea 
economică a țârii — fiind semnifica
tiv în acest sens că în cele 20 de luni 
care au trecut din actualul cincinal 
producția industrială a crescut in
tr-un ritm de peste 11 la sută și în- 
trunindu-se toate condițiile pentru a 
se obține, pe întregul cincinal, o pro
ducție suplimentară de peste 100 
miliarde de lei ; in ciuda condițiilor 
nefavorabile, producția agricolă clin 
acest an poate fi apreciată ca satis
făcătoare , prin realizarea resurselor 
materiale și financiare suplimentare 
se asigură creșterile substanțiale, 
peste plan, ale veniturilor oamenilor 
muncii din toate sectoarele de acti
vitate.

Toate aceste succese, ilustrînd

Acum este răstimpul celui mai mare volum de lucrări agricole

UMĂR LA UMĂR, TOȚI LOCUITORII
V

SATELOR - LA RECOLTAT Șl SEMANAT !
sint abia la început. Timpul capătă 
în aceste condiții o valoațe deosebi-1 
tă, el măsurindu-se, oră cu oră, in 
cit mai multe tone de produse re
coltate și hectare însămînțate. Pen
tru că acum, toamna, „ziua-lumină" 
e din ce in ce mai scurtă. Iată de 
ce trebuie folosite cu maximum de 
randament orice zi, orice oră, orice 
minut bun de lucru.

In momentul de față, hotăritoare 
pentru realizarea volumului mare de 
lucrări din agricultură este . parti
ciparea la muncile cimpului a tutu
ror locuitorilor satelor, de la cadre-

Calendarul lucrărilor agricole in
dică limpede : în această perioadă, 
în agricultură trebuie executat cei 
mai mare volum de lucrări din în
tregul an. Recolta de porumb, sfeclă 
de zahăr, floarea-soarelui, soia, le
gume, struguri și fructe de pe mi
lioane de hectare trebuie strinsă șli 
pusă la adăpost pînă la ultimul bob. 
Concomitent, o altă lucrare se cere 
efectuată urgent și de bună calitate: 
însămințarea cerealelor de toamnă.

Deși septembrie, prima lună de 
toamnă, este pe sfîrșite, ^tît recol
tarea porumbului, cit si insămințările

Ic cu munci de răspundere, pină la 
ultimul cooperator sau angajat — 
tineri și virstnici, bărbați și femei — 
la care se adaugă elevii și studenții. 
Aceasta este o sarcină esențială a 
organizațiilor de partid, a comanda
mentelor locale, datoare să desfă
șoare o susținută muncă politică, 
pentru a impulsiona toate lucrările 
privind strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei. Participarea 
amplă la lucrări se cere însă să fie 
însoțită și de o temeinică organizare 
a întregii activități în toate unitățile 
agricole, care să permită — cu atît 
mai mult acum cînd zilele frumoase 
sini tot mai puține la număr — fo
losirea deplină a timpului, astfel ca 
din fiecare zi — de luni pină luni, 
inclusiv duminicile și sărbătorile — 
să facem o zi record la recoltat și 
însămințat. După cum sintem in
formați de corespordenții noștri, din 
inițiativa organizațiilor de partid, 
unitățile agricole din multe județe 
au declarat ziua de astăzi „zi de 
muncâ record pe ogoare", manifes- 
tindu-și hotărirea fermă de a acționa 
cu toate forțele mecanice și umane 
la strinsul, transportul și depozita
rea recoltei. Este încă o dovadă 
elocventă că in aceste zile, cind 
muncile cimpului nu suferă nici o 
intirziere, la îndemnul organizații
lor de partid, lucrătorii ogoarelor 
acționează uniți, ca un singur om, 
cu înaltă conștiință revoluționară. 
De altfel, dintotdeauna. cea mai mare 
sărbătoare, de fapt adevărata săr
bătoare a agricultorilor noștri, a fost 
să-și vadă strînse roadele muncii și 
puse bine la adăpost, să știe că au 

recolta 
aces- 
orice 
cîmp

Terenul a fost bine pregătit, iar semânatul griului a început cu toate 
forțele în unitățile agricole din județul Ilfov, in fotografie prezentăm un 
aspect de muncă de pe terenurile cooperativei agricole din Ghimpați

pus baze sănătoase pentru 
viitoare. Iată de ce, în spiritul 
tei însuflețitoare tradiții, pe 
vreme, în orice zi, munca la
trebuie să se desfășoare neîntrerupt, 
fără pauije, pină ce întreaga recoltă 
va ti la adăpost, iar sămînța recoltei 
viitoare va fi în soL

Combinatul siderurgic din Galați: imagine de la 
oțelăria electrica nr. 2, al cărei colectiv și-a adus 
o contribuție deosebită la sporirea producției de 

metal a țării

Oamenii muncii din industria județului Galați au rapor
tat îndeplinirea cu 6 zile mai devreme a planului produc
ției globale pe 9 luni din acest an. S-au creat astfel con
dițiile obținerii, pină la finele lunii septembrie, a unei 
producții suplimentare in valoare de 540 milioane lei. De 
remarcat că 90 la sută din acest spor a fost obținut pe 
seama creșterii productivității muncii. în expresie fizică, 
succesul oamenilor muncii din județul Galați se va con
cretiza în importante cantități de produse peste plan : 
145 000 tone cocs metalurgic, circa 24 000 tone fontă, aproa
pe 19 000 tone tablă groasă, 5 600 tone tablă și bandă la
minată la rece, 7 300 tone tablă zincată, 5 lob tone profile 
formate la rece, 100 tone unt, 170 tone brînzeturl și altele. 
(Dan Plăeș'u).

REPORTAJ DIN ACT UAL1T ATEA

împlinite rosturi omenești
cea mare. Maramureș si 
Bucovina. Moldova cea 
dulce și porțile cele mari 
de la Dunăre. Omul e 
cartea cea mai exactă în 
care s-a scris istoria. Ni
mic nu e mai adevărat 
decît el, și oasele sale stau 
mărturie certitudinilor a- 
cestui pămint. în fiecare 
an aici, la Tg. Mureș, se 
statornicește liniștea fără

’fiecare spic e un brad de 
truditor, o fărimă de isto
rie. Acum, in anul cente
narului Independenței, 
cind cugetele noastre sânt 
cu toate pentru cintarea 
patriei, mă gindesc la cei 
de acum o sută de ani 
care de aici, din Mureș, 
au luptat pentru neatirna- 
re. Cine ar putea să uite 
pe Carolina Pop din Bu- 
diu de Cimpie. ne Ama
lia Crișan din Săcal. care 
în luna iulie 1877 au for
mat centrul de colectare 
din cimpie. Sau pe acei 
vrednici Alexandru Nea
goe din Micăsasa. învăță
toarea ( Dia Baciu, pe 
George 'Lupea din Nadeș, 
pe Ion Vătășanu din Beia, 
Pe August Horjia, sau pe 
acea țărancă din comuna 
Hodac, Măriuța, caro îi 
soria fratelui său : ..Dra
gă frate, îi afla că mama 
s-a cătrănit că nu ai vinit 
la dar,tu de schimbare la 
față. Da pe urmă i-o pă
rut bine câ n-ai vinit. La 
dant o fost toti din Re
ghin și încă domnu de
cerna Stefan la începutul 
danțului o ținut o predi
că tare faină. A spus că 
banii care îi string o să-i 
dăruie la rănitii din

și învingătorul rege dac, 
învingător căci fapta de 
jertfă în apărarea patriei 
e întotdeauna nemuritoa
re. Există un asemenea 
sanctuar pe Mureș in sus, 
către Stinceni si Toplița. 
Spțm țăranii locului că 
acolo unde muntele e ve
cin cu cerul stă un pla
tou rotund în calea soa
relui. Sinit așezate pe a-

Drumul e coborât adânc 
in pămint. Se văd urmele 
carelor cite au fost să 
treacă in sute de ani. Is
toria și-a părăsit albia și 
s-a așezat în sufletul și 
memoria noastră. Sus e 
Cetatea Rișnovului. ca un 
sanctuar al bărbăției și 
înțelepciunii, in mijloc, 
cu fînitinia sa adîncă de 
peste 70 de metri, o via
ță de om așezată în mit 
spre a lăsa generațiilor 
puterea de a fi întotdea
una ele insele. înăuntrul 
cetății, in odăile de odini
oară ale meșteșugarilor, 
ușa cea veche scirțiîe ca 
un cariu mitologic. Iarba 
fără de moarte învăluie 
protector ceasul dinții și 
tu, fiu al acestui timp, te 
bucuri regăsind in toată 
măreția aceasta pe prea
fericitul domn Mihai Vi
teazul, înscăunat pe veci 
și in sufletul tău. Mai in- 
oolo e țara. Hațegului, cg 
o palmă deschisă spre e- 
temitatea noastră româ
nească. o îmbrățișare des
făcută spre blindele coli
ne transilvane. ..Sapă, 
sapă pină dai de stele în 
apă“ — a zis poetul din 
Lancrăim și tu vezi lim
pede sensul trudei aces
teia aici, sus la Rișnov. 
Tot într-o cetate dintre 
acestea trebuie să fi apus

a partidului, con
firmă caracterul 
său profund știin
țific ; aceste suc
cese oglindesc, de 
asemenea, forța 
partidului, capa
citatea de organi
zare și mobilizare 
de către partid 
a maselor. Putem 
spune — arăta 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cu- 
vintare — că 
partidul și-a în
deplinit în condi
ții mai bune ro
lul de forță poli
tică organizatoare 
și conducătoare a 
întregii

însemnări de Romulus GUGA

.   activi
tăți economieo-socialc. Tot ceea 
ce am realizat este nemijlocit 
legat de uriașa forță organizatorică 
și de conducere desfășurată 
partid, de organele și 
partidului.

Cu deplină satisfacție 
precia. în acest sens.

economieo-socialc. 
am realizat este

de
organizațiile

se poate a- 
_____  _  ____ ____ că rindurlle 
partidului s-au intărit continuu, as
tăzi partidul nostru numărind peste

(Continuare in pag. a V-a)

cest platou pietre ciudate. 
Se mai povestește că, a- 
cum mai bine de 2050 de 
ani, locuitorii vechii Dacii 
se adunau aici la sfat, 
Cind ți se spune cum e- 
rau acei oameni vezi par
că chipurile de pe Monu
mentul victoriei de la A- 
damclisi cu spiralele sale 
oo- etern ize«,i!ă. ctsțțepst 
dialectică a' unui popor.

Am stat pe crestele ace
lui templu străbun în vara 
aceasta și în sunetul hol
delor ce se implineau 
mi-am amintit de cuvin
tele lui Avram lancu ros
tite în sala cea mare din 
Tg. Mureș în anul fierbin
te 1848. Demnitatea, cu
rajul și înțelepciunea 
noastră românească vin 
deopotrivă de la marea

egal a griului copt. Iar 
mie mi-e sufletul rătăcit 
in holdele galbene ase
meni fraților mei români, 
maghiari, germani, mi-e 
sufletul una cu țara care 
a rodit din nou așezînd în 
fata noastră pîinea cea 
albă și aburindă ca un 
semn sigur al viitorului 
nostru de constructori ai 
păcii .și civilizației româ
nești. Liniștea griului este 
expresia împlinirii noas
tre. dovadă că omtj.1 aces
tei țări și al acestor me
leaguri e un creator, căci 
drumul semințelor e o do
vadă a valabilității exis
tentei umane, a rosturilor 
omenești împlinite, căci 
în fiecare tulpină e un . 
suflet de frate, căci în

(Continuare 
în pag. a III-a)

xul lui Wilde, după care 
natura imită arta. într-ade- 
văr. nu putini oameni si-au 
construit viata după modele 
literare, au iubit, au 
cit. s-au comporți 
tiile 
rit, 
cite

mun- 
in rela- 

cu oamenii, au si mu
cii in cârti (se știe 
victime a făcut Sufe-

încît nu degeaba s-a spus, 
în acea vreme, că ..au in
stigat teribil la răscoală". 
Nu încape îndoială că Ră
sunetul lui Muresanu, Deș
teptarea României. Hora 
Unirii, Penes Curcanul au 
dinamizat enorm mulțimile 
în 1848. 1859, ori 1877, fiind

că îndemnul la o activitate 
multilaterală, la intensifi
carea participării scriitori
lor la viata social-politică. 
cerință exprimată în cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la Con
sfătuirea de lucru cu acti
viștii si cadrele din dome-

lor". Si. 
scriitorilor

\ Participarea plenară a 
scriitorului, a creatorilor la 
activitatea social-politică 
exprimă nu numai un dezi
derat actual, dar rezumă, în 
același timp, si o aspirație 
esențială si permanentă a 
celor care se slujesc de 
arma, atît de puternică, a 
cuvântului. Cum spunea si 
un poet clasic : ..Anrin<țe-n 
inimi ură sau iubire. / De 
moarte, de viată-i dătător / 
Si neamuri poate-mpinge 
la pieire. / Cum poate-adu- 
ce mintuirea 
adresîndu-se
cărora li s-a dat ..solia sfîn- 
tă“ de a folosi forța verbu
lui. poetul încheie : „Asa 
cuvîntul să vi-1 pregătiți — 
/ Ca mii de inimi la un fel 
să bată / .Si miilor de 
veacuri să vorbiți" (Al. 
Vlahută : Cuvîntul). Marii 
scriitori au slujit cu fervoa
re, cu dăruire și pasiune 
epoca în care au trăit, 
alăturindu-se forțelor pro
gresului. solidarizîndu-se 
cu mulțimile, propagînd 
idealurile cele mai înain
tate ale vremii lor. Influen
ta societății prin diversele 
categorii sociale ori morale 
asupra creatorilor este in
discutabilă. dar tot atît de 
limpede este si reversul, 
adică înriurirea exercitată 
de marii creatori asupra so
cietății, asupra conștiințelor 
unor mari mase de oameni. 
Căci literatura nu se rezu
mă la reproducerea pe
destră a realității, aspirația 
ei cea mai înaltă este aceea 
de a modifica realitatea în 
sensul ameliorării morale, 
spirituale. Ideea artei care 
imită natura, veche de la 
..mimezisul" lui Aristotel, 
se cere întregită cu parado-

SCRIITORUL
artist-cetățean, 
om în mijlocul oamenilor

însemnări de Pompiliu MARCEA

rințele tinărului Werther) ; 
Harriet 
scriind 
Tom, a 
femeie
marele război". Destinul lui 
Jean Valiean al lui Victor 
Hugo a trezit, după un co
mentator francez, un curent 
de generozitate atît de am
plu încît ..a ameliorat 
enorm condiția morală a 
oamenilor", tn preajma lui 
1907, frecvența recitării pu
blice a poeziilor împărat si 
proletar si Noi vrem pă- 
mînt a fost atît de mare

Beecher Stowe,
Coliba unchiului 

fost numită „mica 
care a dezlănțuit

puternice instrumente de 
propagandă in slujba eve
nimentelor hotărîtoare ne 
care le-au cîntat. Si nu 
încape îndoială că autorii 
lor au fost activiști politici, 
propagandiști, militanți ai 
marilor cauze politice ne 
care le trăia, cu intensitate, 
patria si pe care ei le slu
jeau nu numai prin mijloa
cele literaturii artistice, ci 
cu întreaga lor ființă, ca 
artisti-cetăteni. cum i-a 
numit, cu o formulă persis
tentă. C.D. Gherea.

Se poate spune, de aceea.

niul educației politice, al 
propagandei si ideologiei, 
este în concordantă cu 
ilustre exemple din istoria 
mai veche sau mai nouă a 
scrisului românesc. Nu o 
dată scriitorul român a 
slujit patria deopotrivă cu 
condeiul si cu spada, prin 
scris si prin activitate pu
blică de mari proporții, do
vadă supremă a contopirii 
dintre convingeri și fapte și 
avem. în acest sens, mărtu
rii grăitoare de la Neagoe 
Basarab, voievodul și 
scriitorul moralist. Dimitrie

Cantemir. voievodul, sa
vantul și scriitorul, Ion 
Neculce, spătar și povesti
tor. continuând cu pleiada 
patruzecișioptlșților, făuri
tori străluciți de literatură 
și ziditori de istorie națio
nala. N. Băicescu, M. Ko- 
gălniceanu. V. Alecsandri, 
D. Bolintineanu. Eliade Ra
dulescu, C. Bolliac și mulți 
alții. în concepția partidu
lui nostru, misiunea scriito
rului comunist dobîndeste 
noi atribute, legate de 
participarea nemijlocită la 
viata social-politică. in spi
ritul unor luminoase exem
ple care definesc, in esență, 
o constantă a scrisului 
românesc, ancorat mereu in 
sufletul neamului. după 
expresia lui Cosbuc. Acest, 
lucru l-au simtit. după 23 
August, toti marii scriitori 
ai momentului. în frunte 
cu Mihail Sadoveanu. care 
s-au alăturat politicii Parti
dului comunist, exponentul 
intereselor majore ale po
porului. Așa cum. magis
tral. nota G. Călinescu : 
„Construcția socialismului 
este pentru noi o problemă 
națională, și a solicita 
scriitorului să fie un ma
gistral incitator la fapta de 
ridicare a civilizației ma
teriale și a culturii poporu
lui român este a face apel 
la patriotismul -lui. Patrio
tismul nostru popular este 
în concordanță cu cele mai 
elementare cerințe ale ar
tei". A te situa, ca scriitor, 
în afara uriașului 
constructiv al națiunii
seamnă a rata. în mod ine-

elan 
în

(Continuare în pag. a IV-a)
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A trecut puțin timp de la intrarea 
în vigoare a măsurilor inițiate de 
partid consacrate educării și re
educării prin muncă și pentru rftun- 
că a unor persoane care au comis 
diverse abateri și încălcări de la nor
mele de conviețuire socială și legile 
tării. Puțin timp, dar de-o relevanță 
deosebită. Măsurile profund umane, 
de esență revoluționară — dînd re
lief unui concept original de acțiune 
privitor la modelarea omului, con
cept ce are drept linii de forță în
crederea in om și in capacitatea de 
înriurire a societății — și-au dove
dit din plin viabilitatea, au confir
mat temeiurile științifice și generoa
se care le-au generat. Sute de tineri 
au făcut deja, în acest răstimp, pri
mii pași spre Integrare in muncă si 
într-o existentă demnă, potrivit va
lorilor morale socialiste promovate 
în întreaga noastră viață socială. în 
colectivele în care aceștia s-au anga
jat și muncesc au fost primiți cu ini
ma deschisă, sint ajutați cu tact si 
exigență, cu sfatul și cu fapta, cu ne
înduplecarea din priviri, atunci cind 
este cazul, să afle 
muncă și de viață 
cetățeni din patria 
muncă și de viață 
tineri care iși pun 
drie semnătura faptei lor pe edificiul 
operei socialiste zidite sub conduce
rea partidului. S-a afirmat. în acest 
scurt timp, capacitatea organizațiilor 
de partid din unitățile socialiste, din 
cartiere de a pune în mișcare nu
meroase pîrghii cu atribuții educati
ve — colective de oameni ai muncii, 
organizații U.T.C.. de sindicat și fe
mei. organe ale justiției și ordinii 
publice, comuniști și deputați. comi
tete de bloc și simpli cetățeni — care 
desfășoară. în cele mai multe locuri, 
o activitate eficientă, pe frontispiciul 
căreia este înscrisă, ca deviză, peda
gogia încrederii în om. în puterea 
lui și a societății de a-1 îndrepta, de 
a-și așeza munca. întreaga existentă, 
sub comandamentele morale ale Co
dului etic comunist. Se afirmă, de a- 
semenea, tot ffiai mult, rolul poten
țial al colectivelor de oameni ai 
muncii care, in spiritul imperative
lor democrației noastre socialiste, 
și-au asumat conștient și responsabi
litățile sociale si umane ce decurg 
din complexul proces de făurire a 
omului nou. eliberat de tarele mo
rale învechite, anacronice cu timpul 
nostru de structurale înnoiri materi
ale si spirituale. Maturitatea morală 
a societății noastre, spiritul exigent, 
de justiție al fiecărui colectiv de 
muncă, capacitatea acestora de influ
ențare — iată tot atîtea forte educa-

tive în stare să-și asume și desăvîr- 
șească uriașa sarcină de făurire a 
omului nou.

Trebuie spus însă că această difi
cilă si migăloasă muncă educativă, 
de proporții fără precedent, nu-i scu
tită de obstacole, de impasuri, de lip
suri care pot vămui neingăduit efor
turile depuse pentru îndeplinirea ri
guroasă a măsurilor stabilite de par
tid în această direcție. Răgazul scurs 
de la inițierea hotăririlor de partid 
și de stat cunoscute, munca desfășu
rată pentru realizarea, punct cu

generare. omul de lingă tine trebuie 
ajutat Cu persuasiune să devină la 
fel de destoinic ca Si tine. Numai a- 
tunci se poate considera misiunea în
cheiată, numai atunci poate fi vali
dată drept corespunzătoare activita
tea de înriurire a unui Colectiv sau 
altul.

In acest spirit Sint înțelese, in cele 
mai multe locuri, răspunderile orga
nizațiilor de partid. U.T.C.. de sin
dicat. a celorlalte verigi de influen
țare educativă a colectivelor de mun
că. Dar nu-i mai puțin adevărat că

nuă încă să se afle în afara muncii. 
La rădăcina acestei atitudini retro
grade se află mentalitatea nocivă a 
traiului din sudoarea altora, ' pe 
spinarea societății, „filozofia" exis
tenței de parazit atit de absurdă în
tr-o orinduire ca a noastră, unde Ia 
temelia valorilor morale se află 
cultul muncii, efortul consacrat pro
gresului neîntrerupt al patriei. In 
fața acestor atitudini refractare nu 
trebuie o clipă depuse armele. Forța 
de convingere a familiei, organiza
țiilor de partid din cartier, organiza-

» SĂ NU RĂMlNĂ
de 
de 
de 
de

drumul drept, 
al milioanelor 
noastră, drum 
al milioanelor 
cu cinste si min-

IN AFARA MUNCII
ÎN ACȚIUNEA DE EDUCARE Șl REEDUCARE 

SA SE AFIRME CU PREGNANTĂ
PUTEREA DE ÎNRÎURIRE A FIECĂRUI COLECTIV DE MUNCĂ

punct, a sarcinilor stabilite, permit 
să se tragă cîteva învățăminte de or
din practic deosebit de utile. Nu pes
te tot se înțelege, de pildă, că ne a- 
flâm abia în faza de început a unui 
amplu proces de educare si reeduca
re. Angajarea în cimpul muncii a 
unui tinăr sau altul, care a beneficiat 
de ansamblul de măsuri inițiate de 
partid nu este un punct terminus, ci 
doar primul pas in efortul de a-1 for
ma ca Om al muncii, ca cetățean 
demn al acestei țări. Protocolul inte
grării unui asemenea tînăr intr-un 
colectiv de muncă se cere urmat fi
resc de contractul moral, prin care 
cei în mijlocul cărora a venit se obli
gă. în spiritul responsabilităților co
muniste și civice, al răspunderilor de 
producători și proprietari să nu cru
țe nici uri efort pentru a-1 ajuta să 
devină om adevărat. în ambianta to
nică a muncii, care ne face pe toți 
mai demni și egali. în Climatul de 
exigentă, de întrajutorare tovărășeas
că, de încredere în puterea de re

sînt și manifestări de birocratism în 
această muncă cu omul, că și-au fă
cut apariția și aici „bifările pe tabe
le și tabelașe", care nu-s cîtuși de pu
țin sinonime cu realitățile de la locul 
de muncă. Sînt frecvente împrejură
rile cînd ți se poate spune contabili- 
cește citi tineri au fost îndrumați 
spre cutare loc de muncă, dar nimic 
nu se știe despre eiți au rămas aco
lo unde au fost îndrumați, care sînt 
problemele integrării, ce trebuie 
se 
toți pe
mai înțelegerea din capul locului a 
ideii de proces continuu de 
educație trebuie să determine o stă
ruitoare și complexă activitate, dusă 
pină la recuperarea deplină, prin 
muncă și pentru muncă și viață, a 
fiecărui tînăr.

în această ordine de idei, nu-i nici 
un secret pentru nimeni că o parte 
infimă dintre Cei care âu beneficiat 
de umanismul de esență revoluțio
nară al măsurilor cunoscute conti-

facă pentru a-i aduce 
drumul muncii. Or.

să 
oe 

toc-

ției U.T.C., forța tuturor factorilor 
obștești de influențare să se afirme 
neînduplecat, să determine schim
barea cerută de normele noastre mo
rale, de legile noastre. „Secretul" a- 
cestei reușite constă în aceea ca 
activitatea de recuperare a unor ase
menea tineri refractari la muncă să 
nu se facă în... secret. Atitudinea 
lor reprobabilă să fie adusă sub as
cuțișul opiniei publice a blocului, a 
cartierului unde locuiesc, să fie aju
tați să înțeleagă că nu pot perseve
ra la nesfirșit in comportarea sfi
dătoare la adresa Imensei majorități 
care s-a dedicat muncii pentru toți. 
Să fie ajutați acești tineri să înțe
leagă că societatea noastră, în care 
se întronează, țpt mai trainic norme
le eticii și echității socialiste, are 
mijloace și forța necesară care să 
determine încș^fițirea tuturor în efor
tul de munesțofii,, de aspirații al în
tregului popor. Nimeni 
nă in afara «pipei i — 
pe care trebuie -să și-l

să nu rămî- 
iată motoul 
pună activi-

tății lor toți factorii cu atribuții e- 
ducative. ale căror acțiuni conjugate, 

-sub conducerea organizațiilor de 
partid, pătrunse de grija față de om, 
să țintească integrarea în muncă și 
in viață a tuturor acelora care au 
săvîrșit diverse abateri și nu des
fășoară încă o activitate utilă socie
tății „Dorim ca îndreptarea lor să 
se facă în fabrică, pe ogoare, in in
stituții. prin influența pozitivă a co
lectivelor. afirmă. riU de mult, secre
tarul general al partidului. Tocmai 
în aceasta constă șj trebuie să con
stea forța societății, a colectivității : 
ea însăși să vegheze ca toti cei ce 
trăiesc in acest colectiv să respecte 
normele și legile ' 
cui de îndreptare, 
nu poate fi decit 
ogorul, colectivul.
care transformă Omul, 
cii unde afli răspuns 
întrebările existenței.

Legată prin mii de 
tatea directă de integrare in muncă 
a persoanelor care au săvîrșit o aba
tere sau alta se află și acțiunile de 
prevenire a încălcărilor legii, a nor
melor noastre de conviețuire socia
lă. Este teritoriul în care se cuvine 
să se afirme mai pregnant, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
munca organelor de justiție și ordine 
publică, a organizațiilor U.T.C. și a 
altor factori obștești. Popularizarea 
legilor noastre. însușirea conținutu
lui lor, publicitatea învățămintelor 
extrase dintr-o împrejurare, sau alta 
cînd legea a fost încălcată, stăruința 
în promovarea normelor civice si 
morale înaintate, proprii orinduirii 
noastre, sînt activități de asemenea 
subordonate aceluiași proces educa
tiv de durată, care are ca obiectiv 
fundamental formarea omului nou, 
cu statura morală a timpului său.

După cum o dovedesc rezultatele 
dobîndite pină acum, societatea noas
tră dispune de o uriașă forță de 
înriurire, de modelare a omului. Să 
folosim din plin această putere e- 
ducativă. transformatoare la scară 
socială. Să stăruim cu tenacitate și 
răspundere comunistă, din aceeași 
declarată și programatică grijă față 
de fiecare om al societății noastre, 
pentru a determina la fiecare, pină 
la unul, opțiunea fermă pe drumul 
drept, de muncă și viață — drumul 
demnității și mîndriei întregului 
popor constructor al socialismului pe 
pămîntul României. '

tării". Așadar, lo
de modelare este, 
fabrica, șantierul, 
Practica muncii 

în focul mun- 
competent Ia

fire de activi

Ilie TANĂSACHE

Unii duc greul,
alții... duc vorbele

• •

trimite la

Biroul meu-acest cîmp
Pe biroul președintelui cooperativei, aflat mereu 
printre oametii, „se adună praful", iar în cîmp 

norumbul crește mai bine, crește satul
urmă pe cîmp.., 
ra tîrziu. Nu, nu e greu. Cînd știi că 
toate treburile sînt puse la punct, 
gîndul că o să ai și rezultate foarte 
bune te relaxează. „Altfel, trăiești 
comod, dar împovărat de griji și re- 
mușcări". Da, poți să trăiești liniștit, 
să faci treaba de mîntuială, să te faci 
că e grea munca de conducător, dar 
treaba să meargă prost, jie cind tu 
îți primești „tainul", 
oare in sufletul celor care 
așa ? N-aș vrea 
Dacă urmărești 
îl obții și numai 
cești... Dar dacă 
om ca ăsta vezi

porumbul crește mai bine,
Izvoarele. județul Olt. Cooperativa 

agricolă de producție de aici Și-a 
schimbat. în doi ani. întreaga înfă
țișare. Munca (mai bine, mai pre
cis organizată), producțiile (creșteri 
de-a dreptul spectaculoase), venitu
rile (proporționale cu producțiile, a- 
dică mult crescute), mentalitatea (ni
mic nu se obține fără muncă si fără 
cinste). Explicația e simplă : oame
nii harnici și priceputi ai cooperati
vei au avut în acest timp în frun
tea lor si i-au condus cu înțelep
ciune si dăruire un președinte ener
gic si generos, un consiliu de con
ducere destoinic. Cei doi ani in care 
s-au produs aici, la Izvoarele, prefa
cerile amintite coincid cu cei doi ani 
de cind în fruntea cooperativei se află 
un nou președinte : inginerul agro
nom Marin Rogojinaru. Anii coincid, 
dar schimbările nu sînt. cum spu
neam, o simplă coincidentă. Cum 
muncește președintele 7

Inserare de septembrie, cu un soa
re de miere. Animație în curtea coo
perativei agricole de producție.- în- 
tr-un foișor cu bănci ș' cu mese în
guste de brad, cițiva bărbați s-au 
așezat la taifas.

— Sintem toți 
tunci ! Ce avem 
ne înțelegem de .. ____
coltăm porumbul, ca să meargă re
pede I Zece-douăsprezece zile, atit !

Omul vorbește repede, ca unul 
care are multe de spus si timpul 
zboară. Cei din foișor sînt atenți. isi 
notează in carnetele...

— Costele. mai sapă-ti și tu var
za. îți oprești alte 2 mașini. Pentru 
toti : continuați la pătule ! Are fie
care brigadă de făcut cite 6 pătule. 
Dar nu uitați : cărăm toate gozu- 
rile. Gozuri plus melasă înseamnă 
furai. Să avem grijă de orice sur
să de furaje I Ionele, tu intri la po
rumb. 15 hectare, mîine. Florică. de 
la Nicolae să meargă la tine toate 
tractoarele I Deci mîine 
bătălia grea la porumb ! 
mai lămurit cu oamenii, 
mult. Adunati-i roată în 
tru si vorbiți cu ei...

Si tot astfel. încă o jumătate de 
oră.

Intr-un ritm extraordinar, omul 
vorbește cu adrese precise, cu in
dicații fără echivoc, știe totul, cre
ierul său a orînduit totul, și-a elabo
rat un plan perfect sincronizat pen
tru sute si sute de operații ale unei 
singure zile, pe cîmpurile de sute și 
sute de hectare cu floarea-soarelui, 
cu porumb, cu varză, cu sfeclă, cu 
tutun... La pătule. la grădină, la 
grajduri, la magazii... Din toată a- 
ceastă imensă suprafață a muncilor 
agricole o fi rămas oare vreun col
țișor în care să nu fi fost el astăzi 
si să nu știe ce-i de făcut acolo 
mîine ? Intre timp s-a lăsat întu
nericul.

— Gata, am terminat. Treceți din 
nou printre oameni 1 Dimineață la 6, 
la pătule 1...

Brigadierii se ridică si spun „bună 
seara". Cu aerul celor care au mul
tă treabă de făcut, dar sint liniștiți 
si bucuroși. Că știu bine ce au de 
făcut. El. inginerul, se întoarce a- 
tunci către Emilian Rouă, corespon
dentul nostru de la Slatina :

— M-ai căutat duminică. 
spus oamenii. îmi nare rău.

? Să începem a- 
de făcut mîine. Să 
la început cum re-

începem 
Vorbiți cît 
Asta face 
jurul vos-

mi-au
....... .........      Eram 
la baloti. la lucernă. Avem o lucer- 
nă bună. M-am dus' să văd cum mer
ge treaba 
cărcat si 
vede.

— Am
campanie. Dar, de fapt, la dumneata 
mereu e campanie.

— Ce să-i faci, așa-i în agricul
tură.

S-a întunecat de tot, prin foișor se 
strecoară un vînt rece.

— Mergem în birou ?
— Mergem, spune gazda, dar nu

si-am rămas acolo, am in- 
eu ca să mearsă mai re-

bănuit, zice ziaristul. E

prea am unde să vă primesc. Am tot 
vrut să-mi aranjez și eu un birou de 
președinte. Dar n-am avut timp. Că 
biroul meu cel mai bun e cimpul. Și 
foișorul ăsta.

în „biroul" 
Scaune, un dulap... S-a 
praful : președintele n-a 
două zile pe-aici. ,

Ne vorbește despre 
miră și el de rezultate. Nu se aștepta 
ca atit de repede să se schimbe lu
crurile. Cînd' a venit acum doi ani. 
producția era — cum zice el — ru
șinos de mică : 800 de litri pe cap. 
Ziceau că-s vacile rele, că nu-s de 
rasă. Dar era altceva. îngrijitorii du
ceau tărîța acasă. Și-aveau, prin sat, 
abonați la lapte de furat. Din prima 
zi, noul președinte a pus piciorul in 
prag. I-a pedepsit aspru pe cei prinși 
cu furtișaguri. I-a fotografiat și i-a 
pus la gazeta de stradă. A introdus 
un program de muncă riguros. Pe 
ore și operații. Hrană rațională. „în- 
vățați — le-a spus îngrijitorilor — 
să produceți mult !' Si le-a arătat 
cum. In scurt timp vacile s-au redre
sat fizic. Produc bine. Pe ’77. pină 
in septembrie, 2 050 de litri de la 
fiecare. „Pină la sfîrșitul anului fa
cem 3 500 ! Sintem pe locul doi. după 
Scornicești. Aceleași vaci, aceiași 
îngrijitori, dar altă ordine și altă 
concepție despre muncă. Ei, să vezi 
acuma cu cită dragoste vorbește fie
care despre Joienele lui !“

E și el zilnic acolo. In fiecare di
mineață, la 5.30 ! Și la prînz. Și sea
ra. Ziua lui de lucru : se trezește la 
4,30. După o oră e la grajduri. Pe

lui — o masă, cîteva
Și 

de
adunat 

mai fost

vaci. Că se
„Dar ce-o ti 

trăiesc 
să fiu în pielea lor. 
numai cîștlgul tău, 

dacă te faci că mun
te uiți în ochii unui 
numai ape tulburi".

*— Citor oameni din sat le spuneți 
pe nume ?

— Nu știu. Cîtorva sute. cred. De 
fapt, după numele mic, îl știu aproa'- 
pe pe fiecare. Că sînt cu ei, la cîmp. 
Iar seara, la plan, mai ales iarna, se 
adună în birou nu numai brigadierii. 
Vin mulți cooperatori, uneori n-ai 
loc să răsufli. Că-i interesează.

Omul care și-a ales cel mai mare, 
cel mai bogat și cel mai curat birou 
— cimpul cu recolte și probleme de 
muncă — a ajutat satul, pe fiecare 
cooperator în parte să-și ordoneze 
munca, să vadă mai limpede că in
teresul fiecăruia este satisfăcut nu
mai în măsura in care sint foarte 
bine slujite interesele generale,' 
N-are metode speciale de împărtășit. 
Una singură : munca autentică, prin
tre oamenii de a căror activitate și 
bunăstare răspunde. Și răspunde, 
intr-adevăr !

Mihai CARANFIL

Intr-o seară din primă
vara anului trecut, un 
eveniment tragic și /absurd 
a îndurerat inimile săteni
lor din comuna Fîrtățești, 
județul Vîlcea; în acea sea
ră de 26 aprilie 1976. con
săteanul lor Virgil Milită
rescu a comis un grav ac
cident de circulație, soldat 
cu moartea a trei oameni 
și rănirea unui al patrulea. 
Era trecut 
Victimele — 
soțiile — se 
satul vecin, 
una-alta. ca 
nu bănuiesc nici o clipă ce 
o să se întîmple...

...Cu două zile înainte, 
șoferul V. M. adusese in 
comună un număr de mun
citori navetiști care lucrau 
pe‘ un șantier din Turceni; 
urma să-i ducă înapoi la 
lucru, în dimineața zilei de 
27 aprilie. Pină atunci, o- 
bligația lui era să parcheze 
mașina la sediul C.A.P. A 
„parcat-o" însă la el acasă 
— prima încălcare din lan
țul celor care aveau sâ-i 
urmeze în dramatică zi a 
accidentului. Iar ceea ce a 
făcut in acea zi V.M. nu 
este altceva decit o luncă 
hoinăreală de colo-colo, cu 
mașina prin sat; hoinărea
lă agrementată, pină seara 
tîrziu. cu păhărele ciocnite, 
ba la un praznic, ba cu 
diverși amici pe la bufet...

Există, în săvîrșirea ori
cărui act antisocial, mo
mente. împrejurări cind cei 
din jur, participant in
tr-un fel sau altul ori sim
pli martori ai întîmplării, 
pot și trebuie să intervină, 
dintr-o elementară datorie 
cetățenească, pentru a pre- 
întîmpina răul pe cale să 
se producă. Da, există ase-

de ora 22, 
doi bărbați cu 
întorceau din 
vorbind de 

oamenii care

menea momente, fiindcă 
răul are semnele sale pre
vestitoare. Le-a avut și in 
cazul de față. Și le-au vă
zut nu puțini dintre cetă- 

• țenii acelei comune. Le-au 
văzut, dar au intervenit in 
vreun fel ? Nu. Unii chiar 
au acceptat cu ușurință să 
ciocnească un păhărel cu 
șoferul, deși știau că ma
șina îl aștepta afară.

Dar un om al legii ? 
Care nu-si face datoria cum 
se cuvine, deși vede că o- 
mul de la volan este 
băut ?. Oare nu se afla 
plutonierul major Constan
tin Popa, ajutorul șefului 
de post din comună, în fața 
unui caz de flagrantă în
călcare a legii — conduce
rea in stare de ebrietate ? 
Ba da ! Cu atit mai mult 
cu cît, după 
puțin a lipsit 
suși lovit de 
pată de sub 
mai multe ore înainte de 
accident, venind la coope
rativă după o ladă de sticle 
de bdre împreună cu fra
tele său Nicușor, șoferul 
Militărescu abia-abia reu
șise să se înscrie în viraj 
cu furgoneta, mai mult pe 
două roți... Motiv cit se 
poate de limpede pentru ca 
omul în uniformă să in
tervină. Dar in loc să-și 
facă datoria și să aplice le
gea. el se mulțumește să-i 
ia lui V.M. cheile mașinii. 
Cu aerul unui unchi care ia 
din mina nepoțelului o ju
cărie prea zgomotoasă...

— Măi băieți, le-am zis, 
vi s-a urit cu binele ? Apoi 
— ne-a povestit mai de
parte plutonierul maior 
C. Popa — le-am cerut ac
tele. dar mi-au răspuns că 
nu le au. Am zis atunci să

l

spusele sale, 
să fie el in- 
mașina scă- 
control. Cu

O scrisoare anonimă ne 
cooperativa agricolă diii comuna Plos
ca. județul Teleorman. Se afirma că 
aici lucrurile nu merg bine, coopera
torii ar fi în pericol de a ajunge la 
sapă de lemn. Vacile trag să moară 
de foame — trei zile rabdă Si una 
măriîncă — grajdurile se dărîmă. in 
timp ce timplariț stau degeaba : nu 
s-au dat loturi personale cooperato
rilor de la ferma a doua, oamenii nu 
ies Ia munca cîmpului, culturile a- 
rată neîngrijit, unele sînt chiar 
compromise. Nicolae Stăvălache. pre
ședintele cooperativei agricole, în loc 
să se ocupe de treburile unității, se 
ține de petreceri. Ba. și mai grav, 
se uită cu ochj de dușman Ia preșe
dintele comisiei de revizie și la pri
marul, comunei, câutînd să-i compro
mită. '
. Ne-am deplasat la fata locului. în
soțiți de un reprezentant al direcției 
agricole județene. Deși anonimă, scri
soarea era o „voce din public" si se 
cuvenea tratată cu toată atenția. Cu 
atit mai mult cu cit ea înfățișa o 
stare de lucruri necorespunzătoare, 
ce se cerea grabnic curmată. Ajunși 
la PloiJfc. căutăm să stăm de vorbă 
cu preWdintele în cauză.

„Acum ne-am despărțit de el", ne 
spun Ion Ioană, secretarul comitetu
lui comunal de partid, si Tudor 
larum. instructorul comitetului jude
țean de partid. A plecat la baza de 
recepție. Sînt unele greutăți la pre
luarea produselor.

Aflăm Că Nicolae Stăvălache e pre
ședinte de doi ani. Da. nu are sufi
cientă experiență în organizarea si 
conducerea treburilor obștești, dar se 
străduiește, e cinstit, dornic să învețe 
si nu se împacă cu neregulile. Tre
buri sînt destule. Cooperativa o mare 
si zilnic participă la muncă circa 709 
de oameni. Nu-i un lucru simplu să 
gospodărești cu chibzuință averea ob
ștească a citorva mii do oameni. De
sigur. sint si greutăți, dună cum este 
prezent si interesul, efortul pentru a 
le depăși.

Trecem ne la grajduri să vedem ce 
se întîmnlă cu vacile „pe moarte" din 
scrisoare... Aici, stupoare. Cele 400 de 
vaci cu lapte sint bine întreținute. 
Nu-i nevoie să fii mare specialist 
pentru a constata acest lucru. E ade
vărat că nroductia do laote e mică la 
o parte din ele. Acest, lucru însă isi 
are si o explicație : unele din vacile 
de lapte trebuiau scoase de mai multi 
ani din efectiv. în prezent există în 
unitate 400 de iuninci -s.i vitele, din 
care o parte din ele vor intra în pro
ducție din anul viitor. Sint condiții 
ca in doi-trei ani să fie înlocuite 
toate vacile slab productive.

Graidurile le-am aflat

gină. cum se afirma în anonimă, ci 
în reparație. Se preconizează ca pină 
la începerea zilelor friguroase să fie 
gata pentru iarnă. în ce privește lo
turile personale, a fost înființată o co-r 
misie care s-a ocupat cu repartizarea 
lor. Din discuțiile cu cooperatorii si 
din actele existente rezultă că s-a re
partizat teren la toti membrii coope
ratori. Unii însă, de la ferma doi. au 
refuzat. Motivul ? Nu le-a convenit 
locul unde au fost, repartizate. Era 
nevoie, desigur, si in acest caz. de o 
analiză mai temeinică din partea con
siliului de conducere. Oricum însă, nu 
poate fi acuzat de aceste neajunsuri 
numai președintele.

In scrisoare se mai arăta că unita
tea va ajunge in curînd la sană de 
lemn. Din analiza financiar-contabilă 
rezultă că în 1976. primul an de cînd 
a fost ales președinte Nicolae Stăvă- 
lâche. s-au realizat următoarele pro
ducții si venituri : griu —1 3 600 kg, 
porumb — 5 900 kg. floarea-soarelui 
— 2 300 kg. sfeclă de Zahăr — 47 511 
kg la hectar si lapte de vacă 5 0.32 bl. 
cu Peste 1 200 hl mai mult decit în 
1975. S-a obtinut.. de asemenea, o pro
ducție globală cu peste 6 milioane lei 
mai mult decit în 1975. iar valoarea 
normei conventionale a fost de 50.40 
lei. De fapt, au fost obținute cele mai < 
mari realizări economice din istoria 
cooperativei agricole.

Ajunși aici, nu ne-a fost greu să 
constatăm netemeinicia gravelor acu
ze din scrisoarea anonimă. Nu o dată, 
chiar în această pagină, am stăruit ca 
dreptul democratic de petitie al fie
cărui cetățean să fie exercitat cu răs
punderea necesară. Nu poate fi în 
nici un caz confundat acest drept le
gal si moral cu ușurința formulării 
unor acuzații, cu calomnia revoltătoa
re care macină timpul și nervii oa
menilor. le strică liniștea atit. de 
necesară pentru o activitate rodnică, 
plină de inițiativă. Se mai intim- 
plă, în unele locuri, și aseme
nea fenomene : in loc să pună 
umărul la treabă, să ajute la ob
ținerea de rezultate mereu mai 
bune, la înlăturarea neajunsurilor 
ivite, unii pun... jalbele, reclamă în 
dreapta si în stingă, descoperă vino- 
vati cu duiumul. Este necesară o mo
bilizare si mai activă a opiniei pu
blice împotriva mentalității „jălbari
lor de profesie" ; este necesară o ati
tudine fermă împotriva încercărilor 
de a denigra munca unor oameni 
harnici, corecți. Datoria. civică de a 
sesiza lipsurile, de a critica con
structiv. din dorința de mai bine nu 
coate fi substituită cu atitudinea de
nigratoare. calomnioasă.
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Și tot așa, pină sea-

nu în oara-

Fișier social

I. TUDOR

fiecăruia. O- 
vrovunerea 

unul din cei 
la locul de

normale, 
interlocutorul.

arii cu-

Florea CEAUȘESCU

se duca acasă si să vină cu 
ele peste o oră. Aveam și 
o stare emotivă, că era cit 
pe ce să mă fi izbit ma
șina.,. Dacă am vâzut—că e 
fratele primarului, am zis 
că o să vorbesc eu cu din
eul... Că dacă era altul, ac-

dumneavoastră „Răs
pund eu. Dă-mi cheile 
mie. că-i duc eu acasă, să 
se culce !“.

Așa a „recuperat." pri
marul cheile mașinii, anu- 
lînd astfel si jumătatea de 
măsură pe care o luase a-

fost trimiși acasă... Văzin- 
du-se astfel „apărat", șo
ferul a prins aripi, a ti- 
nut-o mai departe în chef, 
ca si cum nimic nu s-ar fi 
întîmplat. Si în iurul orei 
zece seara, ultima cursă : 
„la bal. la Dozesti...". N-au

„Ce tip de relații in
tre oameni cultivăm ?“ 
lată o temă asupra 
căreia am stăruit nu 
de mult. împreună cu 
Gheorghe Neatu, pri
mul secretar al comi
tetului de partid de pe 
platforma siderurgică 
aălăteană. „Punctele 
de vedere diferite 
nu se armonizează sin
gure. Trebuie stimu
lată confruntarea de 
idei. încurajată opinia 
dreaptă, constructivă. 
Cultivată răspunderea 
fiecăruia în statorni
cirea acelei ambiante 
propice muncii si idei
lor novatoare, neinoă- 
duitoare cu lipsurile, 
fermă cu abaterile. A- 
dică. relații de muncă 
si de viată la lumina 
zilei, dacă se poate 
spune asa. Un orrt ve
nea sistematic în con
siliul oamenilor muncii 
cu aceeași propunere : 
să se prelungească linia 
de tramvai cutare pen
tru muncitorii de la 
combinat. Treaba nu 
era simplu de rezol
vat. dar nici imposi
bil. Se studiază pe în
delete lucrurile șl se 
vede limpede că pro-

punerea n-are temei. 
..muncitorii de la com
binat" -fiind doar... cel 
in cauză si încă citlva. 
Or. nu poți cheltui 
de-a surda banii pen
tru a aduce tramvaiul 
la scara 
mul cu 
este însă 
vrednici

muncă. se bucură de 
stima tuturor pentru 
realizările din produc
ție. Cum să-i spui 
asa, direct : „Tovară
șe. nu-ti putem aduce 
tramvaiul la scară ? 
Ca să nu mai spunem 
că ai fost ales în con
siliu să reprezinți in
teresele tuturor, nu pe 
cele personale".

Păienjenișul de reti
cente poate știrbi nu 
o dată acuratețea re
lațiilor normale, ne 
spune 
„Să nu-i 
tare lipsă pentru că 
se supără". „Ori că e 
șef". „Sau pentru că-i 
tare neplăcut". Etc..

etc... ce se poate 
netezi, in raporturile 
dintre oameni, la lu
mina zilei, deschis, se 
complică din lașitatea 
opiniei, din reticenta 
exagerată care nu are 
nimic cu spiritul nos
tru de comunist. ..Ce 
s-a ales de pro
punerea amintită ?" 
..l-am spus omului, cu 
franchețe, despre stu
diul întreprins, i-am 
arătat că nu are drep
tate. că uneori priveș
te lucrurile prea din 
punctul lui de vedere, 
si. spef. a înțeles. 
Fiecăruia trebuie să-i 
spui limpede, fără 1 e- 
chivoc. cind are drep
tate. să-l sprijini în 
aceste împrejurări, du
pă cum. la fel de 
se cuvine să-i
cind dreptatea nu-i de 
partea lui. chiar dacă, 
să spunem, adevărul 
acesta nu-ti aduce... 
popularitate".

Da. asa este. Adevă
rurile plăcute ori in
comode au dreptul in 
egală măsură să fie 
rostite deschis, la lu
mina zilei. ': 
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fata celor ce l-au ales în 
. fruntea obștii satului ?

Am căutat să aflăm răs
puns acestor întrebări de la 
unii dintre aceia care. în
vestiți cu răspunderi pro
prii, au datoria să realize
ze. alături de primar, con-

„Accidentul" de conștiință
f

ClND PRIMARUL COMUNEI NU ÎNȚELEGE 
CĂ LEGEA ESTE UNA Șl ACEEAȘI PENTRU TOȚI

tionam eu intr-un fel. nu-1 
lăsam asa...

A fost un fleac pentru 
șofer să pornească motorul 
si fără chei. De altfel, nu 
peste mult timp, cheile i-au 
si fost restituite. Cum ? De 
către cine ? La o jumătate 
de oră dună discuția cu șo
ferul. plutonierul se întil- 
neste în drum cu primarul. 
Constantin Militărescu. fra
tele celui aflat in culpă. 
Reproducem dialogul.
cum ne-a fost relatat de 
către ajutorul șefului 
post : „Unde te duci ?“. a 
întrebat primarul. „La Do- 
zești". „Ai treabă acolo 7“ 
..Da". „Auzi, dă-mi și mie 

. cheile alea...". „Știti. băieții 
erau cît pe ce să mă calce... 
Am tras o spaimă...". „Ei. 
las-că nu-i chiar asa. Te-ai 
speriat si dumneata... Dă-le 
încoace". „Cine știe ce se 
poate întîmpla... Răspundeți

anchetă socială

asa

de

jutorul șefului de post. Ca 
să nu-1 „supere" ne fratele 
primarului, acesta a evitat 
să aplice legea, iar ca să 
nu-1 „supere" ne nrimar. a 
consimțit să restituie chei
le. în timp ce primarului, 
deși era vorba de fratele 
său bun. o clină nu i-a 
trecut prin minte la ce pri
mejdie îl expune „protec
ția" sa. Si în loc să-și folo
sească autoritatea funcției 
pentru a stăvili abaterile 
de la lege, a comis un a- 
buz de putere. Mai rămîne 
să precizăm că în timpul 
dialogului dintre milițian 
si primar au sosit si cei 
doi frați. Virgil și Nicusor. 
cu mașina pornită fraudu
los. asistînd la scena retur- 
nărli cheilor, după care au

mai ajuns însă la bal. La 
o cotitură, toropit de al
cool. cel de la volan a pier
dut controlul mașinii...

Un accident „tutelat" de 
abdicarea de la datorie și 
abuzul de putere. Fiindcă 
oamenii învestiți cu îndato
riri si răspunderi precise 
au gîndit si acționat altfel 
decit îi obliga datoria s-o 
facă. încâlcind un principiu 
fundamental în societatea 
noastră — legea este una și 
aceeași pentru toți. Cum de 
și-a permis primarul C. Mi
litărescu să se substituie 
legii, să înlocuiască aplica
rea ei printr-o măsură ar
bitrară ? Oare el nu se, 
știa controlat, nu se sim
țea. pentru deciziile sale, 
dator să dea socoteală în

ducerea colectivă a treburi
lor satului — membri ai 
biroului executiv al consi
liului popular, membri ai 
biroului comitetului comu
nal de partid. Speram să ni 
se releve modul cum orga
nele de conducere colecti
vă si mai ales comuniștii 
au analizat circumstanțele 
acestui abuz și în ce fel a 
fost tras la răspundere 
Constantin Militărescu. pri
mar si în același timp se
cretar al comitetului comu
na) de partid. Adică exacț 
ceea ce era de așteptat să 
se întreprindă in virtutea 
normelor de partid, a prin
cipiilor cuprinse în Codul 
etic, a dreptului de control 
statornicit în societatea 
noastră pentru exercitarea 
oricărui mandat, a atribu
telor oricărei funcții. Dar, 
iată-ne în comună. Con
trol. analiză exigentă, dez-

baterea celor întîmplate ? 
Nici vorbă I Parcă totul se 
petrecuse pe altă planetă :

— Ce pot să spun ? N-am 
analizat, n-am luat nici o 
poziție, noi nici n-am știut 
bine cum s-au petrecut lu
crurile. Eu personal parcă 
am avut o jenă să-i pun 
tovarășului 
astfel de întrebare... (Nico- 
lae Corendea. membru în 
comitetul comunal de par
tid. directorul scolii).

— N-am discutat nimic 
pentru că noi n-am știut de 
chei, prin sat s-a discutat 
parcă ceva, dar am înțeles 
că lucrurile s-au lămurit 
cu procesul. Nici tovarășul 
plutonier n-a ridicat ches
tiunea în vreo ședință, că 
și dînsul e membru în co
mitetul comunal de partid... 
(Gh. Tur. membru în biroul 
comitetului de partid, vice
președinte al consiliului 
popular).

— Nu s-a analizat nicio
dată. practic, oamenii nici 
nu erau documentați...

De ce n-ați cerut lă
muriri într-o ședință de bi
rou ?

— Păi. tovarășul Milită
rescu e primar... Judecați 
și dumneavoastră... (C. Pie- 
loiu. membru în biroul co
mitetului comunal de par
tid. asistent sanitar).

— Nu mi s-a pus nici o 
întrebare. De ce ? Cred că 
fiindcă știau toti că eu 
n-am fost de fată la acci
dent si n-am nici 0.01 la 
sută din vină. Pe mine însă 
sint eu supărat. în sensul 
că m-am grăbit să fiu 
punctual la o ședință și 
n-am acceptat să întîrzii ca 
să mă ocup direct de cei 
doi frați, să-i duc la culca
re,.. Altfel, eu am conștiin
ța împăcată, eu nu sînt vi

Militărescu o

novat cu nimic de cele ce 
li s-au întîmplat (C. Mili
tărescu).

Cum poate fi împăcată 
conștiința lui Constantin 
Militărescu, greu de înțe
les I Doar dacă a suferit ea 
însăși un accident... Iar 
cind controlul, intervenția 
celor din jur au fost, cum 
o dovedesc faptele, inexis
tente. accidentul de conști
ință găsește teren fertil în 
climatul pasivității si tole
rantei. Al climatului in care 
oameni învestiți cu îndato
riri și răspunderi precise 
au devenit, de fapt, parti
cipând morali la săvîrșirea 
unei grave infracțiuni. Pen
tru șoferul vinovat, verdic
tul justiției a fost o con
damnare la 8 ani și 6 luni 
închisoare, 
tragicul tribut l-au 
însă

Adevăratul si 
plătit 

trei oameni. Cu viata.

Dinu POPESCU 
Ion STANCIU

P.S. în timp ce procesul 
șoferului V.M. încă nu se 
încheiase, iar martorii mai 
erau chemați la tribunal. în 
comuna Fîrtâtești a avut 
loc o nuntă mare, cu dar (și 
cu invitații dactilografiate la 
mașina consiliului popular), 
la care au luat parte peste 
patru sute de invitați. Faptul 
n-ar stîrni mirare dacă mi
rele n-ar fi fost... Constan
tin Militărescu, primarul 
comunei, altminteri însurat 
de vreo 20 de ani ( !). Ce-o 
fi urmărit primarul ? Să-șl 
adoarmă conștiința cu o be- 
trecere ? Să-i înveselească 
pe consăteni, dubă ce cu
noscuseră o asemenea dra
mă în satul lor ? Să-i facă 
să uite, cu muzică si lău
tari, cele petrecute ?
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Mecanizarea și automatizarea producției

>•

n it
ii....

cale sigură pentru creșterea productivității
și economisirea forței de muncă

Cum se încadrează în exigențele 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
tifice privind mecanizarea și auto
matizarea producției o veche cetate 
a metalurgiei românești, cum este 
întreprinderea de fier din Vlăhița, 
cu o exiștență atestată documentar 
de peste 150 de ani,

Procesul de întinerire a uzinei de 
fier din Vlăhița — am reținut de la 
tovarășul Alexandru Rus. directorul 
întreprinderii — datează.. de fapt, de 
la începutul cincinalului trecut, ca 
urmare a vizitelor efectuate în uni
tate de secretarul general al parti
dului. In perioada la care ne refe
rim s-a construit la Vlăhița o nouă 
stație de aglomerare a minereului 
de fier în care se obține azi materie 
primă superioară din punct de ve
dere calitativ, necesară elaborării 
fontelor speciale în turnătoriile din 
tară. Modernizarea furnalelor, un alt 
obiectiv înfăptuit în ultimii ani. a 
dus la creșterea capacității produc
tive a acestora cu 12 000 tone fontă 
specială anual. De asemenea, au fost 
reînnoite fluxurile tehnologice în 
secțiile de turnătorie cilindri și pre
lucrarea mecanică a cilindrilor, asi- 
gurîndu-se astfel realizarea unor 
produse de înaltă calitate. în mo
mentul de față se află în stadiul pu
nerii in funcțiune noi capacități pro
ductive. Eficiența acestui proces de 
întinerire este clară : întreprinderea 
si-a dublat producția prin sporirea 
productivității muncii cu 75 la sută, 
în condițiile realizării unor produse 
de calitate, competitive pe piața 
mondială, asimilării a peste 50 de 
noi produse.

Trebuie remarcat faptul că. în pa
ralel cu realizarea investițiilor alo
cate din fondurile statului, cu stră
dania de a se asigura atingerea 
într-un timp cit mai scurt a para
metrilor proiectat! la noile capacități, 
colectivul uzinei a adus o con
tribuție substanțială, prin eforturi 
proprii, la amplul proces de moder
nizare a proceselor tehnologice. Din

rosturi omenești
(Urmare din pag. I)
războiul Orientale. Cînd a gătat pre
dica a strigat „Trăiască România 
Toată noaptea danțului s-a cîntat 
„Deșteptarea românilor". Scrisoarea 
este datată 25 august 1877 și cind as
tăzi o citești simți că una am fost 
noi întotdeauna. Cuvintele Măriutei 
mi le-am amintit la Curtea de Argeș, 
în vechea casă domnească a Basara- 
bilor, unde și-a găsit odihna și cava
lerul De Fiery. Cine să fie ? Prieten 
sau dușman, pămintul acesta cinsteș
te mai presus decit toate ideea de 
om. Totul este închinat omului si fe
ricirii sale. Omenia și frăția sint co
ordonatele sufletului nostru. Pace am 
întins Si întindem către popoare și 
lume si așteptăm pace dc la dinsele. 
Pe valea Nirajului, in comuna Co- 
rund. am stat o după-amiazâ cu 
meșterul olar Jozsa Ianoș. Ceramica 
albastră care se năștea de sub miini- 
le sale era parcă o lecție cosmică. 
Degetele citeau in lutul tăcut drumul 
nemuritor al vieții prin spațiu. La 
Mărgineni, in Bucovina, pleoapa cea 
neagră a blidelor este parcă o fărimă 
din cetățile pustiite din calea turci
lor de marele domn Ștefan, care pen
tru o vreme s-a retras la Putna. Am 
străbătut drumul mioritic direct pes
te munte, prin, locul in care la Moi
sei. acum 33 de ani, țăranii maramu
reșeni și mureșeni au căzut jertfă 
bestialității hitieriste. Am stat lingă 

.lumentul lui Vida Gheza si mi-am 
a țintit de țăranii mureșeni din co
muna Voivodeni, Mihai Vasile Cre- 
țeanu. Vasile Petean. Blaga Teodor, 
Boier Mihai. Oltean Vasile. Hosu Vă
zul și atiția alții care își dormeau 
somnul eroic in Tara Maramureșului. 
Dar mai inoolo de dînșii este casa lui 
Stan Pătraș din Săpînța și. văzindu- 
le toate, înțelegi că Olimpul cel vechi 
a rămas aici la noi la îndemina fie
căruia. Sintem noi, oamenii acestui 
pâmînt. fiecare în parte o legendă. 
Cobori dimineața pe valea Izei și stai 
sub turlele de cocostirc din Tara 
Oașului, nici o vorbă nu-i de prisos, 
certitudine e trecutul și viitorul pa
triei române. Iar acel prezent care 
îți oferă o asemenea perspectivă de 
cînd este lumea și pămintul înseam
nă că este trainic, te slujește si iti 
aparține. Căci timpul prin faptele lui 
ne arată cine am fost și cine vom fi. 
Așa a glăsuit Petru Maior la Re
ghin cînd a așezat în cuvintele lui 
fără pereche, in istoria sa realitatea 
noastră dintotdeauna. Aici, la Tg. 
Mureș, a dormit prima sa noapte 
spre nduitare in hanul cel vechi, care 
acum este anticariatul orașului, ma
rele nostru poet "" ' ~~ 
Dar tot 
ultimul __  . . ,
a văzut calea spre Albești, unde 
ise pare *' —=-* -
căzut pentru totdeauna. Acestea sint 
semnele orașului de odinioară. Un 
oraș ce in 1944 era un tirg de 30 000 
de suflete. Noul cartier 1848 al Tirgu 
Mureșului de astăzi este semnul vii
torului. Numai in el locuiesc 35 000 
de suflete. Dacă înainte orașul era 
unul de meșteșugari, astăzi o indus
trie modernă se adaugă trecutului și 
tradițiilor. Cîteva semne sînt edifi
catoare. în locul în care s-a dezgro
pat statuia romană se ridică _ astăzi 
combinatul chimic. în orașul în care 
nu se intimpla aproape nimic se fău
resc mașini de calculat, războaie de 
țesut, lumea întreagă se bucură de 
mobila de la fabrica ..23 August", 
sute de articole de piele părăsesc ha
lele fabricii de mănuși și piele si 
cite exemple nu s-ar putea da. De
mocrația și civilizația românească au 
pus bazele unei economii trainice, 
singura în măsură să asigure dreptu
rile și libertățile cuvenite omului pe 
această planetă.

Dimineața mi-am amintit. în jurul 
unei mese rotunde, la care erau deo
potrivă scriitori români și maghiari 
și unde îl cinsteam pe Siito Andras 
cu ocazia împlinirii a 50 de ani de 
viață, mi-am amintit, spun, de reali
tatea Tirgu Mureșului de azi. în care 
toți deopotrivă, vorbind românește 
sau ungurește, purtindu-ne tradițiile 
cu mindrie. ne îndreptăm cu siguran
ță spre comunism, căci aici s-a sta
tornicit pentru totdeauna frăția și 
certitudinea viitorului. 

Mihai Eminescu. 
aici, in drumul său. în 

său drum, Petofi Sandor

că in bătălia eroică a

bogata listă a înfăptuirilor în acest 
domeniu spicuim doar cîteva. Aga 
cum ne relata Ștefan Szocs. inginer 
principal, ca efect al materializării 
soluțiilor de mecanizare si automati
zare elaborate de un larg colectiv 
de muncitori si specialiști, s-a reali
zat modernizarea complexă a insta
lației de aglomerare a minereului, 
începînd cu sarjarea și terminînd 
cu elaborarea fontei. S-a introdus 
un nou sistem de alimentare a fur
nalelor, a fost mecanizat procesul 
de astupare a orificiilor de fontă si 
s-a montat un tablou de comandă și 
urmărire a principalilor parametri in 
funcționarea furnalelor. Prin aceste 
măsuri s-au creat posibilități de rea
lizare a 2 000 tone fontă specială 
peste capacitatea inițială, prin creș
terea productivității muncii cu 13 la 
sută, utilizarea mai rațională a per
sonalului, realizindu-se o economie

• O analiză la întreprinderea de fier - 
Vlăhița: cum s-au înregistrat în unele 
secții creșteri ale productivității de peste 
15 la sută - dar de ce pe ansamblul 
uzinei rezultatele sînt modeste? • Excesul 
de personal auxiliar și drumul anevoios 

al progresului tehnic

de 21 de lucrători. In secția turnăto
rie au fost mecanizate o seamă de 
operații, cum ar* fi executarea forme
lor. împușcarea de miezuri pentru 
carcase de motoare electrice, elabo
rarea amestecului de formare, usca
rea pieselor turnate, transportul 
conteinerizat al pieselor în cadrul 
întreprinderii și pînă la principalii 
beneficiari, măsură cu atit mai ne
cesară cu cit fluxul materiilor pri
me și al produselor finite se reali
zează la Vlăhița prin transporturi 
rutiere. Eficiența măsurilor rezidă in 
fabricarea a 2 800 tone piese turnate 
peste sarcinile de plan, în creșterea 
productivității muncii cu 15,6 la sută, 
ceea ce a oferit posibilitatea redis
tribuirii a 78 de lucrători. Dc ase
menea, in cadrul secției de prelucrări 
mecanice, prin îmbunătățirea fluxu
rilor tehnologice, asigurarea sculelor, 
dispozitivelor și verificatoarelor de 
calitate. introducerea manipulării 
conteinerizate a reperelor, montarea 
unei instalații de vopsit, introduce
rea la locurile de muncă a unor in
stalații de ridicare și transport, s-a 
ajuns la creșterea productivității 
muncii cu 8,8 la sută, echivalentă 
cu o economie relativă de 32 de 
oameni.

Eforturile pe linia modernizării 
proceselor de muncă s-au intensifi
cat în acest an. Astfel, pornindu-se 
de la examinarea atentă a fluxului 
tehnologic, de la realele posibilități 
existente in fiecare secție pentru 
sporirea accentuată a productivității 
muncii, comitetul de partid, condu
cerea . colectivă a întreprinderii au 
elaborat un program complex de 
măsuri cu teme, termene și respon
sabilități concrete. Se au in vedere 
continua reducere a efortului fizic,

în județul Olt, mii de cooperatori, în sprijinul cărora 
au venit numeroși angajați ai unităților economice 
din comune și elevi, lucrează neobosit la recoltarea 
culturilor tîrzii. în fotografia din stînga — un aspect 
surprins în lanurile C.A.P. Băîănești. Și în comunele 
județului Brăila este o amplă concentrare de forțe

la recoltat. Dar, așa cum se vede din fotografia din 
dreapta, se mai pierde timp prețios. în una din zi
lele trecute, în gara Spicul, zeci de membri ai coope
rativei agricole Bărăganu au așteptat ore în șir să 
încarce un vagon cu cartofi, vagon care a sosit 
ou mare întîrziere. .

/

LA RECOLTAT, PE OGOARELE DOLJULUI
La o recentă ședință, comandamen

tul pentru agricultură din județul 
Dolj a indicat să se acorde prioritate 
stringerii produselor perisabile — le
gume. struguri, fructe — recoltării 
porumbului și altor culturi pe tere
nurile destinate insămințării griului, 
înlăturării intirzierilor la transportul 
produselor. Cum se înfăptuiesc mă
surile stabilite ? Redăm concluziile 
unui raid-anchetă întreprins în mai 
multe unități agricole.
Așa cum s-a hotărît, cadrele de con

ducere și specialiștii sint pe teren, 
unde sprijină unitățile agricole să 
aplice propriile hotăriri penti-u strin- 
gerea la timp și fără pierderi a în
tregii - recolte. Acest stil de mun
că este propriu celor mai mul
te organizații de partid, care au 
repartizat membrii birourilor în 
sectoarele „cheie", acolo unde este 
mai multă nevoie de exemplul 
lor personal, de mobilizarea lar
gă a forțelor satului la cules, la se
mănat. în acest sens consemnăm o 
valoroasă experiență la cooperativa 
agricolă Goicea, unitate unde grafi
cele de recoltare se depășesc cu re
gularitate. Președintele cooperativei, 
Dumitru Dinișor. ne preciza că toate 
hotăririle adoptate de consiliul de 
conducere se îndeplinesc punct cu 
punct. Acum se acordă cea mai 
mare atenție repartizării mașinilor si 
utilajelor, acțiunilor de întrajutorare 
între formațiile de muncă, livrării 

pe baza promovării progresului teh
nic. organizarea superioară a pro
ducției. acțiuni care vor duce la 
creșterea substanțială a productivi
tății. Totodată, modernizarea în con
tinuare a procesului de elaborare a 
fontei, prin punerea în funcțiune a 
unei turbosuflante. va asigura fur
nalelor un debit mărit de aer. ceea 
ce se va solda cu mărirea capacită
ții furnalelor cu peste 500 tone fontă 
anual.

Reflectă asemenea acțiuni de me
canizare și automatizare a producției 
posibilitățile concrete ale întreprin
derii și ale capacității creatoare a co
lectivului? Anul acesta, uzinei îi re
vine sarcina de a spori productivi
tatea muncii cu aproape 12 la sută. 
Rezultatele obținute pînă acum, la 
acest indicator, sint modeste. în opt 
luni, productivitatea muncii planifi
cată a fost realizată în proporție de

100,3 la sută, depășirea înregistrată 
fiind mult sub nivelul angajamentu
lui asumat de colectiv pentru anul 
acesta, care prevede sporirea randa
mentului muncii cu 14 la sută. Este 
adevărat că la baza acestor neim- 
pliniri stau si cauze obiective. Dar 
nici pe departe nu au fost puse in 
valoare toate resursele de ridicare 
a productivității. In întreprindere, 
mișcarea dc creație ștîințifico-tehnică 
a dobîndit un caracter de masă. Sint 
elaborate zeci de studii, se efec
tuează invenții, inovații și raționa
lizări în conformitate cu tehnologiile 
moderne, pentru care colectivele de 
specialiști și muncitori ale uzinei au 
ocupat locul I pe județ in ampla 
mișoare de creație științifico-tehnică 
desfășurată în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României". Apli
carea in practică a ce s-a realizat 
aici ar aduce unității beneficii in 
valoare de peste 15 milioane lei, ar 
exercita influențe pozitive asupra 
întregii producții, ducind Ia obține
rea unor importante creșteri ale pro
ductivității muncii, la folosirea ju
dicioasă a forței dc muncă, reduce
rea substanțială a personalului in
direct productiv. Din păcate însă, 
ideile și soluțiile novatoare trebuie 
să parcurgă un drum extrem de 
lung pină să ajungă in procesul de 
producție. Iată, de pildă, maiștrii și 
muncitorii Deak Iosif, Sebesteny 
Imre, Nicolae Crainic, Benko Iosif, 
Mathe Antal și alții au propus, cu 
mult timp în urmă, mecanizarea a- 
limentării furnalelor, operație care 
se face manual. Soluția sugerată de 
ei este simplă, ieftină și eficientă și 
ar permite economisirea muncii a 
8 oameni.. Soluția nici pină în pre
zent n-a fost Înfăptuită. De aseme-

produselor contractate cu statul. Ope
rativ se comunică președintelui 
sau inginerului șef numai abaterile 
de la programul adoptat, eventualele 
situații neprevăzute, cauzate, de re
gulă, de schimbarea timpului.

UN VERS CU TILC

zzSâ muncească dacă vrea
Retribuție să ia"

In Dolj sînt multe alte exemple 
de acest fel, dar și situații nedorite, 
referitoare la pierderea timpului, 
neutilizarea Ia întreaga capacitate a 
mijloacelor mecanice și forței de 
muncă. La direcția agricolă notasem 
că, față de grafice, s-a recoltat mai 
puțin cu 6 000 ha porumb, iar canti
tățile de produse culese și ne
transportate din cîmp sînt mari. 
Una din cauze constă în faptul 
că încă nu sînt utilizate toate mijfca- 
cele mecanice de recoltare. La S.M.A.

nea, un număr de 20 de oameni ar 
putea fi redistribuiți prin introduce
rea unei simple bande transportoare 
la prepararea amestecului de for
mare, idee izvorită din rindul co
lectivului. Dar nici această propunere 
nu și-a găsit încă rezolvarea, tre- 
nindu-se aplicarea ei în practică.

Lucrurile sînt clare, la întreprin
derea de fier din Vlăhița trebuie să 
se manifeste o preocupare mult mai 
mare în ce privește folosirea cu 
maximă eficiență a ceea ce s-a creat 
prin mecanizare și automatizare. 
Deoarece — cum arăta secretarul 
general al partidului — nu este su
ficient să introduci mecanizarea și 
automatizarea in producție, ci trebuie 
să le utilizezi la maximum, cu efi
cientă cit mai ridicată. Or. cind am 
fost in uzină, 10 mașini de rectificat 
nu funcționau. Se constată că schim
burile se organizează, la această în
treprindere, in mod defectuos, se 
pierde timp prețios eu aprovizionarea 
locurilor de muncă pentru noile 
schimburi, disciplina muncii lasă de 
dorit. în curtea întreprinderii sînt 
văzuți plimbîndu-se oameni, cu 
circa o jumătate de oră înainte de 
încheierea lucrului. De altfel, edi
ficatoare este in acest sens cifra de 
78,2 la sută, respectiv indicele de 
utilizare a mașinilor-unelte înre
gistrat in perioada ce a trecut din 
acest an, față de 87 la sută cit re
prezintă angajamentul asumat.

Mecanizarea și automatizarea pro
ducției trebuie să ducă efectiv la 
elaborarea de metode noi de condu
cere, la o reducere simțitoare a per
sonalului. Iată însă că la unitatea 
de fier Vlăhița numărul muncitori
lor indirect productivi este incă exa
gerat de mare. La 3 angajați revine 
un muncitor auxiliar, iar la 13 mun
citori revine un lucrător indirect 
neproductiv. Nu întimplător pro
ductivitatea muncii pe angajat este 
serios micșorată. Oare nu sint po
sibilități pentru folosirea in scopuri 
productive a acestor .oarftehi? Un 
calcul efectuat de Ernest Dj-eilinger. 
șeful serviciului personal, pe duce 
la concluzia că evitarea paralelisme
lor în utilizarea muncitorilor auxi
liari s-ar solda cu creșterea produc
tivității muncii pe întreprindere cu 
circa 8,5 la sută. Concret, este vorba 
de folosirea intr-o activitate pro
ductivă a celor 57 lăcătuși și 38 e- 
lectricieni din subordineâ serviciului 
mecanic-șef, precum și a celor 57 dc 
meseriași de întreținere existenți in 
cadrul secțiilor de producție. în a- 
celași timp, deși mecanizarea rampei 
de transfer din Miercurea-Ciuc se 
află in stadiu avanSat, aici sint men
ținuți un număr de 66 muncitori care- 
desfășoară o așa-zisă activitate de 
încărcare și descărcare. Redistri
buirea acestora in secții ar fi 
de asemenea un substanțial cișt.ig 
la capitolul productivitatea muncii. 
Sint fapte ț^re demonstrează 
convingere rcpcritxtcc ds a ;e 
treprinde 
partid, dc 
cii toate
gure nu numai promovarea progre
sului tehnic, ci și utilizarea ra
țională a forței de muncă, pentru 
ridicarea mai rapidă a randamentu
lui muncii.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"
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necesitatea de a se in- 

de către comitetul de 
consiliul oamenilor mun- 

măsurile care să asi-

Calopăr. de pildă, trei combine cu e- 
chipamente culegătoare de știuleți 
nici n-au părăsit sediul stațiunii. ..Nu 
sint solicitate de cooperativele agri
cole" — ne spune ing. Constantin 
Grigorașcu. în timp ce utilajele stau, 

prevederile din graficele de recoltare 
a porumbului nu se înfăptuiesc.

în aceeași .ordine de idei, există 
încă un decalaj mare între cantitățile 
de porumb recoltate și cele ajunse la 
destinație. La direcția agricolă a- 
ceastă situație este justificată prin 
insuficiența mijloacelor de transport, 
în realitate, nici cele de care dispun 
unitățile nu sînt folosite deplin. Iată 
un caz. La centrul de legume și fructe 
Portărești sînt preluate kilnic 150—180 
tone de legume, față de 300 tone cit

La întreprinderea de vagoane din Drobeta-Turnu Severin: o ultimâ revizie înainte de expediere spre beneficiari

NECONDIȚIONAT, TREBUIE FĂCUT
TOTUL PENTRU REALIZAREA
INTEGRALA A INVESTIȚIILOR

La Borzești se impun eforturi comune pentru accelerarea livrării
utilajelor tehnologice si organizarea mai bună

La Borzești. ne platforma petro
chimică se află - in construcție un 
mare număr de noi obiective indus
triale. Zece dintre acestea, instalații 
si capacități importante de Droductie. 
trebuie să intre in funcțiune, conform 
prevederilor Dlanului. oină la finele 
anului. Pentru accelerarea ritmului 
de lucru, pe șantier au fost aduși in 
ultima vreme, ea urmare a măsurilor 
întreprinse de biroul Comitetului ju
dețean Bacău al P.C.R., peste 1000 
de muncitori. Totodată, aproape 400 
de muncitori din cadrul combinatului
— ca beneficiar al noilor capacități
— aiută la lucrările de montai al 
utilajelor în noile instalații. Unele 
obiective au fost preluate complet 
pentru a fi realizate de beneficiar 
cu forțele proprii, așa cum a indi
cat conducerea partidului.

Dar. cil toate aceste strădanii, după 
afirmațiile ing. Zamfir Stancu. di
rectorul general al combinatului, nici 
una din instalațiile Planificate pentru 
acest an nu va putea fi pusă in func
țiune la termenelo 
prevăzute. Si a- 
ceasta. deoarece 
eforturile con
structorilor și 
montorilor de aici 
se izbesc ca de un 
zid de unele greu
tăți ce par de ne
trecut. Cea mai 
mare problemă o 
constituie. Ia ora 
actuală, lipsa uti
lajelor tehnologice 
pentru montaj. 
Cauzele ? Fie ne-.
corelarea termenelor de livrare a a- 
cestora cu graficele de montai, fie ne- 
respectarea de către unii furnizori a 
datglor prevăzute in contracte. Ca 
urmare, de la începutul anului si 
nină acum, din planul de constructii- 
montai s-a realizat o cotă mică, ne- 
esentială. Si perspectiva nu-i deloc 
mai imbucurătoare. Asa se desprin
de. cel puțin, din aprecierea ingine
rului Gheorghe Soroceanu. șeful bi
roului tehnic-utilaie. Citeva exemple 
sint grăitoare. Una din instalații arc 
ca termen de punere in funcțiune 
luna noiembrie. Utilajele necesare 
acesteia insă — evaporatorul Deiicu- 
lar. reactoarele s.a. — ar urma să fie 
livrate de către I.M.U.C. București 
in luna decembrie. In aceeași situație 
se află si o altă instalație care tre
buie să intre in producție la incepu- 
tul anului viitor, dar iată că cele 73 
de utilaje, ce trebuie executate de 
către l.U.C. Borzești. nu au fost puse 
in operă oină la 10 septembrie a.c. 
Pentru utilaiele respective construc
torii au turnat fundațiile încă din 
vară, dar acestea stau părăsite, se 
deteriorează.

Lucrările la alte obiective stagnea
ză pentru că furnizorii dc utilaje „au 
uitat" pur si simplu de termenele 
contractuale. Una din instalații nu 
poate fi pusă in funcțiune in această 
lună (septembrie) deoarece l.U.C. 
Borzești nu a livrat in martie cele 3 
reactoare catalitice. Nu lc-a expediat 
in martie, dar nici nu a precizat ter
menul cin.d lc va asigura. Greutăți 
mari produc constructorilor de aici 
și l.U.C. Făgăraș, intrucit nu a pre
dat nici Dină acum cele aproape 30 
de utilaie — reactoare, schimbătoare 
de căldură, cristalizatoare. coloana 
de fracționare — precum si I.M.U.C. 
București, care este trecută la capi
tolul restante cu două vase omoge- 
nizatoare din luna iunie. Ca urmare 
a acestor întirzieri. unele instalații 
nu pot fi puse in funcțiune la vreme.

prevăd graficele. Dar, în curtea 
centrului staționau 4 camioane cu 
remorci cu care s-ar fi putut trans
porta 20 tone de legume pe zi. Sînt 
și cazuri cind mijloacele de transport 
fac cursele obișnuite, consumă com

bustibil fără a fi încărcate la întreaga 
capacitate.

Acum, cînd lucrările în cîmp s-au 
aglomerat, este nevoie ca. pretutin
deni, în toate unitățile agricole să 
se ia măsuri pentru organizarea e- 
xemplară a muncii echipelor de me
canizatori și cooperatori. După apre
cierile ing. Iulian Ioana, directorul 
general al direcției agricole. în jude
țul Dolj există suficiente brațe de 
muncă pentru a realiza graficele de 
recoltare Ia fiecare cultură. Cu con-

executate

rafinăriei 
se astep-

a activității șantierelor
9 9

ceea ce va dăuna economiei națio
nale. «

De-a dreptul de neinteles este ca
zul utilajelor ce trebuiau fabricate si 
livrate de întreprinderea de mașini 
grele din București. Conform repar
tiției ministerului de resort, in între
prindere urmau să fie ..____
circa 1 000 tone de utțlaje. îndeosebi 
coloane pentru dezvoltarea 
de petrol. Dar. tocmai cind 
tau să sosească utilaiele. beneficiarii 
si constructorii din Borzești s-au po
menit cu o adresă de la Centrala in
dustrială de utilai energetic, meta
lurgic si mașini de ridicat București, 
prin care se face cunoscut că ..utila
iele respective nu pot fi executate 
deoarece nu se încadrează in profilul 
uzinei". O întrebare : cine nu cunoaș
te exact profilul I.M.G. București, 
ministerul sau centrala industrială 
de resort ? Pentru că in tară, se știe, 
câ întreprinderea amintită este pro
filată si pe fabricația de coloane 
pentru rafinăriile de petrol. Timpul 

• Cînd în locul agregatelor se trimit... 
adrese și cînd centrala de resort „nu prea 
cunoaște" profilul propriei întreprinderi • Dacă 
specialiștii stau departe, în birouri,

acorde asistență tehnică la montaj?

modernizeze acest 
al industriei noas-

nu așteaptă și utilajele devin tot mai 
necesare pentru cel care au sarcina 
să dezvolte si să 
important obiectiv 
tre petrochimice.

Desigur, nimeni 
furnizorii de utilaie amintiți — din 
București. Borzești si Făgăraș — nu 
îsi fac datoria fată de alti benefi
ciari. nu muncesc cu sirguintă pen
tru a-si îndeplini sarcinile de olan, 
obligațiile contractuale. Iată însă că 
în cazul investițiilor din cadrul Com
binatului petrochimic din Borzești 
acești furnizori au mari si serioase 
restanțe, unele instalații nu vor pu
tea fi Duse in funcțiune la termenele 
planificate, iar pentru anumite uti
laie tehnologice nici acum nu se cu
noaște cu precizie cind. cum si de 
cine vor fi fabricate. Forurile de re
sort. din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini trebuie să facă 
lumină in această privință, să clari
fice lucrurile, pentru ca asemenea 
importante obiective si capacități ale 
industriei chimice să dea neintirziat 
producție economiei naționale.

Realitatea este că nu numai linsa 
utilajelor tehnologice amintite a de
terminat toate nerealizările de la 
Borzești în domeniul îndeplinirii in
tegrale a Dlanului de investiții. La 
drept vorbind, dacă nu s-au livrat 
incă utilaiele pentru numeroase in
stalații. pentru altele acestea au exis
tat în c.antităti suficiente. Dovada 
este faptul că si la această dată se 
află în stoc, nemontate, utilaie si 
aparatură de măsură-reglare în va
loare de peste 100 de milioane lei. 
Slaba organizare a muncii pe unele 
șantiere si nefolosirea judicioasă a 
timpului au făcut să nu se creeze la 
vreme front de lucru pentru montarea 
tablourilor de automatizare si a echi
pamentelor electrice de la anuihite 
instalații petrochimice. Tot aceste 
cauze stau si la baza neexecutării 

nu poate spune că

diția unui plus dc atenție pentru 
mobilizarea la muncă a tuturor locu
itorilor satelor, atunci cind este nevoie. 
Am consemnat aspecte semnificative 
în acest sens din comuna Giurgița. 
Primarul, Mihai Luchiu. și angajații 
consiliului popular, ai altor unități 
din comună participă efectiv, alături 
de cooperatori, la cules de roșii, de 
porumb. Dar nu toți cei apți de 
muncă lucrează la cîmp : o parte 
din angajații cooperativei de consum 
n-au văzut lanurile de două săptă- 
mîni, din cauza unei revizii de fond, 
în grădina cooperativei Giurgița, in 
timp ce elevii recoltau roșiile și 
încărcau lăzile, cîțiva șefi de echipă, 
oameni în plină putere, stăteau pen
tru că sînt „șefi". între ei se nu
măra și valorificatorul cooperativei 
(zdravăn de să urnească un munte). 
O atitudine cum n-ar trebui să fie, 
sancționată prompt la gazeta de pe
rete din fața primăriei, unde s-au 
inserat versuri, poate stingace. dar 
pline de miez : „Ș-avem șefii de 
echipă / Care cred că munca strică / 
Noi le spunem răspicat f Că în lege-i 
precizat / Să muncească dacă vrea / 
retribuție să ia".

In Dolj, mii de oameni zoresc re
coltatul, muncesc din zori pînă noap
tea pentru a stringe grabnic toate 
produsele toamnei. dar este incă 
mult loc pentru mai bine.

C. BORDEIANU 

fundațiilor pentru cele 24 poziții de 
utilaje ce trebuie montate in luna 
septembrie la una dintre instalații. 
La acestea se adaugă si lipsa unor 
materiale de construcții absolut ne
cesare. Șantierele de aici au nevoie 
și la această dată de laminate, țevi 
de otel, tuburi premo. diferite pre
fabricate. cherestea s.a. De aseme
nea. desfășurarea normală a lucrului 
pe șantiere impune si .asigurarea, de 
către unitățile de proiectare, a unei 
asistente tehnice de specialitate si 
solutionarea operativă a problemelor 
ce se ivesc. Oare conducerile Insti
tutului de cercetări si inginerie teh
nologică Pentru rafinării Ploiești si 
Institutului de inginerie tehnologică 
si proiectare pentru industria chimică 
din București nici acum nu inteleg 
să-si facă datoria, să acorde asisten
ță de specialitate pe șantierele 
Borzești ?

Măsurile întreprinse în ultima 
mc de organele locale de partid 
vind intensificarea

din

vre- 
bri- 

muncii politice în 
rindul construc
torilor și monto
rilor, organizarea 
lucrului în două 
schimburi, numi
rea in fruntea 
formațiilor de 
muncă'a celor mai 
vrednici comu
niști. folosirea din 
plin a timpului de 
hrn.tf ; mărirea 
numărului forma
țiilor la montaj 
ș.a. au menirea 
să contribuie la 

cit posibil a res- 
înregistrează

cine sa

recuperarea pe 
tanțelor ce se pe 
șantierele noilor investiții de la Bor- 
zesti. prin lichidarea neai unsurilor 
proprii din activitatea beneficiarului 
si constructorului, 
buie susținute cu 
rurile superioare 
ca efectul lor să 
mai repede in 
acțiunile la ordinea zilei se 
livrarea 
gice.
să nu mai stea goale, ci să fie dota
te cu tehnică modernă, să dea pro
ducție economici naționale.

Aceste măsuri tre- 
tărie de către fo- 
de resort, pentru 
se facă simtit cit 
practică, iar intre 

numără
tuturor utilajelor tehnolo- 

pentru ca halele si fundațiile

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii'

Materiale 
de construcții 

livrate suplimentar
Colectivele 

producătoare 
construcții din județele Hune
doara și Alba sprijină unitățile 
beneficiare in realizarea planu
lui de investiții prin livrarea 
unor însemnate cantități supli
mentare. de produse. Astfel, 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii întreprinderii de prefabri
cate Bîrcea-Deva, care au depă
șit cu 3.7 la sută sarcina de creș
tere suplimentară a productivi
tății muncii, au pus la dispoziția 
șantierelor, in plus față de pre
vederi, 1 900 mc panouri mari 
pentru construcții de locuințe, 
7 500 mc blocuri ușoare de 
zidărie din beton celular auto- 
clavizat, 220 km tuburi din be
ton precomprimat, 660 tone ma
teriale de construcții din mase 
plastice și alte produse. La rîn- 
dul ei, prin valorificarea supe
rioară a materiilor prime și fo
losirea cu randament sporit a 
utilajelor și spațiilor productive, 
unitatea de profil de la Sintim- 
bru a realizat peste sarcinile de 
plan 577 000 cărămizi și blocuri 
de zidărie. în timp ce lucrătorii 
fabricilor de binale din județul 
Alba au produs 
uși și ferestre.

întreprinderilor
de materiale de

in plus 2 600 mp 
(Agerpres).

SATU MARE

Succese la export
întreprinderile industriale ale 

județului Satu Mare au reali
zat, cu 7 zile înainte de ter
men, sarcinile prevăzute în 
nouă luni la export. Pe seama 
avansului ciștigat, unitățile in
dustriale sătmărene vor depăși, 
pină la finele lunii septem
brie, cu 8 la sută prevederile 
la acest indicator, prin livrarea 
suplimentară clienților externi 
a unui important volum de 
produse, intre care : 16 000 ma
șini de gătit cu gaze. 4 000 
sobe ..Super II". 300 000 mp țe
sături din celofibră, articole tri
cotate in valoare de 1.5 mi
lioane lei. peste 1 600 mc che
restea. (Octav Grumeza).
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La Costinești, la Festivalul filmului pentru tineret

■ Călărețul 
' scit

In timp ce lucrau la amenaja- 
* rea unei șosele, sătenii din sa- 
Itul Milești, județul Bacău, au 

scos la iveală un. mor.mint stră
vechi. In interiorul acestuia s-a 
găsit un bogat inventar : pum- 

Inal. lance. săgeți etc. Prin
grija oamenilor de aici. toate
obiectele descoperite au intrat in 

I posesia Muzeului județean de is
torie și artă. Profesorul Ion Mi- 
trea. directorul muzeului, ne-a 
informat că in urma analizei 

Imaterialului s-a ajuns la con
cluzia că mormintul datează din 
secolele VI—V i.e.n. și aparține 

Iunui războinic de origine scită.
Prezentind o deosebită impor
tantă istorică și documentară.

Iei constituie punctul de plecare 
pentru viitoare cercetări de spe
cialitate.

I
I
I
I
I
I
I
I
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I In gară I
I la Adjud I

Ceferiștii din gara Adjud au 
dat de citeva ori tîrcoale vago
nului cu nr. 005311994627, după 
care, ajungind la concluzia că 
„sună a gol", l-au atașat la o 
garnitură de vagoane goale, pe 
care au expediat-o spre Bor- 
zești. pentru a fi încărcată cu 
diferit:' mărfuri. După vreo două 
săptâmini, alti ceferiști au con
statat că vagonul menționat nu 
suna a gol. Avea în el șase 
conteinere pline cu mărfuri ex
pediate din Craiova, pentru di
ferite orașe din Moldova : con
fecții pentru Suceava si Bacău, 
vopsele pentru Piatra Neamț- 
Și. culmea 1 — un container 
conținea pi-ese de schimb chiar 
pentru locomotivele din... Adjud.
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De-ale
călătoriei

Deși intre Tulcea și comuna 
Mihail Kogălniccanu nu este 
nici măcar linie dublă, un bi
let de tren costă la ducere 5 lei, 
iar la Întoarcere 7 lei. Idem, 
un bilet de călătorie cu au
tobuzul 
bancea 
mai ieftin 
cit de la.,, 
labancea, Idem, un 
Văcăreni la Măcin este cu Ini rr»oi 'cniihSW H/tr'rMT '

de 'la Bala-
Hamcearca este 

cu 1.50 lei de- 
Hamcearca La Ba- 

bilet de la 
' .J 1.50

lei mai ’scump deCit de la... 
Măcin la ‘Văcărehi. Total' nedu
meriți. cîțiva călători ne întrea
bă : „De cînd peștele (și la 

‘ ’ este 
de- 
Am 
ca
cti

I.T.A. 
la

cind
Tulcea pește se găsește) 
mai lung de la cap la coadă 
cit de 
..virat" 
sierițc 
preturi 
turbabilă, ne-a

la coadă La cap ?“ 
întrebarea lor unei 
de astfel de bilete 
diferite, la care, imper- 

răspuns : ..De
pinde ce fel de pește este..." 
Sic !

„Tînțari 
de bloc“

Specia „țintar de bloc" nu 
apare in nici un dicționar sau 
tratat de specialitate. Si. totuși, 
ea există și strică liniștea locui
torilor din Slobozia. Este si mo
tivul pehtru care s-au întreprins 
pină acum nenumărate studii, 
cercetări și săpături, s-au finul 
ședințe, s-au întocmit rapoarte... 
Și nu de ieri, de alaltăieri, ci 
de vreo cifiva ani. Intre timp, in 
ciuda acestor nemaipomenite 
eforturi, tintarii s-au adaptat 
perfect condițiilor de... bloc și 
prosperă pe pielea locuitorilor. 
Un cetățean, după o noapte albă 
de luptă cu tintarii. a ascultat 
dimineața la radio sfatul medi
cului. in care se spunea că tre
buie lichidate toate focarele. Că 
trebuie, trebuie, dar cum ? S-a 
făcut o comisie specială si s-a 
încheiat un contract pe trei eta
pe cu I.D.D. București, dar ac
țiunea de combatere a tintarilor 
s-a sfirșit înainte de a incepe in 
prima... etapă. Si tintarii pișcă 
in voie, numai pe cine trebuie 
nu. Poate acum.

A uitat
că este tată

încă din vara anului 1975. 
Nicolae Mureșan. născut in Cu- 
gir. județul Alba. și-<a părăsit 
domiciliul (cartierul „Craiovița 
Nouă" bloc 16 din Craiova), și 
pe-aci ti-e drumul. Cu toate că 
a fost chemat în judecată pen
tru neplata pensiei de întreți
nere pentru fiica sa Cristina, 
care n-a implinit incâ 2 cn\ 
N. M. nu a dat nici un semn 
de viată. Iată de ce Nicolita Mu
reșan. soția acestuia, roagă pe 
cei care îl cunosc sau află unde 
se găsește să anunțe organele 
în drept, pentru a-l îndrepta pe 
calea cea bună.

Foc și pară
Un locuitor din blocul 

„Salcim" din cartierul Viziru — 
Brăila a avut o discuție ..mai 
tare" cu soția, in urma căreia 
s-a .supărat. Foc s-a făcut, nu 
alta. Motiv pentru care a găsit 
de cuviință să transforme jn foc 
si nară propriul apartament. 
După ce a declanșat incendiul, 
a plecat din casă imediat, ca și 
cînd nimic nu s-ar fi intimplat. 
Ceva. totuși, s-a intimplat cu 
propria pungă : s-a ars.
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în acest deceniu, cinematografia 
română a trăit un spectaculos reviri
ment. explicabil parțial și prin infu
zia de energie creatoare a unor noi 
și valoroase promoții de regizori, 
operatori, scenariști, actori, compozi
tori, scenografi și tehnicieni. Ei au 
deprins tainele meseriei lor intr-o e- 
tapă deosebit de dinamică a istoriei 
contemporane a României socialiste și 
in această direcție trebuie urmărit 
și înțeles timbrul distinct al filmelor 
semnate 
afirmați 
subiecte 
trecutul 
paginile 
ori din opere literare clasice.

Cei chemați in ultimă instanță să 
judece și să-și dea verdictul sint 
însă spectatorii. Iată de ce, între 7 
și 14 septembrie, la țărmul Euxin, în 
Complexul turistic pentru tineret 
Costinești — unde se aflau în acele 
zile 2 000 de studenți și 3 000 
muncitori — cea mai tînără <’ 
arte a dat întîlnire publicului 
prin filmele despre tineret 
cineaștilor acestui deceniu.

Organizată sub egida C.C. al U.T.C. 
și C.C.E.S., prima ediție a Festivalu
lui filmului pentru tineret și-a 
propus să fie o tribună de dez
batere între public, creatori și cri
tici. dezbatere care să contribuie pe 
de o parte la mai buna valorificare 
a filmelor ca modalitate de educare 
și formare comunistă a tinerei gene
rații. iar pe de alta, la stimularea 
creației artistice. Selecția a oferit o 
suită de lung-nletra.ie insolite de fil
mele de diplomă ale regizorilor Dan 
Pita. Mircea Veroiu. Mircea Daneliuc. 
Constantin Vaeni. Cristiana Nicolae. 
Maria Callas Dinescu. Mircea Moldo
van. precum și documentare semnate 
de Ada Pistiner. Eugen Gheorghiu. 
Nicolae Cabel. Felicia Cenăianu. De 
asemenea, au fost prezentate, produc
ții ale studenților de la I.A.T.C. și 
filme documentare inspirate din is
toria U.T.C.

Avind de ales intre lung-metrajele 
Cursa. Zidul. 7 zile, Filip cel bun, 
Toamna bobocilor. întoarcerea lui 
Magellan. De bună voie și nesilit de 
nimeni și documentarele Un cămin 
cultural. Acolo unde se nasc curcubee, 
Meseria luminii și Acești oameni mi
nunați, tinerii de la Costinești au a- 
cordat : Premiul pentru cel mai bun

de majoritatea cineaștilor 
după 1968. fie că e vorba de 
inspirate din actualitate, din 
de luptă al partidului, din 
eroice ale epopeii naționale

de 
dintre 
tinăr 

: ale

„Și cîntecul
Se spune despre arta 

lui Mikis Theodorakis 
că este o „artă fără 
hotar" ; fiecare cintec 
se deschide simplu, ca 
o carte : te invită să 
o „citești" dintr-o su
flare. Mikis Theodora
kis — cel mai popu
lar compozitor al Gre
ciei este cunoscut pen
tru activitatea sa po- 
litico-socială. demo
cratică, pentru acele 
înflăcărate „Cintece de 
rezistență". Un muzi
cian patriot, conștient 
de problemele sociale, 
politice, care frămin- 
tă poporul său. de da
toria sa de artist-ce- 
tățean.

— Ascult muzica dv. 
și îmi este greu să 
despart melodiile scri
se pe versuri popu
lare de cintecele in
spirate de poeziile lui 
Yannis Iîitsos sau a- 
cele balade compuse 
după poemele lui Ma- 
noli Anagnostaki. Pen
tru că au de fapt a- 
ceeași respirație, sint 
ca o amplă simfonie 
populară ce se vrea 
depănată fără între
rupere : o simfonie in 
care ipostazele sufle
tului marchează timpii, 
in care ideile mar
chează dinamica.

— Este si sentimen
tul meu de compozi
tor. Le-am gindit ca 
un tot. ca o mare lu
crare care vorbește de 
fapt despre tara mea. 
Pentru că melodiile 
mele izvorăsc din pă- 
mintul Greciei. Cint 
pentru Grecia. cint 
pentru toată lumea și 
toată lumea va înțe
lege că nouă, grecilor.

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii" J

film (Cursa). Premiul pentru cel mai 
interesant subiect (Zidul). Premiul 
de interpretare feminină (Tora Vasi- 
lescu pentru Cursa). Premiul de in
terpretare masculină (Mircea Diaconu 
pentru Filip cel bun). Premiul pentru 
imagine (Dumitru Costache Foni si 
Cornel Diaconu pentru De bună voie 
și nesilit de nimeni). Premiul pentru 
muzică (Cornelia Tăutu pentru Zidul) 
și Premiul pentru cel mai bun 
documentar (Acolo unde se nasc 
curcubee).

Punctul nodal si principalul ciștig 
al manifestării l-au constituit insă 
întilnirile-dezbatere dintre realizatori 
si spectatori, care vor continua pină 
în luna noiembrie deoarece, avind 
un caracter itinerant, festivalul ur
mează să se deplaseze in perioada 
irqediat următoare la Șantierul ti
neretului de la canalul „Dunărea- 
Marea Neagră", ne Valea Jiului și la 
Tg. Mureș. Să nu uităm că, așa cum 
se spunea in cuvintarea secretarului 
general al partidului de la Consfă
tuirea de lucru cu activiștii si ca
drele din domeniul educației politice, 
al propagandei si ideologiei, „tinere
tul trebuie să fie participantul cel 
mai activ la întreaga activitate cul- 
tural-artistică". Din această perspec
tivă. confruntarea de opinii care a 
avut loc la Costinești. prima dintr-o, 
sperăm, lungă si mereu mai rodnică 
serie, apare elocventă. Privite și a- 
nalizate comparativ, scurt-metrajele 
de diplomă (care ar fi de dorit să-si 
gășească un loc si oe ecrane, măcar 
pe acela al Cinematecii), lung-metra- 
jele și documentarele selectate pentru- 
această ediție au evidențiat liniile 
de forță din creația unor valoroși 
cineaști tineri, dintre care, alături de 
regizorii mai sus-citați. fac parte și 
Alexandru Tatos. Șerban Creangă. 
Doru Năstase. Andrei Cătălin Bă tea - 
nu. Dinu Tănase si alții.

In filmele lor. adresate tineretului, 
este de lăudat ancorarea curajoasă 
in realitatea fierbinte a epocii noas
tre. pasiunea cu care in filmul poli/ 
tic evocă aspecte din anii grei ai 
activității ilegale a P.C.R. si U.T.C. 
Poate că unul din marile cistiguri 
ale cinematografiei noastre din ulti
mii ani a fost tocmai renunțarea la 
subiectele „călduțe" in favoarea ace
lora care atacă frontal, viguros pro
blemele 
cialiste.

ivite in sinul societății so- 
aflată in permanentă și

scrie
scumpă idee 

libertatea.
cea mai 
ne este
De aceea, citvintul li
bertate. ideea de liber
tate străbat ca un fir 
conducător poemele și 
baladele și cintecele 
simple. Îmi amintesc 
că versurile baladelor 
au fost scrise de un 
poet de virata mea, 
după cum știți. Anag- 
nostaki, in timpul eve
nimentelor de după al 
doilea război mondial.

Convorbire cu 
compozitorul 

grec Mikis 
THEODORAKIS

Le citeam și simțeam 
că inima-mi zvicnește. 
Era sufletul nostru, al 
grecilor. sentimentul 
amar al unei generații 
care s-a luptat, s-a 
sacrificat și era pen
tru un moment 
să. în același 
radiau fascicule 
mină, strălucea 
ranța ; generația mea 
nu putea fi învinsă ! 
Nici credința ei intr-o 
lume dreaptă. Cum să 
nu scrii muzică pe a- 
semenea versuri ? Le 
simțeam cum se to
pesc in sunetele unui 
cintec.

— Cintecele dv. ple
dează pentru o artă 
militantă. inspirată 
din problemele majo
re" ale vieții, capabilă 
să mobilizeze conștiin
țele in slujba marilor 
idealuri ale 
azi.

— Muzica

învin- 
timp, 

de lu- 
spe-

lumii de

isteria"

iar 
in
se 
st- 
Nu 
u-

muzica de dragul su
netelor este sortită u- 
nei vieți scurte. Și nu 
este drept, pentru că 
muzica, in general, 
este cea mai frumoa
să dintre arte, că in 
timp de pace știe să 
vorbească înălțător 
despre fericire. iar 
cind era război... D.a. 
in timpul dictaturii 
militare. „Romiosini" 
pe versurile lui Ritses 
era cintecul-simbol 
care dădea puteri ner 
bănuite. Și cinteeul 
scrie istoria. Astfel, 
muzica înseamnă idee, 
înseamnă educație, 
acolo unde nu se 
țelege acest lucru 
pot întîmpla multe 
tuații nedorite, 
poți face educația
nui tineret fără mu
zică. Este graiul prin 
care poți transmite 
simplu, direct. fără 
multe comentarii, cele 
mai nobile idei. Tine
retul trebuie să știe 
să cinte. să iubească 
muzica : să fie invă- 
t-ati copiii, din prime
le zile de școală, că 
bobitele așternute pe 
portativ nasc un cin
tec și cîntecul un sen
timent și sentimentul 
înseamnă respect pen
tru tară, pentru isto
rie. pentru omul ' de 
lingă tine. înseamnă 
speranța in viitor.

Muzică-idee. muzi- 
că-educatie. muzică 
scrisă din suflet : cin
tecele lui Mikis Theo- 
dorakis izvorăsc din 
pămintul tării sale, 
vorbesc despre liber-

vertiginoasă ascensiune. Un coro
lar al acestei abordări ferme și 
dinamice a actualității este si preo
cuparea pentru veracitate, fie că e 
vorba de aceea a ambiantei, a sen
timentelor. a limbajului folosit de 
personaje sau chiar a conflictelor. 
Chiar dacă de prea multe ori. incă, 
în ciuda eforturilor si inventivității 
regizorilor care încearcă zadarnic să 
le dea aripi, scenariile păcătuiesc in 
continuare prin schematism si un su
părător tezism. Așa cum remarca 
Ștefan Ripas din Suceava. ..mai pre
tutindeni personajele vorbesc mult 
și explicativ — didactic, moralizator, 

unul încearcă să rezolve ex 
intreaga problematică". Iată 
deceniile trec, generațiile de 
se succed și scenariul rămine 
lui Achille al filmului româ

nesc. Un alt simptom, care ar trebui 
să dea de gindit caselor producătoare, 
este abuzul, mai ales in cazul debu
turilor. al unei formule dramaturgicc 
care ocolește „povestea" și se bazea
ză Pe o succesiune de „stări" ale 
personajului central. Oricît de talen
tat ar fi un regizor. în fata unui ase
menea scenariu, el este „sacrificat" 
din start. Tinerii spectatori au susți
nut apoi, pe bună dreptate, că este 
nevoie de mai multe comedii și fil
me de dragoste.

De ce un film românesc de dragos
te apare doar 6 dată la zece ani ?

Poate că a sosit vremea ca in planul 
tematic al studiourilor, alături de evo
cările istorice să-și facă loc și filme 
care să ofere tinerilor modele etice, 
nu numai in sfera vieții profesionale 
sau civice, ci și in aceea sentimentală, 
îndeobște neglijată sau expediată in 
două-trei secvențe în oțțre eroii iși, 
zimbesc timid. Cursul bun in care se 
inscriu. Cursa. Filip cel bun. De bună 
voie. Mere roșii se cere continuat. 
Aceste filme, remarcabile după apre
cierea tinerilor, au arătat cit de ata- 
șanti not fi eroii contemporani care 
trec prin intimplări neprevizibile, nu 
totdeaunal plăcute, întocmai ca in 
viată, peatru că viata nu face daruri, 
ci trebui» să ni le ciștigăm. prin 
strădania, prin muncă. Și. desigur, nu 
toți ies premianti din asemenea „exa
mene", diegi o dorim. Acești oameni 
minunății/ :■ (titlul unui documentar 
prezentați :in cadrul 
cești constructori 
tre 
lor de actualitate. 17 
sint și nu sint acele
10—15 ani. și roiul artiștilor este toc
mai să detecteze ceea ce s-a modi
ficat. ceea ce este specific fiecărei 
perioade : schemele repetate de unei" 
scenarii nu pot cuprinde în tiparul 
lor îngust tot clocotul și noutatea ac
tualității-

Dincolo de aceste limite, care țin 
de faot mai ales de partea literară a 
realizării — dar nu numai de 
ea — putem constata, cu îndrep
tățită satisfacție că multe din filme
le dedicate de această generați-' ri" 
cineaști tineretului pulsează de viață, 
de autenticitate.

Onere ale culturii noastre socia
liste. filmele s’nt și ele o carte de 
vizită a României de astăzi. Si este 
cit. se ponte d° normal. în spiritul 
actualității noastre ca această ..carto 
de vizită" să fie cit. rrr'i dos cerce
tată. supusă aprecierii publicului că
ruia îi "ste destinată. In acest caz. 
tineretului care a discutat cu pasiu
ne filmele — atîtea cite sint pină 
acum — dedicate vieții, muncii, for
mării lui

ba cite 
abrupto 
deci că 
cineaști 
călcîiul

sînt eroii

O nouâ școalâ la Comănești Foto : Rodica Șerban

VALOAREA BIOLOGICĂ
A PRODUSELOR LACTATE

unui
i festivalului), a- 
ai societății noas- 
virtu^Li ai filme- 

folemele lor 
|i ca acum

Manuela GHEORGHIU

(Urmare din pag. I)
rent, și o mare șansă artis
tică. pentru că operele fun
damentale din istoria po
poarelor nu s-au plămădit 
niciodată in aerul închiș si 
steril al turnului de fildeș 
si nici in clevetirile defe
tiste ale calomniatorilor.

Evident, societatea noas
tră de astăzi xnu are. nici 
pe plan economic si nici 
pe plan moral, aspectul 
unui empireu, nu trăiește o 
fază paradisiacă. 
parcurge insă, cu 
dine, o fază eroică, 
realizări si de 
încordată a clasei
toare. a țărănimii, a tuturor 
oamenilor muncii sub con
ducerea partidului. Se mun
cește cu gîndul la viitor, la 
destinul măreț al patriei 
noastre, se acționează in
tr-un climat democratic, de 
largă participare a maselor 

conducere, dezba-

Ea 
certitu
de mari 

muncă 
munci-

Dintre alimentele naturale, laptele 
are compoziția cea mai echilibrată 
din punct de vedere biologic, con- 
stituentii săi găsindu-se in proporții 
ideale pentru acoperirea cerințelor 
organismului. Care sint componente
le care ii conferă un rol atit <ic În
semnat in aii îentație ? întrebarea 
am adresat-o tovarășului ilr. CON
STANTIN IONESCU. șef de lucrări 
la Clinica de nutriție și boli meta
bolice 
spus 1

— Se 
trebuie 
substanțe : apă. proteine, 
(zaharuri). lipide (grăsimi), 
minerale și vitamine. ' Or. toate a- 
cestea sint prezente in lapte, intr-un 
raport optim, respectiv, un litru de 
lapte conține 873 ml apă si 127 ml 
factori nutritivi din toate categoriile 
amintite, in proporții care ii conferă 
privilegiul de a îi primul aliment 
pe care il cunoaștem la intrarea in 
viată. Evident, laptele si derivatele 
sale sint utile nu numai in copilă
rie, în perioada de creștere, dar si 
ia toate virstele. Se apreciază că la 
un adult, intr-o alimentație raționa
lă. laptele si produsele lactate tre
buie să acopere aproximativ 10—12 
la sută din valoarea calorică a rației 
zilnice. Si aceasta, pentru că fiecare 
component al laptelui are un rol în
semnat. De pildă, în proteinele lap
telui se găsesc toți aminoacizii e- 
sentiaii necesari creșterii si dezvol
tării. aflati în pțooortii echilibrate, 
ceea ce explică marea lor capacitate 
de a stimula formarea țesuturilor 
vii. regenerarea și reînnoirea celu
lelor. în plus, proteinele din lapțe 
au însușirea de a mări valoarea bio
logică a unor proteine de calitate 
inferioară, cum sint cele care se gă
sesc in diferite leguminoase uscate 
sau în cereale, prin asocierea lor in 
alimentație. Importanta lor nu tre
buie judecată numai prin faptul că 
într-un litru de lapte există 37 g 
proteine, ci. mai ales, prin marea 
valoare biologică a acestora : un li
tru de lapte conține aproape tot ati- 
tea proteine cite se află in 200 gra
me carne.

Gustul laptelui este dat do glu- 
zaharurile prezente 

de aproximativ 
reprezentate. in

din București, care ne-a

știe că alimentația noastră 
să cuprindă șase categorii de 

glucide 
săruri

cidele sau
in cantități
la litru și
cial, de lactoză. Sub acțiunea 
ritelor microorganisme, lactoza

45 g 
spe- 
dife- 
poa-

terea tuturor hotăririlor. 
Această efervescentă este 
climatul. aerul proaspăt 
prielnic muncii de creație, 
nașterii capodoperelor. Este 
un climat nu lipsit de dra
matismul înfruntării dintre

te suferi fenomenul de fermentație, 
proces extrem de important in pro
ducerea celor mai variate .sortimen
te de brinzeturi. Același proces are 
loc si in timpul transformării lapte
lui in iaurt sau în chefir. produse 
lactate cu proprietăți gustative de
osebite și cu o toleraptă digestivă 
uneori superioară laptelui, fapt care 
face să fje preferate de multe per
soane sănătoase si. mai ales, de unii 
bolnavi, cum ar fi. de exemplu, per-

OMUL Șl VIATA
RAȚIONALĂ ,

soanele care prezintă afecțiuni in
testinale de tio colite. enterocolite 
ș.a. In ceea ce privește grăsimile 
sau lipidele, acestea variază intre 35 
g la litru in laptele de vacă. 68 g 
in cel de oaie si 82 g in laptele de 
bivoliță. Valoarea lor biologică este 
mare prin faptul că se află disper
sate in lickld ca particule fine și. ca 
urmare, digestia si absorbția acesto
ra se fac foarte ușor. Cantitatea ma
rc de grăsimi din lapte sau din de
rivatele lui ridică foarte mult valoa
rea calorică a acestora. De pildă, un 
litru de lapte de vacă aduce orga
nismului circa 660 calorii, iar cel de 
oaie — 1 040 calorii.

în sfirșit. substanțele minerale, 
deși se găsesc in lapte in proportip 
mai mică — 10 g la litru — totuși, 
au un rol însemnat. Calciul și fos
forul, de pildă, se află in lapte in-< 
tr-o proporție asemănătoare celei 
din organismul uman. împreună cu 
sodiul. potasiyl. magneziul. ele au 
un rol de neinlocuit in creșterea si 
dezvoltarea armonioasă a organismu
lui.

Vitaminele sint bogat reprezentate 
în lapte, un litru de lapte fiind in 
măsură să asigure unui adult. in 
afară de necesarul zilnic d? calciu 
sau fosfor, și principalele vitamine 
— și anume 30—4C la sută din vi
tamina A. 33 la sută din vitamina 
Bi. 80 la sută din vitamina 
sută din 
vitamina 
mare de 
tivă. ca 
și fosfor, laptele constituie unul din 
alimentele cu cel mai puternic efect 
mineraltzant și antirahitie pentru co- 

pentru adult, 
calitățile nu- 
diferitele

’. 6 la 
vitamina PP. 29 la sută din 
C ș.a. Datorită conținutului 
vitamina D- sub formă ac- 
si a conținutului de calciu

pil si antidecalcifiant
— Cum se regăsesc 

tritive ale laptelui in 
derivate V

— Pentru a avea o

lui

imagine 
mai clară asupra acestui raport 
dicăm un tabel cu aportul chimic și 
valoarea calorică a principalelor 
produse lactate :

cit 
in

a

in dieta unor persoane

La 19» g PRODUS (în procente)
Proteine Lipide Glucide Minerale Calorii

Lapte integral 3,2 3.9 4.7 0.7 68.5
Lapte smintînit 3.5 0.05 4.9 0.7 39.8
Smintind 3.1 20.0 4.1 0.6 210,1
Iaurt 3.3 3,2 3.8 0.7 48.8
Lapte praf 29.0 28.0 37.5 5.6 512,6
Unt 0.5 84.0 0.6 0.2 785.0
Brinză de vaci 16.5 18.0 0.5 0.5 237.1
Brinzâ telemea 18.0 20.0 — — 259.6
Cașcaval 20—22 19—20 — 2.8—3 270.0
Schweitzer 26.0 30 4.0 385,0

— Ce rol revine laptelui și deri- unor cantităti importante (1-1,5 li-
vatelor sale 
suferinde ?

— Laptele
te reprezintă, uneori, unul din mij
loacele terapeutice cele mai impor
tante. Amintim numai rolul deose
bit pe care il poate avea folosirea

și diferitele lui deriva-

oare și că odată cu dispa
riția acestora din istorie 
dispar si asemenea servi
tuti umane, in mod auto
mat. fără eforturi, ori cu 
eforturi minime. A fi în 
mijlocul oamenilor, a parti-

SCRIITORUL

tri pe zi) in ulcerul duodenal, 
exemplu, datorită în primul rînd 
tentialului alcalinizant conferit 
constituents laptelui. Efectul lapte
lui sau al unor derivate ale sale e- 
galează sau chiar depășește eficaci
tatea anumitor medicamente uneori 
costisitoare si poate nu lipsite de 
fenomene secundare. De asemenea, 
in unele afecțiuni renale în stadiu 
dinsuficientă renală, unde calita
tea proteinelor joacă un rol foarte 
important, proteinele introduse in 
organism prin lapte au o valoare 
mult mai mare decit cele din carne. • 
în afecțiunile hepatice brinza de 
vaci, care conține o serie de amino- 
acizi necesari pentru procesul de. »<»-. , 
facere, de regenerare a celulelor1' 
catului, are un rol deosebit în acce
lerarea vindecării. Totodată, in ca
zul unor afecțiuni însoțite de deficit 
ponderal, un aport caloric crescut 
intr-un volum mic nu poate fi asi
gurat decit introducind in alimen
tația zilnică o cantitate mai 
din lipidele provenite 
(smîntină. friscă. unt ș.a.). a căror 
valoare biologică mare le recomandă 
pentru asemenea situații. Evident, 
la bolnavii obezi sau cu dislipidemie 
(creșterea procentului de lipide 
singe), grăsimile in general si 
de origină animală. în special, 
buie consumate în cantitâti cit 
mici.

de 
po-
de

Firește, impunind trăsătu
rile inaintate, superioare, 
creind sentimente 
vingeri puternice, 
cultivind înaltele 
ale omului nou, constructor 
al socialismului și 
mului, folosind 
înaripat și creind 
convingătoare și 
zincl, cu ascuțișul 
lui tăios, incisiv tarele mo
rale ce se manifestă in 
aspra și eroica bătălie 
pentru o nouă societate. Ni
mic nu se ivește de la sine, 
nimic nu dispare de la 
sine, sufletul uman, obiect 
do predilecție al literaturii, 
este terenul celor mai com
plexe si mai imprevizibile 
mutatii. Un imens teritoriu 
de observație, de spirit mi
litant. de construcție, se 
deschide in fata scriitorilor 
veritabili, a căror operă 
literară are consecințe mul
tiple asupra spiritului 
public.

și con- 
adinci, 
calități

comunis- 
cuviniul 

caractere 
stigmati- 
cuvîntu-

mare
din laptecipa la viața social-politicâ 

înseamnă a surprinde naș
terea noului, a ajuta la 
răspiadirea lui, la propulsa
rea atitudinilor înaintate, 
comuniste. Militind pentru 
socialism, toți oamenii, in
clusiv scriitorii, și am spu
ne mai ales ei, nu fac decit 
să-și aducă, pe măsura lor 
și prin specificul preocupă
rilor și înclinațiilor, contri
buția la cea maj înaltă 
cauză a epocii lor. Cum ?

vechi si nou. manifestat in 
multiple ipostaze: altruism 
Si egoism, dinamism și 
pasivitate, profunzime, dar 
si superficialitate, rațiune 
si prejudecată, comprehen
siune dar si exclusivism, 
spirit creator si epigonism. 
temeritate si lașitate etc. 
Este de la sine înțeles că al 
doilea termen al fiecăreia 
dintre ecuațiile de mai sus 
nu este in mod exclusiv 
legat de orînduirile anteri-

din 
cele 
tre
ma i

fără idei,
Smaranda 
OTEANU

Necinstea cu 
necinste se adună. 

Și plătesc 
împreună 

„oalele sparte../
— Habar n-ai ce contabil e băiatul ăsta... 

Cap electronic, nu altceva 1...
Asa iși prezenta, intrecindu-se in laude, 

Iosif Buican contabilul său... particular. Da. 
ati Citit bine : contabilul particular ! Fi
indcă Iosif Buican. la acea dată, șeful mi- 
crocomplexului ..Claudia". din stațiunea 
Neptun. așa a găsit cu cale, spre liniștea 
lui și prosperitatea afacerilor, să se asi
gure de serviciile unui ins „priceput", care 
să-i tină lucrările la zi. Iar acel ins se gă
sise in persoana lui Moise Borlovan. fost 
contabil, altminteri certat de mai multe ori 
cu legea pentru pagube și nereguli... Se și 
cunoșteau, de altfel, dintr-o altă împreju
rare. cind I. Buican nu prea stătea bine cu 
gestiunea și avusese nevoie de un contabil 
priceput în scripte și gestiune de un anu
mit fel...

— Am convenit cu inculpatul Buican să 
mă plătească cu 5 000 lei pe lună, știam că 
n-am de lucru mai mult de o jumătate de 
oră pe zi. iar el cunoștea că eu cunosc toate 
„șmecheriile din comerț" si convenția 
noastră a fost să-i tin o evidentă așa cum 
îmi cerea el. Dar nu s-a tinut de cuvînt să 
mă plătească și atunci mi-am luat singur

partea in condițiile arătate in rechizitoriul 
procuraturii...

Din rechizitoriul procuraturii reiese că 
M. Borlovan a întocmit acte fictive pentru 
livrări de marfă și și-a insușit contrava
loarea. adăugindu-se și alte nereguli, pa
guba a ajuns in final la aproape 127 000 lei 1 
La care, bineînțeles, este bun de plată, so
lidar. și Iosif Buican... Necinstea cu ne
cinste se adună. Și tot împreună trebuie să 
plătească și pagubele.

Iată insă ce a mai declarat in fata 
ițistanței excontabilul Borlovan : „L-am a- 
bandonat pe Buican pentru că aveam alte 
unități — restaurantul „Silvia ". ..Palace", pa
rul „Calipso". bufetul de plajă ..Palace" — 
unde efectiv executam operațiunile de con
tabilitate tot fără a fi legal încadrat de în
treprindere. Șefii de unități amintite m-au 
căutat și am convenit cu fiecare. în ce 
privește retribuția. înțelegerea era ca aceș
tia. în afara hranei la discreție și cazare — 
ori de cite ori aveam nevoie de sume de 
bani le ceream si primeam".

Că necinstea, oricit ar fi de „electronică", 
tot nu scapă de ceasul scadentei, este clar. 
Mai puțin clar este de unde această modă, 
cel puțin curioasă, a pripășini unor ase
menea contabili „particulari" pe lingă șe
fii unităților de pe litoral ? Știu cumva fo
rurile de resort ceea ce ar trebui să știe 
despre asemenea ciudate situații ? Așteptăm 
răspunsul celor vizați.

Martor fără citație
— Am soluționat deunăzi un caz care 

ne-a dovedit incă o dată cit de mare este

forța obștii la noi și cit de salutară inter
venția colectivului — ne-a spus magistra
tul Marin Voicu, președintele Judecătoriei 
Constanta.

— Despre ce este vorba ?
— Despre un caz, la prima vedere, ca 

atîtea aitele. Un om. Florea Crăciun, lăcă
tuș la șantierul naval, a comis pe ne
așteptate o faptă penală dcslul de 
gravă. Spun pe neașteptate, pentru că 
nimic din conduita lui de pină atunci 
nu lăsa să se intrevadă că ar fi în 
stare să atenteze în vreun fel la 
bunul obștesc ; om cu familie, meseriaș de 
mina—întii. bine retribuit... Dar fapta era 
faptă, procesul continua și lucrurile deve
neau tot mai limpezi. Mai puțin limpede 
ne apărea insă soluția : care ar fi cea mai 
potrivită pentru indreptarea cit mai sigură 
a acestui om? Chibzuiam la fiecare termen, 
cind iată, apare pe neașteptate un martor...

— Un martor... fără citație ?
— Qarecum. La una din ședințe, din sală 

s-a ridicat un om și a cerut permisiunea să 
depună și el mărturie, deși nu era citat. 
Iată-i și depoziția...

Și magistratul ne-a înminat dosarul des
chis la fila unde se consemnase depoziția 
martețtului F.N.. din care transcriem : ..bl
ind cunoștință de faptul că astăzi are loc 
proce/ul inculpatului Crăciun Florea. am 
venit^mpreună cu cclegii mei. pentru că 
am lucrat împreună și îl cunoaștem bine 
atit la locul de muncă, cit și in afară. Este 
un foarte bun meseriaș și a răspuns fără 
ezitare la toate cerințele. Avea unele pro
bleme in familie, dar cu greu reușeam să 
aflăm cite ceva, fiindcă nu-i plăcea să 
vorbească. în aceste împrejurări am fost

surprinși toți colegii de muncă aflind des
pre fapta lui. Eu însă consider că poate fi 
reeducat in colectivul nostru, undo nc pu
tem cunoaște și ajuta cel mai bine, atit 
la lucru, cit și in afară".

— Și .soluția ?
— Cum spuneam, faptele sînt fapte, iar 

legea trebui'.' aplicată. Am pronunțai o pe
deapsă de 2 ani și 6 luni inchisoare. în 
raport insă de circumstanțele cazului, de 
poziția fermă și responsabilii a colectivului, 
am dispus ca pedeapsa să fie executată prin 
muncă prestată in aceeași unitate. Rămine 
acum ea toti cei din jur. întregul colectiv 
să ducă efectiv la capăt mandatul asumat 
in redresarea unui om. Și am toate teme
iurile să cred că vor reuși.

și să revîndă atitea mașini ? Pentru că... 
după spusele lui. toate prezentau grave de
fecțiuni. Adică, de fiecare dată se păcălea.

Sărmanul remizier, ce ghinionist era .. 
Cum de le-o fi vindut insă pe toate in 
ciștig ?

Din caietul 
grefierului

„Ghinionul" 
remizierului

„tl cunosc pe inculpat și știu că are o 
comportare frumoasă, atit in familie cit si 
in societate și cind se cinstea cu diverși 
prieteni in bufetul ne care il gestionez pri
mea uneori telefoane de la oficiul poștal 
unde era diriginte, fiind anunțat că a ui
tat descuiată casa de bani, dar nu m-arn 
gindit că lua de acolo banii pe care-i chel
tuia zilnic la bufet, intrucit el zicea că-i 
rămine „ciubuc" de la pensii..."

Unul. două. trei, patru... Șapte autotu
risme I.M.S. Și un singur posesor : Vasile 
Gheorghe din comuna Răcari, județul Dîm
bovița. Nu le avea, firește, pe toate odată : 
cumpăra o mașină, o ținea citeva luni, o 
vindea, cumpăra alta. Și așa mai departe. 
Șapte mașini în trei ani !

— Onorată instanță, n-am vrut să fac 
speculă, ci numai pentru nevoi personale 
le-am cumpărat. Știți, eu fiind remizier a- 
veam nevoie de ele pentru transportul 
mărfii, adică al înghețatei, pe la tirguri...

Știți insă de ce a tot trebuit să cumpere

(Declarație în dosarul nr. 1084/1977 
Judecătoria Tirgoviște).

..La turma de oi au fost mai multe aba
teri șt din această cauză, au murit vreo 
13—14 fără motive întemeiate, ciobanul ple- 
cind acasă și lăsind oile după capul lui..."

(Fragment din procesul verbal aflat 
in dosarul nr 1817/1977
Judecătoria Caransebeș)

D. POPESCU
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O delegație de prietenie a poporului român
a plecat in R. P. Chineză

Simbătă, a nlecat spre Pekin o de
legație de prietenie a poporului ro
mân. condusă de tovarășul Paul Ni- 
culescu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vi- 
cenrim-ministru al guvernului, care 
va face o vizită in Republica Popu
lară Chineză.

La Plecare, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost salutată de tova
rășul Gheorghe Cioară, fnembru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-mlnistru al gu
vernului. de activiști de partid si dd 
stat.

Au fost de fată Li Tin-ciuan. am
basadorul R.P. Chineze la București 
si membri ai ambasadei.

Cronica
Simbătă. tovarășul Stefan Andrei, 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a intilnit la sediul Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român pe tovarășul V. Crespo, mem
bru al Consiliului Revoluției din 
Portugalia.

Cu acest prilei a avut loc. într-o 
atmosferă prietenească, un schimb de 
păreri in legătură cu dezvoltarea re
lațiilor de prietenie si colaborare in
tre România si Portugalia.★

Simbătă dimineață a părăsit Ca
pitala delegația economică guverna-

zilei
mentală argentineană. condusă de 
Edmundo Sangenis. subsecretar de 
stat pentru comerț exterior, președin
tele părții argentinene in Comisia 
mixtă interguvernamentală româno- 
argentineană. care a participat la 
lucrările celei dc-a II-a sesiuni a 
comisiei.

La plecare., delegația a fost salutată 
de Nicolae Ștefan, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
președintele părții române in comi
sia mixtă, de alte persoane oficiale.

(Agerpres)
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Femeilor-drepturi sociale depline, 
egale, consecvent respectate

Un deziderat esențial, pus în evidență de Conferința de la Helsinki

CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI FOTBAL

Start s r ■ ■ ■ podium
Finlanda — țara celor o mie de 

lacuri care, de fapt, sint vreo șaizeci 
de mii — și-a primit oaspeții spor
tivi Cu o frumoasă și blîndă toamnă 
întirziată. Preparativele organizato
rice au fost Încheiate din vreme, 
finlandezii distingîndu-se prin meti
culozitatea și plăcerea cu care se 
ocilpă de găzduirea manifestărilor 
internaționale pe diverse planuri, 
astfel incit există toate premisele 
ți speranțele ca întrecerile continen
tale să se desfășoare sub Cele mai 
favorabile auspicii.

De această dată, se desfășoară o 
ediție jubiliară, a zecea, a „europe-1 
nelor" de volei. în cele nouă anteri
oare, reprezentantele voleiului româ- 

esc s-au aflat deseori pe primul
.lan : băieții au cucerit titlul de 

campioni europeni în 1963. clasîn-
du-se pe locul secund in edițiile din 
1955 și 1958 șii pe locul al treilea în 
1951 și 1971. iar fetele au cucerit o 
medalie de bronz in 1963. La ultima 
ediție (1975 — Belgrad), a fost fixată 
următoarea
1. U.R.S.S., 
4. România
2. Ungaria, 
România.

La actuala 
pă 12 echipe 
nine, calificate prin obținerea unor 
locuri fruntașe în ediția precedentă 
sau prin turnee de calificare. Unspre
zece țări (inclusiv Finlanda, ca gaz
dă) sint reprezentate și la masculin 
și la feminin, Franța fiind calificată 
numai cu băieții, iar R. F. Germania 
numai cu fetele. Patru orașe găzdu
iesc întrecerile din grupe : Helsinki 
și Tampere, cele două grupe mascu
line, Kotka și Turku, grupele femi
nine. De duminică pină joi inclusiv, 
în grupe (alcătuite din cite 6 echipe),

fiecare joacă cu fiecare, vineri va fi 
zi de odihnă, simbătă la Helsinki 
primele două clasate în grupe vor 
juca (in sistemul 1 cu 2 și 2 cu 1) 
semifinalele, Învingătoarele urmînd

CORESPONDENȚA 
DIN HELSINKI

ierarhie : masculin — 
2. Polonia, 3. Iugoslavia, 
; feminin — 1. U.R.S.S.,

3. R. D. Germană... 7.

ediție, a zecea, partici- 
masculine și 12 femi-

să-și dispute finala duminică după- 
amiază.

Loturile României au sosit în Fin
landa simbătă la amiază, fetele luind 
direct drumul spre Turku, băieții 
plecînd imediat să se antreneze la 
„Ice Rink", supranumit „Palatul de 
gheață", pentru că. de obicei. în a- 
ceastă sală, cu o capacitate de peste 
15 000 locuri, se dispută partidele de 
hochei. Amenajată acum pentru vo
lei va găzdui întrecerile primei gru
pe masculine (din care face parte și 
reprezentativa noastră), iar apoi se
mifinalele și finala.

Echipa masculină se prezintă cu 
un bilanț ’77 promițător : 22 de vic
torii și 6 înfringeri. Formația de 
bază va fi probabil : UdișteanU, Tu- 
tovan, Chifu, Pop, Dumănoiu, Măs- 
cășan. Vor juca in ordine cu Italia, 
azi. Franța, Iugoslavia, Ungaria și 
Finlanda.

Echipa feminină (bilanț ’77 : 27
victorii, 5 înfringeri) a jucat ulti
mele meciuri de verificare, mai ales 
în formula Enache, Bălășoiu, Petcu- 
leț, Ionescu, Rusu și Șiclovan. La 
Turku, dacă ar învinge în primele 
două partide (azi, duminică, cu Iugo
slavia, luni cu Cehoslovacia) ar aVea 
șanSe reale de calificare în semi
finale.

Printre celelalte partide ale primei 
zile se disting două derbiuri: U.R.S.S. 
— Polonia (masculin), și U.R.S.S. — 
Cehoslovacia (feminin). Așadar, 
startul spre... podiumul de premiere 
se dă azi. Să sperăm că vom 
transmite numai vești bune.

IERI ȘI AZI 
ÎN DIVIZIA A

A
a 

pe

Gh. MITROI

Ieri. în etapa a 7-a a Diviziei 
de fotbal, echipa Jiul Petroșani 
întrecut cu scorul de 4—1 (2--1) . 
Dinamo București. Au marcat Du- 
mitrache (2). Multescu. Bucurescu, 
respectiv Țălnar.

Celelalte opt partide ale etapei se 
vor desfășura astăzi, după următo
rul program : Sportul Studențesc — 
F. C. Bihor (stadionul Republicii — 
ora 14) ; F. C. Olimpia Satu Mare — 
Politehnica Iași ; F. C. Argeș Pi
tești — F. C. Petrolul Ploiești ; C. S. 
Tîrgoviște — Steaua ; Universitatea 
Craiova — F.C.M. Reșița ; A.S.A: Tg. 
Mures — F. C. Constanta ; U. T. 
Arad — S. C. Bacău ; F. C. Corvinul 
Hunedoara — Politehnica Timișoara. 
Toate intilnirile (cu excepția celei de 
ne stadionul Republicii) vor începe 
la ora 15.45.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
meciurile etapei. Transmisia se va 
efectua pe programul I. cu începere 
de Ia ora 15,30.

A
i

Ieri, în campionatul republican de 
rugby, echipa Grivița roșie a cîștigat 
cu scorul de 24—10 (16—0) meciul 
cu formația Dinamo București.

Campionatele mondiale de haltere 
au continuat la Stuttgart cu între
cerile de la categoria semigrea, in 
care medalia de aur a fost cucerită 
de sportivul sovietic Serghei Polto- 
rațki, cu un total de 375 kg. Pe locu
rile următoare s-au Clasat Rolf Mil- 
ser (R.F. Germania) — 370 kg și Al
berto Blanco (Cuba) — 355 kg.

CÎTEVA RÎNDURI
La cele două stiluri, titlurile de 

campioni ai lumii au revenit lui Pol- 
torațki — 167,500 kg 
lui Milser — 207,500 
cat".

la „smuls-1 și 
kg la „arun-

lonezul Sznapik, ocupă locul trei, cu
3,5 puncte si o partidă întreruptă.

Duoă șapte runde, 
ternational de șah de 
tinuă să conducă Rainer Knaak (R.D. 
Germană), cu 5 puncte (1). urmat de 
Joksici (Iugoslavia) — 4.5 puncte. 
Sahistul român Mihai Ghindă, care 
în runda a șaptea a remizat cu po-

în turneul in
ia Zabrze con-

Perfectionarea activității organizatorice
(Urmare din pag. I)
2,7 milioane de membri și avînd o 
compoziție sănătoasă, robustă, cu o 
netă precumpânire muncitorească — 
peste 51 la sută din efectivul parti
dului constituindu-1 muncitorii — o 
reprezentare corespunzătoare a țără
nimii și intelectualității, a celorlalte 
categorii de oameni ai muncii. Rolul 
de avangardă al clasei muncitoare în 
societatea noastră se afirmă cu atit 
mai multă vigoare în condițiile in 
care o pătrime din numărul munci
torilor sint membri ai partidului ; 
compoziția națională a partidului este, 
de asemenea, bună, retnareîndu-se 
în același timp o anumită creștere in 
partid a ponderii femeilor.

Un partid atit de puternic, avînd 
întregul popor unit in jurul său re
prezintă o forță gigantică de progres, 
o forță capabilă să înfăptuiască <1- 
biective din cele mai mari, idealuri 
din cele mai cutezătoare, să asigure 
prosperitatea națiunii și înflorirea 
multilaterală a tării. Esența cuvîntă- 
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rezidă tocmai in punerea în lu
mină a ceea ce trebuie făcut, a 
modalităților practice, concrete de ac
țiune pentru ca această uriașă forță 
să acționeze și mai puternic, mai 

cient. Din marea bogăție de idei 
probleme abordate in cuvintare 

se desprinde, ca o concluzie de 
bază, că esențială în această 
privință este perfecționarea acti
vității organizatorice, a muncii de 
organizare si de mobilizare a mase
lor in vederea unirii, intr-un singur 
șuvoi, a tuturor eforturilor, 
cerea și orientarea lor 
spre marele obiectiv 
deplinirea hotărirîlor 
XI-lea al partidului.

Avem un program 
muncă, o politică justă ; viata o do
vedește zi de zi. ceas de ceas. Avem, 
elaborat© pe baza acestei politici, ho- 
tăriri ale conducerii partidului, legi 
ale statului. A uni 
lități fundamentale 

-ții noastre — 
partidului, forța 
partid, adeziunea 
atașamentul lor 
partidului — iată 
sul potential de energie generator al 
mersului înainte, al progresului.

în mod deosebit a insistat secre
tarul general al partidului asupra 
ideii că elaborarea unei politici ști
ințifice trebuie însoțită de organi
zarea științifică a activității practice 
pentru traducerea in viață a acestei 
politici. Ca la un adevărat stat-maior. 
la fiecare organ de partid, la fiecare 
comitet de partid munca de condu
cere și îndrumare trebuie să se des
fășoare riguros organizată. într-o 
viziune amplă și de perspectivă, fără 
salturi sau improvizații, pripeli sau o- 
misiuni. pornind de la realități si asi-

condu- 
convergentă 

national — în* 
Congresului al

cuprinzător de

aceste res
ale societă- 

politica justă a 
organizațiilor de 

oamenilor muncii, 
deplin la politica 
in ce constă uria-

gurind o repartizare corespunzătoare 
a forțelor, concentrarea eforturilor 
spre sarcinile hotăritoare. Tocmai a- 
ceasta înseamnă a se asigură efectiv, 
in practica socială, conducerea ști
ințifică a societății, a tuturor sectoa
relor de activitate, ca principala cale 
a întăririi rolului conducător al parti
dului. Firește, aceasta trebuie să se 
exprime nu prin lozinci generale, fo
losite în conferințe sau cursuri, ci 
prin înrădăcinarea unui stil de mun
că dinamic. întemeiat înainte de toa
te pe o mai bună, mai temeinică cu
noaștere și însușire organică a poli
ticii partidului, a legilor tării și. in 
același timp, a realităților de pe te
ren. Hotăririle de partid, legile tării 
nu reprezintă un scop în sine, nu se 
traduc în viată în mod spontan, au
tomat ; elaborarea lor nu reprezintă 
un punct final, ci începutul unei 
activități intense, care impune ca, 
imediat după adoptarea lor. întrea
ga forță de mobilizare a organizații
lor de partid să fie pusă in 
slujba înfăptuirii lor consecvente. 
Aceasta înseamnă că centrul de 
greutate al activității organelor și 
activiștilor de partid trebuie să fie 
permanent pe teren, in întreprinderi, 
in cooperativele agricole de produc
ție, în instituții, școli. în miezul vie
ții în mijlocul oamenilor muncii, și 
nu în birouri, este sediul permanent 
al muncii de partid.

Conducerea științifică presupune, 
de asemenea, o raționalizare și o mai 
bună organizare a controlului, uni
ficarea sa, astfel incit să se elimine 
suprapunerile și paralelismele care 
se mai manifestă in acest domeniu. 
Mai ales este necesară creșterea 
eficienței controlului, prin mai buna 
pregătire a acestuia, prin stabilirea 
unor obiective clare, prin urmărirea 
realizării celor stabilite cu prilejul 
unor controale anterioare, prin în
țelegerea clară a faptului că a con
trola nu înseamnă a inspecta' sau 
consemna, ci a pune umărul efectiv 
pentru soluționarea problemelor.

O cerință esențială a conducerii- 
științifice este intarirea răspunderii, 
disciplinei și ordinii în toate sectoa-y/ 
rele de activitate. Democrația de U. 
partid, democrația socialistă in ge
neral nu pot fi concepute fără ordi
ne și disciplină, fără creșterea spiri
tului de răspundere in muncă al fie
căruia. iar la rindul lor răspunderea, 
ordinea și disciplina de partid nu sint 
de conceput fără o inaltă conștiință, 
fără acțiunea conștientă a maselor în 
orice sector de activitate.

Concluzii deosebit de importante se 
desprind din cuvintarea secretarului 
general al partidului cu privire la 
modul de selecționare, pregătire șj 
promovare a cadrelor —■ latura 
esențială a activității de condu
cere a vieții economico-sociale. 
Așa cum se subliniază in Pro
gramul partidului, in alegerea ca-

drelor trebuie să se pornească 
atit de la criterii politice, cit si pro
fesionale. morale să se asigure pro
movarea in munci de conducere a 
unor oameni cu maturitate politică 
si experiență practică. Pregătirea 
practică a cadrelor — odată cu lărgi
rea orizontului lor teoretic-ideologic 
— pentru a ști să conducă mai bine, 
să soluționeze eficient problemele 
complexe ale dezvoltării economico- 
sociale. se înscrie ca un obiectiv ma
jor al invățămintului de partid.

Din nou si din nou. secretarul ge
neral al partidului a insistat asupra 
necesității ca in educarea și forma
rea cadrelor să se pună accentul pe 
întărirea spiritului revoluționar, com
bativ, a intransigentei 
orice greșeli si abateri, pe 
rea disciplinei, modestiei, 
tovărășesc, caracteristici de 
Codului etic și cerințe obligatorii pen
tru oricare activist de partid și de stat. 
Cadrele se pot bucura de încrederea 
Dartidului. a oamenilor muncii, nu
mai in măsura în care întruchipează 
efectiv în întreaga lor conduită aces
te trăsături, ridicindu-si mereu gra
dul de competentă profesională si 
pregătire ideologică, trăindu-si viata 
în mijlocul oamenilor muncii, avînd 
o comportare morală curată ca cris
talul. consacrindu-se luptei pline de 
abnegație pentru înfăptuirea ooliticii 
partidului, a sarcinilor Încredințate.

îmbunătățirea activității organelor 
si organizațiilor de partid, creșterea 
rolului lor conducător sint indisolubil 
legate de mai buna funcționare a cri
ticii si autocriticii. Este, după cum 
s-a subliniat în cuvintare. o proble
mă generală care privește activita
tea fiecărei organizații, a fiecărui co
mitet de partid, pentru că numai 
prin dezvăluirea. în spiritul exigen
tei comuniste, a neajunsurilor, lip
surilor si greșelilor, poate fi preve
nită alunecarea pe panta automul- 
țumirii, a ingimfării, se pot trans
forma chiar și succesele în succese 
și mai mari, se poate asigura mersul 
continuu înainte in toate domeniile.

In intensificarea vieții interne de 
partid, a activității Pe care o des
fășoară Organele și organizațiile do 
partid pentru a întîmpina Conferin
ța Națională a partidului cu rezul
tate superioare in toate domeniile 
vieții economico-sociale. cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceausescu re
prezintă nu numai un program clar, 
concret de muncă, dar si un vibrant 
îndemn pentru fiecare organizație, 
pentru fiecare activist de partid și 
comunist de a-și perfecționa neînce
tat propria activitate. Acționind cu 
toată fermitatea în spiritul acestor 
orientări, vom crea condițiile ca 
partidul să-si îndeplinească în tot 
mai bune condiții rolul de condu
cător al națiunii noastre ne calea 
socialismului si comunismului.

în sferturile de finală ale turneu
lui de tenis de la Paris, argenti- 
neanul Guillermo Vilas l-a întrecut 
cu 6—1. 6—2 pe jucătorul 
Harts Gildemeister. iar francezul Ro
ger Vasselin l-a invins'cu 3—6, 6—*4, 
6—4 pe coechipierul său!'Georges Go
vern Mai sint calificați pentru se
mifinale francezul Patrick Proisy si 
spaniolul Jose Higueraâ.

în optimii®' de finală ale turneu
lui international de tenis de la Los 
Angeles, jucătorul american Tom 
Leonard a obținut o surprinzătoare 
victorie cu 6—3. 7—6, in fată com
patriotului său Roscoe Tanner.

Disputat pe stadionul Prater din 
Viena, in fața a 72 000 de spectatori, 
meciul de fotbal pentru prelimina
riile campionatului mondial grupa 
a 3-a europeană intre echipele Aus
triei și R. D. Germane s-a terminat 
nedecis 1—1 (1—1). în clasamentul 
grupei conduce Austria, cu 7 puncte 
din 4' jocuri,jirmată de R. D. Ger
mană, cu 4 puncte din 3 meciuri.

R P. CHINEZA

chilian

cinema
• F&găduiala : PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 17,30.
• Odiseu si stelele : TIMPURI 
NOI — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Hercule în centrul Pămîntului : 
LUCEAFĂRUL — 8,45; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 18,45; 20,45, la grădină
— 19,30, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.15.
• Buzduganul cu trei peceți : 
CAPITOL — 9; 12.30; 16; 19,30, la 
grădină — 19. PATRIA — 9; 12.30; 
16; 19,36, EXCELSIOR — 9; 12,30; 
16; 19.30, MODERN — 9; 12,30; 16; 
19,30. la grădină — 18.45.
• „Hindenburg" : SCALA — 9; 
11.45: 14,30; 17,30; 20,15, FESTIVAL
— 8.45; 11,30; 14.15; 17: 19,45. AU
RORA — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20, 
la grădină — 19.
• Judecătorul Fayard zis „Șe
riful" : EFORIE — 9: 11,15: 13.30; 
16; 18,15; 20.30, PARC HOTEL
— 19.
• Unde înfloresc crinii : VICTO

RIA — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20.15, COTROCENI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Adevărata glorie : FEROVIAR
— 9; 12; 16; 19. MELODIA — 8,45; 
11,30; 14,15; 17; 19.45, GLORIA — 
9; 12.30: 16,15; 19.15.
• Fratele meu are un frate for
midabil — 9,15; 11,30: 13.45, O
noapte furtunoasă — 16; 18; 20 : 
CENTRAL.
• Spaniole la Paris î MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. GRA
DINA TITAN — 19,15, GRADINA 
MOȘILOR — 19,15.
• Corsarul negru : GRIVITA — 9; 
12; 16; 19. TOMIS — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20. la grădină — 19, FLAMU
RA — 11.30: 15.30: 19.
• Ora spectacolului ; FLAMURA
— 9.
• Epidemia : LIRA — 15.30; 18;
20.15.
• Pisicile aristocrate — 9,30; 11,15; 
13,45: 16.30, Trei zile și trei nopți
— 18; 20 : DOINA.
• Nora : BUCEGI — 9.30; 12; 15; 
17,30; 20.
• Explozia : FERENTARI — 15.30; 
17,30: 19.30.
• Străina : BUZEȘTI — 9; 12;
15,15; 18,30. la grădină — 19.

ARTA — 9; 12; 15,15; 18,30, la gră
dină — 19.
• Să nu crezi că nu mai exist : 
DRUMUL SĂRII — 15,30: 18; 20.15.
• Necunoscutul din noapte : GIU- 
LEȘTI — 9: 11.45; 14,30; 17,30; 20.15. 
VOLGA — 9: 11.45; 14,30; 17,15; 20.
• Prețul vieții : POPULAR — 
15.45: 18; 20.
• Cartea junglei — 9.30; 11.30; 
13.30, O scrisoare pierdută — 16; 
19 : FLACARA.
• Cenușa : FLOREASCA — 9,30; 
13; 16; 19.
• Oaspeți de seară : VIITORUL 
— 16; 18; 20.
• Soarele alb al pustiului : PA
CEA — 16; 18; 20.
• Micul vrăjitor și marele cinci 
— 9,30; 11,30; 13.30. Salvele Au
rorei — 15.45: 18; 20 : MUNCA.
• Al șaptelea cartuș î PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Pinocchio — 15,45, Astă-seară 
dansăm în familie — 18; 20 : COS
MOS.
• Frații mei, păsări călătoare : 
GRADINA LIRA — 20.15 .
• Inspectorul și fantoma : GRĂ
DINA UNTREA — 19.
• Mînie rece : GRADINA FLA
CARA — 19,15.

fată de 
dezvolta- 
spiritului 
bază ale

t V

a partidelor comuniste din Europa
* A

Recent, din inițiativa Partidului Comunist Finlandez, a avut loc la 
Helsinki reuniunea partidelor comuniste și muncitorești din unele țări 
vest-europene, consacrată examinării problemelor îmbunătățirii condi
țiilor sociale ale femeilor. Ziarul 
Muncii din Elveția, publică un 
la Helsinki.

„Voix Ouvricre", organ al Partidului 
articol despre constatările reuniunii de

occidentală

„Este incontestabil că în majori
tatea țărilor evoluția spre ameliora
rea condițiilor femeilor este in plină 
desfășurare, traducindu-se prin di
verse schimbări in legislație. în ace
lași timp este insă evident că. dacă 
presiunile revendicative determină o 
legislație din ce în ce mai echitabilă 
pentru femei, realitatea vieții cotidie
ne rămine în urma acesteia.

Exemplul cel mai clar al aces
tei stări de lucruri îl oferă fe
meia aflată în cimotii muncii. 
Marea majoritate a țărilor euro
pene au adoptat de mult faimosul 
articol care reclamă ..la muncă egală, 
salariu egal". Principiul este admis, 
dar... nu există tară capitalistă care 
să-1 respecte. în aproape toate aces
te țări salarizarea femeilor se men
ține cu circa 30 la sută mai puțin. 
Discriminarea în ce privește înca
drarea femeilor în diferită rminci 
accentuează această stare de lucruri, 
întirzierea in formarea profesională 
a tinerelor femei rămine o problemă 
gravă.

în felul acesta a devenit clar pen
tru partidele participante că după Un 
succes obținut pe plan juridic, rămi
ne de realizat sarcina principală : să 
se traducă in viață legile respective. 
Ele pot și trebuie să fie o forță mo
bilizatoare, o bază care să îngăduie 
progresul. Or. aceasta se poate ob
ține numai cu condiția mobilizării 
maselor populare. In acest proces, 
rolul primordial aparține partidelor 
comuniste. Tocmai ele trebuie să in-

dice o linie de acțiune, să dea un 
caracter social luptei feminine.

După cum s-a arătat la consfătui
re. agravarea situației pe piața forței 
de muncă afectează în primul rind 
femeile. Ele sint primele lovite de 
șomaj. Statisticile arată peste tot un 
procentaj al șomajului mai ridicat în 
rindul femeilor decit al bărbaților. 
Or. în aceste statistici nu se ține 
Seama de șomajul latent, de cel al 
muncitoarelor cu program partial, 
sau al celor care lucrează la domi
ciliu și nu sint înscrise la birourile 
de muncă. în Franța, dintre tinerii 
șomeri. 65 la sută sint fete. în Ita
lia au fost recenzate 900 de mii de 
fete fără muncă. După cum a spus 

♦delegatul P. C. Italian. ..handicapu
lui de a fi tînăr i se adaugă handi
capul de a fi femeie".

Forțele de stingă nu pot să nu fie 
neliniștite de deteriorarea climatului 
moral ce decurge din condițiile so
ciale necorespunzătoare. Recrudes
cența violenței, practica folosirii dro
gurilor iau amploare in rindul tine
relor femei, cînd acestea iși văd ori
zontul intunecat.

Ameliorarea condițiilor sociale pen
tru fentei, recunoașterea depiriî'ă a 
demnității lor. a dreptului de a fi li
bere sint legate de o profundă schim
bare a societății. Aceasta reclamă, in 
același timp, ameliorarea condițiilor 
de existentă, aprofundarea democra
ției. îmbunătățirea vieții. Tinzin.d 
spre aceste obiective, femeile sint un 
element esențial in lupta contra de
gradării climatului cultural și moral

care, in numeroase țări, ridică pro
bleme dramatice.

In țările recent eliberate de regi
murile dictatoriale, dificultățile si
tuației feminine sint mult mai acute. 
Delegațiile partidelor comuniste din 
Grecia și Spania au pus accentul pe 
persistenta unor concepții impri
mate de fostele regimuri. Aici nu se 
acceptă nici pe departe ideile ce-și 
fac loc in legislația majorității ce
lorlalte țări privind egalitatea in fa
milie. autoritatea părintească în lo
cul celei paterne. în diverse țări, fe
meia este menținută într-o situație 
de supunere, fată de soțul ei — care 
rămine ..șef a>l familiei, stăpin al bu
nurilor familiale" — si chiar fată de 
propriii ei copii.

în asemenea condiții, partidele co
muniste pun pe prim plan lupta con
tra discriminării si opresiunii, lupta 
pentru drepturile femeii.

Conferința de la Helsinki 
biilit. firește, vreun program 
ne după care să se conducă
noastre. Nu acesta a fost mandatul 
și obiectivul ei. Dar ea a permis efec
tuarea unui schimb de experiență, 
aprofundarea concepțiilor noastre in 
ce privește problema feminină.

Conferința a permis, de asemenea, 
să se constate că fiecare partid de- 

,pune eforturi serioase pentru a apă
ra mai bine drepturile femeii, acor- 
dind însemnătatea cuvenită acestei 
probleme, acționind pentru a încu
raja femeile să militeze și să-și asu
me răspunderi, Pe această cale per
sistă, desigur. multe impedimente. 
Concluzia constă in aceea că este 
necesar să se caute și să se găsească 
soluții pentru a depăși obstacolele și 
a permite femeilor să-și ocupe locul 
ce li se cuvine in lupta care este atit 
a lor. cit si a întregii societăți".

n-a sta- 
de actiu- 
partidele

vremea
Ieri in țară : Vremea a continuat să 

se răcească. Cerul a fost mai mult 
noros, exceptind nordul Crișanei, Ma
ramureșul și nord-vestul Transilvaniei, 
unde s-a menținut variabil. Au căzut 
ploi temporare, mai frecvent în Cursul 
dimineții in Crișana. Banat, sud-vestul 
Transilvaniei. Oltenia, in cea mai mare 
parte a Munteniei și a Dobrogei, pre
cum și in nordul Moldovei. La Virful 
Oniii și Vlădeasa a nins. VtoKfil a su
flat moderat, cu intensificări locale.

predominind din sectorul nord-estic in 
Dobrogea. pinii la 45 km pe ora șl la 
munte pină la 60 km pe oră. Tempera
tura aerului, la ora 14. era cuprinsă 
între 7 grade la Rădăuți și 18 grade la 
Baia Mare. în București : Vremea a 
Continuat să se răcească. Cerul a fost 
acoperii. A plouat slab. Vîntul a suflat 
moderat, predominind din 
pină la 35 km pe oră. 
maximă a fost de 15 grade.

est cu viteze 
Temperatura

Timpul probabil pentru
27 și 28 septembrie. în țară : Vremea 
va fl rece. îndeosebi în nordul șl estul 
țării, mal ales în prima parte a inter
valului. Cerul va fi variabil, cli înseni
nări mai persistente noaptea, în jumă-

zilele de 26,

I 
tatea de nord a țării. Izolat, în sudul 

vor semnala ploi slabe la in- 
" Vîntul va sufla

țării, se _______
ceputul intervalului.
slab, pină la potrivit. Temperatura ae
rului va înregistra o creștere la sfîrși- 
tul intervalului. Minimele vor fi cuprin
se intre zero și 10 grade, local mâi co- 
borite în jumătatea de nord a țării, 
unde se va produce brumă. în cele
lalte regiuni, numai izolat, se va sem
nala brumă. Temperaturile maxime vor 
fi cuprinse între 10 -și 20 de grade, lo
cal mâi ridicate la sfîrșitul intervalului. 
Dimineața și seara >■ ceață locală. în 
București : Vreme r'pce, mai ales la în
ceputul intervalului, terul va fi va
riabil. Vîntul va sufla slab, pină la 
potrivit.

Grădini roditoare
în fostele deserturi

pe care au fost plan
tați peste un milion de 
pomi roditori.

O valoroasă experi
ență au dobindit și 
locuitorii din districtul 
Yulin, situat la mar
ginea deșertului Mao
wouson. Ei au reușit 
să cucerească deșertul 
lolosind apele unui riu 
ce curge prin 
late. A 
in acest 
eforturi, 
săpa pe 
niștit se 
sip cind 
tunile. 
a fost astupat de mai 
multe ori. După multe 
încercări și chibzuință 
s-a găsit o soluție pe 
cit de simplă pe atit 
de practică : pe măsu
ră ce era săpat cana
lul, se dădea drumul 
apei, cu ajutorul căre
ia se distrugeau dune
le ce se ridicau cu 
iuțeala vintului in că
lea canalului. După 
o trudă de 60 000 zile- 
muncă. apa rîului și-a 
schimbat cursul prin 
deșert pe o distanță de 
50 km, dind viață 
cestor terenuri ce 
cole de-a rindul 
fost 
vint. 
roasă experiență a fost 
preluată de numeroa- 

/

ce
a-

Pe meleagurile Chi
nei populare desertu
rile ocupă imense su
prafețe de teren, mai 
ales in nordul și nord- 
vestul țării, acope
rind mai mult de o 
zecime din teritoriu. 
Furtunile Violente 
bîntuie adesea in
ceste regiuni spulberă 
în zare imense canti
tăți de nisip, sufocînd 
culturile de pe cîmpii- 
le aflate la sute și su
te de kilometri. Una din 
preocupările princi* 
pale ale R.P. Chineze 
in domeniul agricultu
rii o constituie de a- 
ceea restringerea ariei 
deserturilor, fertiliza
rea unor vaste întin
deri aride. în acest 
scop au fost create o 
seamă de stațiuni și 
centre de cercetare ști
ințifică pentru a găsi 
și aplica în practică 
cele mai avantajoase 
metode de luptă împo
triva naturii Vitrege.

O bună experiență 
In fertilizarea desertu
rilor au dobindit lo
cuitorii comunei popu
lare Ocichintehao. Co
muna este situată in 
centrul deșertului Mao
wouson, și este aco
perită de nisipuri miș
cătoare pe o suprafață 
de 800 kmp, ceea ce

reprezintă jumătate 
din suprafața de teren 
ce-i aparține. Locui
torii comunei, în nu
măr de numai 3 000, au 
pornit o amplă acțiu
ne pentru transforma
rea acestei zone in te- ' 
ren arabil. Ei au plan
tat arbuști’ la hotarul 
întinderii de nisip

însemnări de
călătorie Pe locul dunelor de nisip

vecină- 
fost nevoie și 
caz de uriașe 
De fapt ce se 
timp mai li- 
astupa cu ni- 
începeau fur- 

Astfel, canalul

a opri inain- 
deșertului. In 
sezonului cu 
puternice, vîn- 

dunele

PROGRAMUL 1

8,00 Sportul pentru toți
8.15 Tot înainte 1
9.15 Film serial pentru copii ; 

Robin Hood. Episodul 11
9,45 Pentru căminul dumneavoas

tră
10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii. Muzica 

românească și interpreții ei 
în festivalul național ,,Cîn- 
tafea României"

12,30 De strajă patriei 
13,00 Telex
13,05 Album duminical e£jpra ve

selă • 14,00 Fotbal ‘Sportul 
studențesc — F. C. Bihor 
(Campionatul național — di
vizia A). Transmisiune direc
tă de la stadionul ..Republi
cii". în pauză : ..Medalii pen
tru școala curajului" — re
portaj • 15,50 Noi aventuri 
în epoca de piatră • 16,10

pentru 
tarea 
timpul 
furtuni 
tul a nivelat 
de nisip, iar aceasta a 
permis mai tirziu să 
se facă din nou îm
păduriri. Pe terenurile 
mai joase aflate intre 
dunele nivelate au fost 
săpate canale, 
și apoi s-au 
pomi, ierburi 
me pentru a 
tăți compoziția și struc
tura solului. în numai 
10 ani, locuitorii co
munei au smuls, deșer
tului și aU redat agri
culturii mai mult de 
130 kmp de teren

puțuri 
plantat 

și legu- 
imbună-

a* 
6e- 

_____ au 
spulberate de 
Această valo-

se districte și zeci de 
centre forestiere care 
îmbinind irigațiile cu 
împăduririle au con
tribuit din plin la cu
cerirea deșertului.

In prezent, la liziera 
sudică a deșertului 
Maowouson se întind 
pe sute de kilometri 
perdele de păduri care 
stau pavăză in calea 
nisipurilor zburătoa
re. Ele au făcut posi
bilă transformarea a 
peste 3 000 kmp de 
nisipuri aride în gră
dini roditoare. Ca ur
mare a acestor acțiuni 
de amenajare a deșer
tului, furtunile, vintu- 
rile uscate și valurile 
de aer rece, atit de 
dăunătoare culturilor,

a-

au fost mult dimi
nuate.

Acțiuni importante 
au fost Întreprinse Și 
în vestul deșertului 
Takla-Makan, cel mai 
mare deșert al Chinei, 
unde nu exista nici un 
curs de apă și nici re
surse mai bogate de 
apă subterană. în
ceastă zonă, precipita
țiile anuale înregis
trează doar 70 mm. in 
timp ce evaporările 
depășesc 2 400 mm. Și 
aici, după o trudă de 
4 ani. populația locală 
a săpat canale, ce tota
lizează 15 000 
gime. A fost 
de asemenea, 
dc acumulare 
prafață de

km lun-
săpat, 

un bazin 
pe o su- 

4 000 ha.

capacitate
90 000 000 metri cubi 
de apă. Zăpezile to
pite din munții Pami- 
rului au fost călăuzite 
prin aceste canale spre 
deșert, ceea ce a per
mis irigarea anuală a 
peste 70 000 ha teren.

Se poate astfel spu
ne că legenda despre 
bătrinul care a mutat 
munții își afe un stră
lucit corespondent in 
realitatea de azi, cind 
oamenii muncii din 
zonele deșertice, prin- 
tr-o uriașă investiție 
de efort și inteligență, 
transformă 
in

nisipurile
grădini roditoare.
Florea
CEAUSESCU

Reportajul emisiunii : „Un 
om neobișnuit" • 16,24 Drag 
litoral — muzică și poezie la 
malul mării • 16,40 Din ar
hiva de filme : secvențe cu 
comici muzicali vestiți • 16,53 
Șah mat în... 15 minute

17,10 Film serial : Linia maritimă 
Onedin. Episodul 6. Regia : 
Viktors Ritelis

18.00 Telecinerecital
18.35 Micul ecran pentru cei mici 
19,00 Istorie pe meridianul 23’58”

— Giurgiu (reportaj)
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Antena vă aparține. Specta

col prezentat de județul Ilfov. 
Primul dintr-un nou ciclu de 
programe duminicale al tele
viziunii române

20.50 Film artistic : ..Elizabeth și 
Essex". Producție a studiou
rilor americane.

22.30 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ. Concertul 
de deschidere a stagiunii

simfonice 1977—1978 a Filar
monicii de stat „Gfeorge E- 
nescu"

LUNI, 26 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL 1

16,00 Telex-
16.05 Teleșcoală
16.25 Emisiune în limba maghiară
19.20 îooi de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Panoramic
20.30 Odiseea. Episodul 7
21.20» Cadran mondial
21.45 Balet pe micul ecran : ..Tri

cornul" de Manuel De Falia.
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16.30 Reportaj TV : ..Un om obiș
nuit" de Aristide Buhoiu

16.45 întîlnire cu satira și umorul 
(selecțiuni)

17.30 Cenacluri ale tineretului din 
Capitală

18.00 Din cîntecele șl dansurile po
poarelor

18.25 Documentar TV : Costache

Negri — pașoptist și unionist, 
strălucit înaintaș al diploma
ției românești

18,55 Film serial pentru copii ; 
Cuore — episodul 8

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Seară de operă : ,,Tosca“ de 

Giacomo Puccini (selecțiuni).
20.50 Actualitatea bucureșteană
21.10 Telex
21,15 „Cîntarea României". Versuri 

în lectura poeților laureați ai 
Festivalului național : Gh. 
Tomozel. Szemler Ferenc, 
Adrian Păuneseir

21.35 Film serial : Regan

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Marele soldat — 19,30,
(sala mică) : Acord — 19,30.

• Teatrul de comedie : 12 oameni 
furioși — 19.30.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică — 
19.30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Micul infern — 19,30.
• Teatrul Giulești : Romanțioșii
— 19,30. (la Muzeul militar cen
tral) : Imn pentru oamenii aces
tui pămînt — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă-
nase" (sală Savoy) : Revista cp 
paiațe — 19.30. (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
(sala Palatului) : Camping-Boema
— 17; 20.
• Teatrul ,,i. Vasilescu" : Sicilia
na — 19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt : Pufușor și Mus
tăcioară — io, Nota zero la pur
tare — 17.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala Vic
toria) : Ileana Sinziana — 11.
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NAȚIUNILE UNITE

Adunarea Generală a adoptat 
ordinea de zi a actualei sesiuni

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U., în
trunită in ședință plenară, a adoptat, 
vineri seara, ordinea de zi a celei 
de-a 32-a sesiuni. Pe agendă figu
rează 126 puncte, dintre care 38 vor 
fi dezbătute în ședințele plenare ale 
Adunării Generale, iar celelalte în 
ședințele comitetelor Adunării Ge
nerale.

Printre temele care vor fi aborda
te in cadrul dezbaterilor în plen ale 
Adunării Generale figurează situa
ția din Orientul Mijlociu, inclusiv 
problema palestineană si cea a așe
zărilor israeliene în teritoriile arabe 
ocupate, situația din Africa australă, 
precum șli probleme privind dezar
marea.

Pe de altă parte, grupul țărilor

africane la O.N.U. a ținut o adu
nare in memoria patriotului sud-a- 
frican Steve Biko, care a încetat 
din viață în împrejurări încă neelu
cidate într-una din temnițele regi
mului rasist de la Pretoria, tn acest 
cadru a fost citită. în numele se
cretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, o declarație in care este 
exprimată indignarea profundă față 
de decesele frecvente in rindul de- 
ținuților politici din închisorile re
gimului rasist sud-african. „Aceste 
decese și dovezile privind maltrată
rile și torturile din carcerele poli
ției nu pot decît să agraveze în ma
re măsură situația serioasă din A- 
frica de Sud si să submineze șansele 
pentru soluționarea pașnică a pro
blemelor din această țară".

„O. E. P. — singurul reprezentant legitim 
al poporului pa Iești nean"

O declarație a municipalităților orașelor de pe malul vestic 
al Iordanului

BEIRUT 24 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 
este singurul reprezentant legitim al 
poporului palestinean. se spune în- 
tr-o declarație adoptată de munici
palitățile orașelor de pe malul vestic 
al Iordanului, aflate sub ocupație 
israeliană. Documentul subliniază că 
orice eforturi în vederea reglemen
tării conflictului din Orientul Mij
lociu vor fi sortite eșecului, dacă nu 
se vor desfășura cu participarea

O.E.P. Ignorarea problemei palesti- 
nene și a drepturilor poporului pa
lestinean la autodeterminare nu poa
te duce Ia o rezolvare trainică a 
conflictului din zonă, mentinind pe
ricolul izbucnirii unui nou conflict 
armat. Poporul arab palestinean are 
pe deplin dreptul de a-și crea un stat 
suveran și. price încercări de a-1 pune 
în dependență de alte țări constituie 
o încălcare a acestui drept.

agențiile de presă
Comunicatul mongolo-bul- 

gar Pr'vind Vizita de prietenie efec
tuată în R.P. Mongolă de Stanko To
dorov. președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, și convor
birile acestuia cu Jambîn Batmunh, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al tării-gazdă. relevă că părțile au 
constatat cu satisfacție dezvoltarea 
relațiilor bilaterale în toate domeniile 
și au convenit asupra măsurilor me
nite să promoveze în continuare coo
perarea bilaterală.

Apel al P.C.S. la acțiuni 
COinUne» Lulnd cuvîntul la un mi
ting la care au participat 20 000 de 
persoane, secretarul general al Parti
dului Comunist din Spania. Santiago 
Carrillo, a adresat un nou apel Parti
dului Socialist Muncitoresc Spaniol 
pentru a participa la o reuniune co
mună în vederea realizării unui a- 
eord asupra „măsurilor necesare care 
trebuie aplicate In tară".

La Phenian3 {bst publicat co
municatul comun la încheierea vizi
tei de stat întreprinse in R.P.D. Co
reeană de președintele Birmaniei, 
U Ne Win, in care se subliniază că 
situația internațională actuală evo
luează în favoarea cauzei juste a for
țelor de eliberare națională și a lup
tei progresiste a popoarelor împotriva 
imperialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului și tuturor forțelor de 
dominație străină. Părțile subliniază, 
de asemenea, că țările nealiniate tre
buie să promoveze cooperarea eco
nomică și tehnică in vederea instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale.

Opera Română din Cluj-Na- 
poca a prezentat pe scena Tea
trului de operă și balet din Kiev 
un spectacol de pală cu opera 
compozitorului clujean Tudor 
Jarda „Pădurea vulturilor", lu
crare distinsă cu premiul II la 
prima ediție a Festivalului na
țional „Cintarea României". La 
spectacol au participat S. D. 
Bezklubenko. ministrul culturii 
al Ucrainei, V. P. Osnaci. prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Ucrainei, reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid si de stat.

In editura „Libros de Mexico" 
a apărut „Antologia poeziei ro
mânești", ediție îngrijită de 
scriitorul mexican Mario Colin 
Si patronată de guvernul fede
ral mexican. Volumul cuprinde 
o amplă selecție din creația a 
24 de poeți români, clasici și 
contemporani, incluzlnd prezen
tări biografice și fotografiile 
acestora.

La festivalul internațional al 
filmului de turism. desfășurat 
in R. S. Cehoslovacă, filmul ro
mânesc „Carpați — farmec și 
mister" a fost distins cu pre
miul principal la categoria fil
melor de propagandă pentru 
turism.

Primire. Primul ministru al
Franței. Raymond Barre, l-a primit 
pc- Yang Cen-vu. conducătorul dele
gației militare chineze care între
prinde o vizită in Franța.

în Declarația finală 3 pri* 
mei conferințe internaționale a re
prezentanților populațiilor indigene 
de pe continentul american, desfășu
rată la Geneva, se arată că toate do
cumentele aprobate de participanți 
vor fi trimise secretarului general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim. Declarația 
finală recomandă ca ziua de 12 oc
tombrie. dată la care, in 1492, Cri's-

OLANDA

Substratul unei crize 
de guvern prelungite

Parlamentul olandez și-a reluat 
zilele acestea activitatea, in condi
țiile in care loja rezervată guvernu
lui continuă să fie neocupată. După 
patru luni de la alegerile parlamen
tare. tratativele care au loc intre 
principalele grupări politice nu au 
dus incă la formarea unui guvern 
de coaliție care să poată întruni ma
joritatea in parlament, deși s-a con
turat un acord asupra principiilor 
de bază ale programului viitorului 
cabinet. Această situație a determi
nat pe regina Iuliana ca. in dis
cursul rostit la inaugurarea sesiu
nii parlamentare, să declare că „este 
timpul să se pună capăt acestei pre
lungite crize" și să se ajungă la con
stituirea unui nou guvern care să 
găsească soluții problemelor econo
mice și sociale ce confruntă tara.

Potrivit comentariilor presei olan
deze și internaționale, dificultățile 
întimpinate in rezolvarea crizei gu
vernamentale sînt strins legate de 
situația economică a Olandei, care, 
ca și în celelalte țări vest-europene, 
se caracterizează prin încetinirea 
activității productive, reducerea ex
porturilor, deficit cronic al balanței 
comerciale externe. Toate acestea au 
avut ca efect direct creșterea șoma
jului și o rată ridicată a inflației. 
Astfel, numărul celor fără de lucru 
se ridică în prezent la 220 000 — ceea 
ce înseamnă aproximativ 6 la sută 
din populația activă a țării, iar in
flația cunoaște un ritm de creștere 
de 7 Ia sută în acest an.

Dificultățile economice își găsesc 
reflectare in bugetul prezentat par
lamentului de guvernul demisionar. 
Acesta prevede în mod deliberat un 
deficit de 12,5 miliarde florini, ceea 
ce înseamnă aproximativ 5 la sută 
din venitul național brut, în compa
rație cu 4 la sută din exercițiul bu
getar precedent. Prin buget se pre
limina reducerea veniturilor reale 
ale salariaților cu 1,5 la sută. Totul 
Indică astfel că se va produce nu o 
ameliorare, ci. dimpotrivă, o scăde
re a nivelului de trai al oamenilor 
cu venituri fixe.

Problemele pe care le ridică situa
ția economică se agravează in con
dițiile lipsei unui guvern stabil. Or, 
această perspectivă nu se întrevede 
încă. Cele trei formații politice —

Partidul socialist, Partidul creștin- 
democrat. si „Democrații 66“ — sus
ceptibile de a forma o viitoare coa
liție guvernamentală au căzut de a- 
cord asupra punctelor esențiale ale 
unui program de guvernare, dar o 
serie de divergențe (cheltuielile 'mi
litare, politica energetică, reparti
zarea portofoliilor etc.) persistă. 
Principala prevedere a programului 
asupra căruia s-a căzut de acord se 
referă la stoparea creșterii salariilor 
în următorii doi ani, cu rezerva că 
în cel mai bun caz ar urma să fie 
luată in considerare doar o oarecare 
adaptare a salariilor la creșterea 
preturilor. Programul urmărește, tot
odată, încurajarea investițiilor prin 
acordarea de sprijin financiar între-> 
prinderilor, cu condiția ca beneficiile 
realizate să fie folosite pentru crea
rea de noi locuri de muncă. Sînt de 
asemenea preconizate drastice mă
suri de austeritate in ce privește 
cheltuielile de stat și asigurările so
ciale. Este evident că un asemenea 
program economic și social riscă să 
nemulțumească majoritatea salaria
ților. deoarece,, așa cum arată ziarul 
vest-german „Frankfurter Rund- 
schau". pentru a atinge acest obiec
tiv „olandezii vor trebui să siringă 
și mai mult cureaua".

De aceea, sindicatele au hotărit să 
nu se angajeze de la bun început in 
sprijinirea politicii economice și so
ciale a guvernului pe o perioadă mai 
îndelungată și și-au rezervat dreptul 
de a-și reexamina anual poziția față 
de viitorul cabinet.

In cazul formării acestei, coaliții, 
conform programului, ar urma să se 
modifice bugetul pentru a spori fon
durile destinate redresării econo
mice, ceea ce va duce la creșterea 
deficitului cu încă 1.5 miliarde flo
rini. Directorul Băncii Naționale. 
Zijlstra. s-a declarat deja împotriva 
unei noi creșteri a deficitului, care 
ar putea avea efecte contrare celor 
așteptate. Ținind seama de toate a- 
cestea, ziarele apreciază că nu este 
exclusă posibilitatea ca pină la urmă 
să fie alcătuit un guvern minoritar 
cu perspective efemere în condițiile 
dificultăților actuale.

C. VARVARA

Conferința Uniunii Interparlamentare
• Consultări privind pregătirea celei de* a lll-a Conferințe 

parlamentare în problemele securității și cooperării în Europa
• Dezbaterile în plen evidențiază necesitatea instaurării unei 

noi ordini economice internaționale
SOFIA 24 (Agerpres). — La 24 sep

tembrie. la Sofia a avut loc reuniu
nea grupurilor parlamentare ale sta
telor europene. S.U.A. și Canadei, 
care a luat în dezbatere aspecte le
gate de pregătirea si desfășurarea ce
lei de-a IlI-a Conferințe parlamen
tare in problemele securității și coo
perării in Europa, care va avea loc 
în 1978.

S-a hotărit în unanimitate ca ordi
nea de zi a viitoarei conferințe să o 
constituie aplicarea integrală a pre
vederilor Actului final și participa
rea efectivă a parlamentelor și par
lamentarilor la realizarea acestui 
obiectiv. ★

In continuarea dezbaterilor în 
plen ale celei de-a 64-a Conferințe 
a Uniunii Interparlamentare s-au 
discutat probleme privind instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale. Intervențiile delegatilor, în mod 
deosebit ale celor din țările în curs

de dezvoltare, au pus in evidență 
gravele consecințe ale accentuării 
decalajelor, implicațiile lor in viața 
economică și social-politică a aces
tor state.

Deputatul român Urdea Deccbal a 
relevat importanta de prim ordin pe 
care tara noastră o acordă înlocuirii 
vechilor relații de inechitate cu re
lații noi. cu o nouă ordine economică 
— condiție a asigurării stabilității e- 
conomiei mondiale, pentrir elimina
rea surselor de tensiune și neîncre
dere. Reprezentantul român a relovat 
rolul parlamentelor in lichidarea ob
stacolelor artificiale în calea schim
burilor comerciale, a cooperării eco
nomice și a transferului de tehnolo
gie. Totodată, el a subliniat că parla
mentele sînt chemate să influențez^ 
guvernele respective pentru pregăti
rea minuțioasă a Conferinței O.N.U. 
pentru știință si tehnologie, pentru 
adoptarea codului de conduită pri
vind transferul de tehnologie.

Încheierea convorbirilor dintre tovarășii
IOSIP BROZ TITO

BELGRAD 24 (Agerpres). — Sîm- 
bătă s-a Încheiat vizita in Iugo
slavia a lui Jănos Kâdâr, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, întreprinsă la invi
tația lui Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
în timpul convorbirilor oficiale, des
fășurate într-o atmosferă sinceră și

Șl JĂNOS KĂDĂR
tovărășească, in spiritul înțelegerii 
reciproce, au fost abordate probleme 
referitoare la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări, la situația 
internațională și la mișcarea comu
nistă și muncitorească internațională 
— relatează agenția M.T.I. Convorbi
rile s-au referit, de asemenea, la 
cooperarea dintre cele două partide, 
adaugă agenția Taniug.

transmit:
tofor Columb debarca pe pămîntul 
„Lumii Noi", să fie declarată „Zi in
ternațională de solidaritate cu popu
lațiile indigene de pe continentul a- 
merican".

în capitala Cubeis au des_ 
chis lucrările primului congres al 
Comitetelor de. Apărare a Revoluției 
(C.D.R.), organizație de masă care 
cuprinde peste cinci milioane de 
membri. La congres participă apro
ximativ 2 500 delegați, reprezentind 
organizațiile din cele 14 provincii ale 
țării, precum și invitați de peste ho
tare.

Plenara C.C. 
al Partidului 

Comunist Francez
PARIS 24 (Agerpres). — La Paris 

a avut loc o plenară a C.C. al P.C, 
Francez, la care Charles Fiterman, 
secretar al C.C. al P.C.F.. membru 
supleant al Biroului Politic al P.C.F., 
a prezentat un raport cu privire la 
convorbirile dintre reprezentanții 
celor trei partide ale stingii în 
problema actualizării programului 
comun de guvernare. în urma audie
rii raportului. C.C. al P.C.F. a reafir
mat dorința partidului comunist de a 
relua aceste convorbiri, o scrisoare 
in acest sens fiind adresată Comite
tului Director al Partidului Socialist 
Francez.

PEKIN

Inaugurarea oficială a noului sediu 
al Ambasadei României

PEKIN 24 (Agerpres). — La 24 
septembrie 1977. a avut loc. la Pekin, 
inaugurarea oficială a noului sediu, 
al Ambasadei Republicii Socialiste 
România în Republica Populară Chi
neză.

Cu acest prilej, au rostit alocuțiuni 
Ma Uan-po. adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P. Chineze, 
și Constantin Oancea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, șeful 
delegației guvernamentale a Republi
cii Socialiste România. La festivita
te au participat Li Yi-meng, adjunct 
al șefului Secției pentru relațiile ex
terne a C.C. al P.C. Chinez. Li Da, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, loc
țiitor al șefului Marelui Stat Major 
al Armatei Populare Chineze de Eli

berare, Tia Si. adjunct al ministrului 
comerțului exterior. Yang Ci, vice
președinte al Asociației de prietenie 
a poporului chinez cu străinătatea, 
Gean Tien-siang. vicepreședinte al 
Comitetului Revoluționar Municipal 
Pekin, cadre cu munci de răspundere 
din instituții centrale chineze, mun
citori, tehnicieni, arhitecți. ingineri 
și ostași ai Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, care și-au adus 
contribuția la construirea sediului 
Ambasadei Republicii Socialiste 
România la Pekin. Au luat parte, de 
asemenea. Ion Dorobanțu, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al țării 
noastre la Pekin, membri ai amba
sadei.

BRUXELLES

întilnire a președintelui in exercițiu al Comitetului
Executiv al C.A. E.R. cu președintele In exercițiu 

al Consiliului Comunității Europene
BRUXELLES 24 (Agerpres). — 

Tovarășul Mihai Marinescu, vice- 
prim-ministru al guvernului român, 
președinte în exercițiu al Comitetului 
Executiv al C.A.E.R., asistat de A. 
Velkov. adjunct al secretarului 
C.A.E.R., a avut o întilnire cu Henri 
Simonet. ministrul afacerilor externe 
al Belgiei, președinte în exercițiu 
al Consiliului Comunității Europene, 
la care a participat W. Haferkamp, 
vicepreședinte pentru relații externe 
al comisiei C.E.E.

întrevederile au prilejuit un schimb 
constructiv de păreri în problema 
unor viitoare negocieri și a modali
tăților de desfășurare a acestora. 
Convorbirile au permis o mai bună 
înțelegere a pozițiilor părților și con
turarea posibilității începerii de ne
gocieri în prima parte a anului 1978.

Modalitățile concrete ale începerii 
negocierilor propriu-zise, în scopul 
încheierii unui acord de relații și 
colaborare pe multiple planuri, vor 
fi stabilite ulterior.

WASHINGTON

întrevedere între președintele S.U.A. 
și ministrul de externe al U. R. S. S.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A.. Jimmy Carter, a 
avut, la Casa Albă, o convorbire cu 
ministrul de externe al U.R.S.S.. An
drei Gromîko. cu care a examinat 
probleme privind stadiul relațiilor so- 
vieto-americane și perspectivele a- 
cestora. Ambele părți au exprimat 
convingerea că este necesară îmbu
nătățirea acestor relații — relatează 
agenția T.A.S.S.

Președintele Carter si ministrul de

externe sovietic au efectuat un 
schimb multilateral de opinii în pro
bleme privind încheierea unui nou 
acord sovieto-american asupra limi
tării armamentelor strategice ofensi
ve. Au fost abordate, de asemenea, o 
serie de probleme referitoare la li
mitarea armamentelor, la dezarmare 
și la situația din Orientul Mijlociu, 
precum si alte probleme internaționa
le de interes comun.

Val de arestări în
JOHANNESBURG 24 (Agerpres).— 

Politia sud-africană a arestat vineri 
seara mai multe sute, de africani care 
se pregăteau să părăsească Soweto 
pentru a participa duminică, la King 
William’s Town, la funeraliile lui 
Steve Biko. lider al populației afri
cane. mort în închisoare săptămina 
trecută, informează agenția France

Republica Sud-Africană
Presse. citind un purtător de cuvînț 
oficial. De asemenea, politia a des
chis focul la Soweto împotriva parti- 
cipantilor Ia o demonstrație.

Persoanele arestate au fost trans
portate la comisariatele de politie din 
Soweto pentru interogatoriu, și in 
cîteva ore 70 de persoare au fost in
culpate.

„Păianjenul negru din Paraguay

in Republica Sud-Atricano segregația rasială se manifestă peste tot. 
inclusiv pe stadioane

ITALIA

Rezultate ale acordului 
între partidele 

„arcului constituțional44
ROMA 24 (Agerpres). — Luind 

cuvintul la o adunare desfășurată la 
Palmanova, in apropiere de Udihe, 
primul ministru al Italiei. Giulio 
Andreotti, s-a referit la principalele 
probleme de politică internă ale mo
mentului actual, pe care l-a caracte
rizat ca fiind „un contrast de lumini 
si umbre, atit in domeniul social, cit 
și in cel al activităților productive" 
— informează agenția A.N.S.A.

în ce privește acordul programatic 
între cele șase partide ale „arcului 
constituțional" (democrat-creștin. de 
guvernămint. comunist, socialist, so
cialist-democratic. republican si libe
ral). acord incheiat in cursul acestui 
an. primul ministru a apreciat că 
acesta începe că dea primele roade 
în toate sectoarele. Totuși, a precizat 
el. este alarmant faptul că producția 
industrială s-a redus, fapt ce are 
repercusiuni si asupra programelor 
privind utilizarea forței de muncă in 
vederea reducerii șomajului.

Iarnă timpurie 
în S.U.A.

In unele regiuni ide S.U.A. iama 
și-a făcut apariția mai devreme 
ca de obicei. In nordul sîatu- 
lui Colorado și în Wyoming stra
tul de zăpadă a atins 12 cen
timetri. Apropierea sezonului rece 
a fost însoțită si de intensifi
carea vîntului. la Colorado Springs ‘ 
viteza de deplasare înregistrată a 
curentilor de aer fiind de peste 110 
kilometri pe oră.

Un personaj sinistru 
revine iarăși in atentia 
unor ziare occidentale, 
după ce vreme de trei 
decenii in jurul adresei 
si ocupației sale s-au 
tesut tot felul de ver
siuni. Este vorba de Jo
sef Mengele. unul din 
cei mai odioși criminali 
de război naziști, o ve
ritabilă personificare a 
brutalității si cruzimii 
demente a Reichului hi- 
tlerist. Cele două mili
oane si jumătate de vic
time ajunse cindva in 
„lagărul mortii" de la 
Auschwitz au făcut mai 
intîi cunoștință cu „me
dicul" SS Mengele. care 
decidea cit de scurt le 
va fi popasul înainte de 
a trece pragul camere
lor de gazare, servind 
drept cobai pentru dia
bolice experiențe „de 
laborator".

După prăbușirea Rei
chului. Mengele. adevă
rat simbol al inumani- 
tătii. a reușit să fugă si 
crimele sale au rămas

pînă azi nepedepsite. 
Dar cei ce au cunoscut 
ororile lagărelor nazis
te nu se pot împăca cu 
această situație si con
tinuă căutările. Ultime
le informații în acest 
sens au fost publicate 
de revista americană 
„Time", din care re
zultă că Mengele s-ar 
afla în Paraguay, unde 
a intrat în 1959 si. cu 
ajutorul altor naziști 
deveni ti mari fermieri, 
a obtinut rapid actul de 
cetățenie Paraguayans. 
El dispune de două vile 
somptuoase si foarte 
bine păzite (una Ia San 
Antonio si alta la Puer
to Stroessner). de o 
gardă personală perma
nentă alcătuită din pa
tru persoane. O mare 
parte a timpului și-o 
petrece într-o zonă mi
litară strict interzisă 
străinilor si. în ciuda 
dezmințirilor autorități
lor. actualmente are 
funcția de consilier al

politiei din Chacho, unde 
își etalează experiența 
sa de călău în acțiunea 
de exterminare sau de 
reducere la sclavie a in
dienilor Ache. De alt
fel. un șef al politiei 
paraguayene s-a lăudat 
că sînt folosite „metode 
naziste" in raporturile 
cu indienii. In fine, 
Mengele este membru 
activ al Organizației 
neofasciste „Păianje
nul", al cărei scop con
stă în a-i feri pe cri
minalii de război na
ziști de eventualitatea 
capturării. Influenta și 
mijloacele celor ce acor
dă o asemenea protec
ție alături de cîrdăsia 
cu autoritățile paragua
yene. cărora le prestea
ză servicii, explică în 
mare măsură de ce 
Mengele nu a putut fi 
prins spre a da soco
teală pentru crimele să- 
vîrsite.

O. V.

HAITI

Promisiuni îmbietoare și realități dramatice
Din îndepărtatul Haiti sosesc în 

ultima vreme vesti care contrastea
ză flagrant cu realitățile din acea 
tară. Mai intîi. oficiile respective de 
propagandă au răspindit zvonul că 
cetățenii vor fi., convocati la urne 
sore a înlocui cîrmuirea supremă e- 
reditară si viageră cu alta aleasă li
ber. Președintele Jean-Claude Duva
lier a declarat, la festivitățile prile
juite de împlinirea a 20 de ani de 
regim dictatorial, că ultimii 104 de
ținuți politici ar fi fost eliberați din 
închisoare si că „democratizarea" in
stituțiilor va marca al treilea dece
niu al duvalierismului.

Lăsind la o parte faptul că pre
cizarea din urmă — adică proclama
rea unui nou deceniu de „duvâlie- 
rism" — spulberă iluziile privitoare 
la eventuale alegeri libere, „demo
cratizarea" anunțată- ridică destule 
alte semne de întrebare. începind cu 
acela că autorul promisiunilor a- 
parține clanului care, cu ajutorul 
unui vast aparat represiv, stăpinește 
de atit timp Haiti ca pe o feudă 
proprie. Se știe că regimul instalat 
de Francois Duvalier, faimosul „Papa 
Doc", tatăl actualului președinte, a 
ridicat teroarea antipopulară la rang 
de principiu fundamental si genera
lizat de guvernare. Lui i se dato
rează organizarea unuia din cele mai 
crunte aparate represive — si
niștrii „tontons-macoutes". un fel de 
variantă locală a gestapoului hitle- 
rist — care a lichidat orice opoziție, 
prin exterminarea fizică a rivalilor 
politici ai dictatorului. Acesta a do- 
bîndit o tristă notorietate internațio
nală si prin șirul de execuții colec
tive, transformate în odioase specta
cole de sadism, conduse de el per
sonal.

Lunga guvernare duvalieristă a lă
sat în urmă o situație economică din 
cele mai sumbre. Sînt suficiente cî

teva date statistice pentru a înțele
ge drama haitiană. Venitul mediu pe 
locuitor a scăzut de la 82 dolari in 
I960, la 74 dolari în 1970 si la 72 în 
1976. fiind cel mai redus din întrea
ga Americă Latină. In zece ani. rit
mul de creștere economică s-a re
dus de la 2.5 la sută la 1,3 la suta, 
reprezentind cam jumătate din rit
mul sporului demografic. Nu este de 
mirare că Haiti exportă astăzi mai 
nutin decit chiar fată de perioada 
colonială. Consumul de electricitate 
ne locuitor e unul din cele mai cobo- 
rite din cite se cunosc in lume : a- 
bia 24 kilowați-oră. Puținele ramuri 
industriale — prelucrarea trestiei de 
zahăr și exploatarea bauxitei și cu
prului — se află in întregime în mii- 
nile Tirmelor monopoliste străine.

Din cei pesce 5 milioane de lo
cuitori. 90 la sută sînt analfabeți. și 
cam tot la atîta se ridică si procentul 
subnutriților. în unele regiuni din 
nord, tuberculoza ucide trei sferturi 
din copii înainte de a împlini patru 
ani. Cu puțin înainte de moarte. 
Franțoiș Duvalier a decretat arenda
rea a 75 la sută din teritoriul insu
lei Tortuga — din apropierea coas
tei haitiene — firmei nord-america- 
ne ..Dupont Caribean Inc", act ce 
se înscrie într-o lungă serie de mă
suri '-■orin care s-au înstrăinat siste
matic resursele tării. în favoarea ca
pitalului monopolist.

După dispariția lui Francois Du
valier. în urmă cu sase ani. apele 
au curs in aceeași matcă, structuri
le politice si economice răminind 
practic intacte, chiar dacă au fost 
evitate demonstrațiile publice de cru
zime si propaganda oficială S-a ab
ținut să mai șocheze lumea cu afir
mații despre „deplina democrație ci 
concordie" din tară. In rest, corpu
rile de „tontons-macoutes" au fost 
rebotezate „regimente de leoparzi"

(ceva mai discrete în represiunile 
singeroase). peisajul economico-social 
a rămas același, iar forțele demo
cratice au continuat să fie supuse 
prigoanei.

Golirea penitenciarelor anunțată a- 
cum prin eliberarea a 104 deținuți 
ar putea fi reală, aceștia fiind de fapt 
supraviețuitori, după ce zeci de mii 
au fost lichidați

De altfel, momentul grațierii a co
incis cu publicarea unui manifest de 
către „Regruparea Forțelor Democra
tice Haitiene". alcătuită din 11 or
ganizații ale opoziției, precum si din 
patrioti independenți. în care se for
mulează următoarele revendicări : a- 
nularea decretului din 29 aprilie 1969 
(în virtutea căruia orice persoană 
ostilă regimului poate fi condamna
tă la moarte), garanții de reîntoar
cere în tară a refugiatilor si exila- 
tilor politici, dreptul. Ia asociere si 
respectarea libertății cuvintului. In 
încheiere, manifestul cere haitienilor 
să lupte pentru formarea unui gu
vern democratic de salvare națio
nală.

Unii observatori atribuie promisiu
nile de liberalizare de la Port-au- 
Prince presiunilor simtite de regim 
din partea sprijinitorilor traditional! 
din afară, tot mai jenați de rindu- 
ielile din.. Haiti, atit de distonante 
fată de ceea ce ei propagă în vorbe. 
Retusarea fațadei dezagreabile ar fi 
în acest caz o condiție a sporirii a- 
sistentei economice pentru Haiti. 
Pentru alții, cu promisa „liberaliza
re". președintele haitian ar viza a- 
tragerea de simpatii în vederea con
centrării puterii in miinile sale. Ră- 
mine de văzut care sint motivele 
reale ale limbajului îndulcit. în con
textul acelorași realități dramatice.

Vasile OROS

DE PRETUTINDENI
• FLORA COREEI. «- 

timul din cele șapte volume ale 
lucrării „Flora Coreei" a apărut 
recent în librăriile din R.P.D. 
Coreeană. Lucrarea, de mare an
vergură, include concluziile ști
ințifice desprinse în urma stu
dierii aprofundate a unui număr 
de peste 4 000 de specii de plan
te existente pe teritoriul Coreei, 
dintre care peste 500 specii sînt 
cunoscute numai în această tară. 
Mai mult de 1500 specii sînt 
plante utilizabile în industrie. în 
medicină etc. în carte fiecare 
plantă este înscrisă sub denumi
rea științifică și populară, rele- 
vîndu-se, totodată, importanta ei 
economică. Din lucrare transpar 
eforturile întreprinse de orîndui- 
rea populară pentru protejarea 
și îmbogățirea resurselor vegeta
le ale țării. Paralel cu rezerva
țiile naturale, au fost create pe
piniere pentru arbori și alte 
plante. Anual, sînt organizate 
acțiuni de masă în scopul plan
tării de pomi. în prezent se des
fășoară o vastă acțiune de îm
pădurire a unor terenuri în su
prafață de peste un milion de 
hectare.

• FUMATUL FAVORI
ZEAZĂ ACCIDENTELE 
CARDIACE. Doi cercetători 
de la clinica universitară Corneli 
din New York au reușit să izo
leze din fumul țigaretelor o sub
stanță care favorizează formarea 
chiagurilor de singe. Această 
descoperire ar putea explica ra
porturile constante între consu
mul de țigarete și atacurile car
diace. Cei doi cercetători. Cari 
Becker si Thăodore Dubin, au 
constatat că această substanță, o 
proteină, denumită .,rutin". ac
ționează asupra factorului 12, 
una din numeroasele substanțe 
care intervin în coagularea sîn- 
gelui. Pînă în prezent legătura 
dintre ateroscleroză și consumul 
de tutun nu fusese stabilită decît 
in mod statistic.

• ÎN APĂRAREA 
FAUNEI ACVATICE. Pe 
Sena și-a făcut apariția o navă 
maj puțin obișnuită, a cărei mi
siune este de a depolua apele 
fluviului, care așa cum se știe 
sint afectate de substanțe toxice, 
care ■ provoacă, între altele, 
moartea peștilor. Metoda constă 
în insuflarea de oxigen în apă, 
ceea ce permite peștilor și 
vegetației să supraviețuiască, 
în prezent se folosesc cîteva 
stații fixe de epurare a apei, 
însă acestea nu pot asigura su
praviețuirea faunei acvatice de
cît pe o rază'relativ mică în ju
rul punctelor unde sint am
plasate. Firma „Air Liquide" 
a realizat un vas care să 
se poată deplasa în locu
rile unde este nevoie acută de 
serviciile sale. Dotată cu mai 
multe compartimente în care se 
păstrează oxigen lichid, nava 
poate insufla 500—1 000 kg de 
oxigen, tratînd astfel 2 900—5 800 
litri de apă pe secundă. Spe
cialiștii speră că în acest fel vor 
reuși să restabilească rapid echi
librul ecologic in apele curgă
toare, permițind francezilor să 
practice în continuare una din 
pasiunile lor — pescuitul.

• UN ORAȘ PE O 
MINA DE CĂRBUNE, 
în curînd, un oraș întreg din 
statul indian Bihar se va muta 
de pe actuala sa vatră. Măsura 
a fost luată ca urmare a desco
peririi sub străzile sale a unui 
important depozit natural de 
cărbune, estimat la 500 milioane 
tone. Potrivit aprecierilor, cea 
maj rentabilă metodă de ex
ploatare a zăcămîntului este în 
cariere la zi, ceea ce necesită 
transferarea orașului.

• ESTETICE SI PURIFI
CATOARE. întreprinderea' 
„Kosmetika" din Hlohovec (R.S. ;
Cehoslovacă) a lansat un nou j 
produs Care se bucură de largă 
apreciere in rindul cumpărători
lor. Este vorba de luminările 
parfumate „Ozona", care în timp 
ce ard degajă un parfum suav, 
menit să împrospăteze aerul din 
încăpere. absorbind în același 
timp fumul de țigară.

• UN NOU CIMP 
MAGNETIC, considerat a fi 
cel mai puternic din cite se cu
nosc pînă acum, a fost descoperit 
de astronomii vest-germani. In
tensitatea cîmpului magnetic 
este de 4,6 miliarde de grade și 
aparține unei mărunte stele neu- 
tronice, aflată la o distantă de 
12 000 ani-lumină de Terra. Cu 
un diametru de numai 20 kilo
metri. ea evoluează în jurul unei 
stele avind diametrul a circa 2 
milioane kilometri. Descoperirea 
a fost făcută cu ajutorul unor 
baloane prevăzute cu telescop 
Roentgen.

• PRINTRE GHEȚURI
LE CANADEI Șl ĂLAS- 
KĂI. Pentru prima dată un na
vigator solitar a făcut o călătorie 
de agrement din Atlantic în Pa
cific, traversind pasajul de nord- 
vest din Canada și Alaska. Per
formanța aparține lui Willy de 
Roos. un bărbat de 54 de ani. El 
a părăsit localitatea Mălmouth, 
din Anglia, la 17 mai. și dumini
ca trecută s-a angajat în strâm
toarea Behring. Willy de Roos 
intenționează să ajungă în insu
lele Aleutine, apoi la Vancouver, 
si mai departe spre sud. în Pata
gonia. la Capul Horn și, even
tual. in Antarctica. în 1904—1906 
paștii ul de nord-vest a fost for
țat pentru întîia oară de Amund
sen și echipajul său. călătoria lor 
duirînd 3 ani. De atunci, acest 
pasaj a fost traversat foarte rar, 
cele mai spectaculoase călătorii 
fiind cele efectuate de goeleta 
Saint-Roch în 1944 și de petrolie
rul Manhattan.
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