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EXIGENȚE ALE APLICĂRII 
NOULUI MECANISM

ECONOMICO-FINANCIAR
• Prioritar - realizarea producției nete și producției fizice
• Bugetele de venituri și cheltuieli - 

cît și pe secții
• încheierea grabnică a contractelor
• Perfecționarea activității organelor de conducere colectivă

urmărite pe întreprinderi

economice

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășa Elena Ceausescu 

s-au intilnit cu tovarășul Luigi Longo
6 PAGINI 30 BANI

Printre sarcinile de o deosebită 
Importanță, de stringentă actualitate 
pentru activitatea noastră economi
că — subliniate la plenarele C.C. al 
P.C.R. din martie și iulie a.c. — se 
situează aplicarea în practică a mă
surilor de introducere a noului me
canism economico-financiar, parte 
integrantă a complexului program 
de perfecționare a conducerii, plani
ficării și organizării vieții economi- 
co-sociale stabilit de Congresul al 
XI-lea al partidului.

0 cerință economică 
obiectivă. Rațiunea adoptării 
unui mecanism economico-financiar 
perfecționat izvorăște din cerințe o- 
biective impuse de actualul stadiu 
de‘dezvoltare a economiei naționale, 
care a asigurat condițiile abordării 
etapei transformării acumulărilor 
cantitative în mutații calitative, pe 
planul general al vieții economico- ' 
sociale. După cum se știe, în ultimul 
timp s-a creat un cadru larg demo
cratic pentru participarea directă, e- 
fectivă a celor ce muncesc la con
ducerea întreprinderilor, a economiei 
naționale, pentru îmbinarea armo
nioasă a autonomiei fiecărei unități, 
prin lărgirea competențelor și atri
buțiilor acestora, cu conducerea uni
tară a întregii vieți economico-so- 
ciale.

Așa cum a arătat viața, nu este 
suficientă instituirea cadrului de
mocratic, ci este necesar ca organis
mele de conducere colectivă să aibă 
Ia îndemină mijloacele si pirghiile 
economico-financiare necesare înfăp
tuirii în cele mai bune condiții a ro
lului lor in conducerea întregii acti
vități economico-financiare. Bună
oară. existenta producției globale ca 
indicator de bază al planului îndemna

adesea conducerile de întreprinderi 
la artificii de calcul. în locul unor 
acțiuni de sporire a producției și a 
eficientei economice. De asemenea, 
centralizarea excesivă a benefi
ciilor nu stimula întreprinderile in 
sporirea rentabilității producției. Și 
exemplele ar mai putea continua. 
Se cerea, deci, rezolvarea unei anu
mite contradicții apărute între acest 
cadru organizatoric democratic și 
mecanismul economico-financiar prea 
centralizat, rigid, învechit și foarte 
complicat. Prin măsurile de ordin 
economico-financiar adoptate la Ple
nara C.C. al P.C.R. din martie a.c. și 
din care unele au început să se aplice 
de la 1 iulie a.c. se soluționează de 
fond neconcordantele la care ne-am 
referit, sînt puse ia dispoziția unită
ților, organelor lor de conducere 
colectivă pîrghii corespunzătoare 
pentru îndeplinirea atribuțiilor care 
Ie revin, pentru stimularea creșterii 
eficienței economice. .

Cîteva coordonate de 
bază ale noului mecanism. 
Fie și numai succint, să amintim pî- 
teva din elementele componente ale 
noului mecanism economic :

1. Instituirea producției nete și a 
producției fizice, ca indicatori de 
bază ai planului. în acest mod, va
loarea nou creată în procesul muncii 
și realizarea produselor in cantitatea 
și în structura sortimentală prevăzute 
devin, incepînd cu semestrul II. prin
cipalele criterii de apreciere a mun
cii colectivului. în întreg sistemul de 
indicatori se acordă o importanță 
deosebită indicatorilor fizici, utilizării 
judicioase a fondului total de timp de 
muncă al întreprinderii, precum și in
dicatorilor și normativelor care ex
primă eficienta economică.

2. Îmbunătățirea sistemului de re
tribuire a personalului muncitor, care 
în esență vizează promovarea fermă 
a principiului socialist de repartiție, 
potrivit căruia retribuirea fiecărui 
om al muncii trebuie făcută în ra
port cu cantitatea, calitatea și im
portanta socială a muncii. între mă
surile prevăzute, se cuvine subliniată 
participarea la beneficii a oamenilor 
muncii, formă eficientă de stimulare 
individuală si colectivă a oamenilor 
muncii pentru desfășurarea unei ac
tivități economice cu eficientă supe
rioară.

3. Perfecționarea activității de pla
nificare. Firește, dezvoltarea econo- 
mico-socială se realizează în temeiul 
planului national unic, care unește și 
coordonează toate resursele materiale 
si umane ale tării spre telul sporirii 
continue a producției materiale, a 
venitului național, în vederea ridică
rii nivelului de trai. Esențial este că 
activitatea de planificare pornește 
de la unitățile de bază, deci de la 
evaluarea concretă a posibilităților, 
resurselor și cerințelor directe ale 
producției în perioada de plan, în 
fiecare întreprindere productivă. Un 
element fundamental în această pri
vință îl constituie accentuarea rolu
lui contractelor economice, care tre
buie încheiate concomitent cu lucră
rile de plan, ca și perfectarea de 
contracte de lungă durată între unită
țile economice.

4. Sporirea competențelor organe
lor de conducere colectivă din între
prinderi in gospodărirea resurselor 
materiale și financiare încredințate de 
societate spre administrare, in auto
finanțarea producției și dezvoltarea 
activității economice :

9 introducerea bugetului de veni-

Al 1000-lea tip 
de utilaj

Constructorii de mașini si 
laje tehnologice din cadrul 
treprinderii ..Electrotimis"
Timișoara întîmpină marea săr
bătoare națională de la 23 Au
gust cu un remarcabil succes 
în producție : , realizarea celui 
de-al 1 000-lea tip de utilai în
scris in fabricație. în cei cinci 
ani și jumătate care au trecut 
de la intrarea în funcțiune. Este 
vorba de mașina de trefilat cu 
emulsie sîrme de otel de 0,15, 
0.3 milimetri, utilaj care, prin 
performantele sale, asigură un 
mare randament si productivita
te în exploatare. Cele mai multe 
din produsele cu marca ..Elec- 
trotimiș". destinate echipării 
unităților de producție din in
dustria electrotehnică si con
structoare de mașini, sînt execu
tate după proiectele si tehnolo
giile elaborate de specialiștii în
treprinderii. împreună cu insti
tute de cercetare si de invăță- 
mînt superior din tară.

Merită evidențiate si acțiunile 
întreprinse de colectivul între
prinderii în scopul folosirii cu 
eficientă mărită a tuturor ca
pacităților productive, care au 
permis obținerea în plus fată de 
planul la zi a unei producții 
industriale în valoare de aproa
pe 8 milioane lei.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit, sîmbătă, la 
Predeal, cu tovarășul Luigi Longo, 
președintele Partidului Comunist 
Italian, care, împreună cu soția, se 
află la odihnă în țara noastră.

în timpul întâlnirii au fost evoca
te bunele relații de prietenie și co

(Continuare în pag. a IlI-a)
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laborare existente Intre cele două 
partide și a fost exprimată dorința 
de a extinde în continuare aceste 
raporturi . în interesul oamenilor 
muncii români și italieni, al dezvol
tării, pe multiple planuri, a rela
țiilor tradiționale' dintre 
Italia, dintre popoarele 
țări, al păcii, înțelegerii 
rii dintre națiuni.

România și 
celor două 
și coo-peră-

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale și ale mișcării comu
niste și muncitorești.

întâlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și soli
daritate frățească ce caracterizează 
raporturile statornicite între Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Italian, între conducerile 
celor două partide.

în centrul orașului Pitești
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CUVÎNTUL TĂRII
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Cuvîntul său, cuvîntul țării mele, 
La cumpăna istoriei l-aud, 
Ca pe-o-nflorire limpede de stele 
Pulsînd imens pe zările din sud,

Dincolo de rachetele ce-așteaptă 
Să le sfîșie-n colții de rechini, 
Cuvîntul său cu fruntea înțeleaptă 
Și tîmpla ca o creangă de măslini,

Un pod peste prăpăstiile vrerii 
De-a tace și din stele guri de tun, 
De-a hăcui-n orgolii și imperii 
Pămîntul ca o coada de păun,

Cuvîntul său, o aripă ce bate 
In larg sfidînd mocnitele furtuni 
Ce te pîndesc, rînjind, umanitate, 
Ca un arici în tine să te-aduni,

MUREȘUL DE ASTAZI
progres economic rapid,

înflorire culturală,

RUBRICILE NOASTRE
Omul și via|a rațională 
• Din instanță în fața 
opiniei publice • Cronica 
literară • Adnotări • Fap
tul divers • Din țările 
socialiste • De pretutin
deni • Chenar de duminică

lin scut de platină seînteietoare 
De cinste, de curaj, de adevăr, 
Un ochi ce-așază omul lingă soare 
Și-i rotunjește visul ca un măr,

Cuvîntul său, cuvîntul României, 
O Dunăre ce globu-ntreg l-a-ncins 
Cu-acest elan al luptei și-al mîndriei 
De-a pururi tînăr, veșnic neînvins I

Ion BRAD

împliniri ale civilizației și bunăstării
Oamenii muncii din județul Mureș V 

— români, maghiari, germani — 
cinstesc, la fel ca întreaga țară, cu 
adine respect și intr-o atmosferă de 
puternică mobilizare. aniversarea 
gloriosului August 1944. Bucurîn- 
du-ne de prezent și prefigurînd cu 
optimism viitorul, ne întoarcem pri
virile și în urmă, asupra drumu
lui parcurs în toți acești ani de 
neasemuite prefaceri și împliniri.

Inclus — datorită aplicării consec
vente a politicii Partidului Comunist 
Român de dezvoltare complexă, ar
monioasă și echilibrată, a tuturor 
zonelor și județelor țării și. tot-, 
odată, grijii deosebite pentru ridi
carea nivelului material și spiritual 
al tuturor fiilor patriei — ca parte 
integrantă a mărețului program de e- 
dificare a unei economii și societăți 
moderne, avansate, județul Mureș a 
cunoscut în anii socialismului pro-

Nicolae VEREȘ
prlm-secretar al Comitetului județean Mureș □I P.C.R.

grese esențiale. în perioada 1961—1975, 
fondurile de investiții au însumat 
25 miliarde lei. în actualul cincinal, 
investițiile alocate județului Mureș 
se ridică la 15,6 miliarde lei — 
mai mult decît în fiecare din cinci
nalele precedente — ceea ce deter
mină în continuare o puternică dez
voltare a forțelor de producție. Au 
fost create, în primul rînd, fabrici și 
uzine noi; totodată, vechile întreprin
deri, în general foarte fărîmitate, cu- 
prinzind rareori mai mult de 100 de 
muncitori, au fost regrupate în uni
tăți puternice ale industriei socialiste 
de stat, extinzîndu-se neîntrerupt ca
pacitățile de producție, modernizîn- 
du-se procesele tehnologice, divSrsi-

fieîndu-se și îmbunătățindu-se cali
tativ sortimentele. Eforturile stărui
toare depuse în aceste direcții, precum 
și rezultatele obținute ilustrează cu 
vigoare capacitatea noii orinduiri de 
a asigura dezvoltarea pe baze supe
rioare a industriei, a întregii eco
nomii.

Principalele trăsături ale evoluției 
județului sint, ca pretutindeni în 
tară, ritmul înalt de creștere a 
ducției materiale în general, a 
industriale în special, ridicarea 
tinuă a gradului de înzestrare
nică a tuturor unităților. Raportarea 
la cîteva date statistice arată că în 
anul 1977, volumul producției indus
triale a depășit de 37 de

pro- 
celei 
con- 
teh-

anului 1938, că pentru realizarea echi
valentului producției industriale a 
anului 1948 sint necesare azi doar 10 
zile. Cu un ritm mediu anual de 
creștere a producției industriale de 
14 la sută în întreaga perioadă 
1951—1977, industria județului a ajuns 
să dețină, în momentul de față, po
ziții fruntașe pe țară intr-o serie de 
ramuri, subramurî sau la unele ca
tegorii de produse, cum sînt produc
ția de carbid, de gaz metan și ener
gie electrică, materialele de construc
ții ceramice, zahărul, confecțiile, tex
tilele și mobila. în ramurile de bază 
ale industriei — energetica, construc
țiile de mașini, chimia — ritmul de 
creștere a producției a fost mult su
perior ritmului mediu pe ansamblul 
industriei. Creșteri cu adevărat spec
taculoase au fost înregistrate în ra-

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

îndreptar programatic de acțiune pentru afirmarea 
cauzei păcii și progresului în lumea contemporană

4. Dezvoltarea colaborării cu toate statele.
fără deosebire de orinduire socială

orientare constantă a politicii externe a României
ori nivelul (Continuare in pag. a Il-a)
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Acționăm pentru dezvoltarea continuă a relațiilor cu toate 
țările, fără deosebire de orinduire socială, participăm activ la divi
ziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori.

NICOLAE CEAUȘESCU
Document de excepțională valoare 

teoretică șl practică, contribuție deo
sebit de prețioasă la îmbogățirea te
zaurului gîndirii revoluționare, expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința activului central de partid 
și de stat cristalizează o mare bo
găție de teze, idei și concluzii cu 
privire la procesele și tendințele ce 
se manifestă pe arena mondială, ja- 
lonînd în același timp un amplu ta
blou al opțiunilor de bază ale politi
cii externe românești, al activității 
practice, multilaterale, desfășurate de 
România pe plan internațional. In 
acest cadru, evidențiind preocuparea 
constantă a partidului și statului 
nostru de amplificare și adîncire 
continuă a prieteniei și colaborării 
frățești cu toate statele socialiste, de 
extindere continuă a relațiilor cu ță
rile în curs de dezvoltare, nealiniate, 
expunerea subliniază, totodată, hotă- 
rîrea României socialiste de promo
vare, în spiritul coexistenței pașnice, 
a unei politici de largă colaborare cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, inclusiv cu 
capitaliste avansate economic.

Această orientare statornică 
Iiticii externe a țării noastre
subliniată In hotărîrile Congreselor și 
Conferințelor Naționale ale partidului

țările

a po- 
a fost

și_ reconfirmată în Programul P.C.R. 
constant — se 
— de la fap- 
cît mai există 
sociale diferite

„Pornim in mod 
arată în Program 
tul că atît timp 
țări cu orinduiri 
trebuie să se asigure colaborarea 
pașnică între ele. Vom promova con
secvent principiile coexistenței paș
nice, acționind pentru lărgirea rela
țiilor dc colaborare cu țările capita
liste, in interes reciproc, in scopul 
instaurării unei politici de destindere 
și pace in lume". în acest sens, ex
punerea secretarului general al parti
dului nu numai că reafirmă această 
poziție cunoscută a României, pozi
ție deschisă, de largă colaborare șl 
cooperare cu toate statele lumii, dar 
explică în același timp temeiurile 
obiective ale unei astfel de orientări 
statornice.

în concepția partidului nostru, dez
voltarea de relații normale între sta
te, fără deosebire de orinduire, con
lucrarea lor activă nu sînt un simplu 
deziderat subiectiv sau o chestiune 
conjuncturală, ci un imperativ recla
mat de înseși realitățile lumii în care 
trăim, caracterizată printr-o mare 
diversitate a statelor — în ce pri
vește orînduirea soclal-politică, mă
rimea șl potențialul lor de dez
voltare. După cum m subliniază

să 
de
de

în expunere, pe glob vor continua 
existe încă multă vreme grupuri 
țări cu orinduiri sociale diferite 
socialiste, capitaliste, țări în curs 
dezvoltare, care au în cea mai mare
parte o economie mixtă și dintre 
care unele se pronunță pentru căi de 
evoluție socialistă. Colaborarea paș
nică dintre toate aceste țări este o 
cerință obiectivă a dezvoltării fiecă
rei țări, a progresului fiecăreia, ca 
și a progresului general, a păcii si 
înțelegerii in lume.

Necesitatea acestei colaborări de
rivă, în esență, din caracterul obiec
tiv al interdependențelor economice 
în lumea contemporană. în condițiile 
societății moderne nu poate exista o 
dezvoltare economică în izolare ; as
tăzi este de neconceput ca vreun stat 
să se poată dispensa de participarea 
la schimburile de valori internațio
nale, să se autoizoleze.

Firește, se poate naște Întrebarea 
dacă, în general, colaborarea cu 
statele avansate economic este utilă 
și necesară, ea își mai menține aces
te caracteristici în condițiile cînd 
respectivele state sînt afectate de fe
nomene persistente de criză, instabi
litate monetară, inflație etc.

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Piața teatrului — carte de vlzitâ elocventa pentru viața spirituală

MUREȘUL DE ASTĂZI
de azi a municipiului Tg. Mureș

(Urinare din pag. D 
mura energeticii, în care volumul 
producției, in expresie naturală, a 
crescut. în perioada 1950—1977, de 65 
de ori. S-au creat astfel condiții 
pentru creșterea volumului producției 
industriale globale de la 10,478 mi
liarde lei, in 1970, la 21,673 miliarde 
lei, in 1977, urmind ca in anul 1980 
să ajungă la peste 23 miliarde lei.

Dezvoltarea industriei a mers mină 
în mină cu dezvoltarea agriculturii, 
sprijinul material acordat de stat 
reflectindu-se, în primul rind, în 

AVÎNTUL SUSȚINUT AL ECONOMIEI

• Volumul investițiilor a crescut de la 6,280 miliarde lei 
în perioada 1961—1965 la 11,330 miliarde în perioada 1971 — 
1975, ridieîndu-se, în cincinalul actual, la 15,600 MILIARDE 
LEI»

• Judeful Mureș realizează azi producția industrială a 
anului 1948 în numai 10 ZILE.

• A sporit continuu participarea județului Mureș la ex
port, livrinau-se azi mărfuri în peste 50 de țări.

© A crescut continuu ponderea populației active ocupate 
în industrie : de la 19,6 la sută în 1965 la 24 la sută în 1970 
și la 32,7 la sută în 1976.

• Producția de cereale boabe a crescut de la 157 500 
tone în 1970 la 357 900 TONE în 1976, cea de sfeclă de zahăr 
de la 149 700 tone în 1970 la 462 300 TONE în 1976, creșteri 
substanțiale înreaistrîndu-se, în aceeași perioadă, și la pro
ducția de cartofi, legume, came, lapte, ouă ș.a.

• Parcul de tractoare a sporit continuu : de la 586 în 
1950 la 3 898 în 1977.

O PUTERNICĂ ÎNFLORIRE A STIINTEI 
Șl CULTURII

• Tn județ învață, în limba română și în limbile naționa
lităților conlocuitoare, aproape 160 000 de tineri. Din totalul 
celor 944 unități de învățămînt, în 488 de unități și secții se 
predă în limba maghiară, iar în 60 de unități și secții în 
limba germană.

• Numai în perioada 1971—1977 au fost date în folo
sință 392 săli de clasă, 1 720 locuri în ateliere școlare, 8 săli 
de gimnastică, 19 laboratoare și 1 112 locuri în internate.

• Numărul studenților a crescut de la 839 în anul univer
sitar 1948—1949 la aproape 2 500 în anul universitar 1977— 
1978.

• Tn afara universității, județul Mureș dispune de o largă 
rețea de instituții științifice specializate, între care Centrul de 
științe sociale, Centrul de științe medicale, Comisia de cercetare 
în domeniul plantelor medicinale ș.a.'

• în județ funcționează un teatru de stat (cu secții în lim
bile română și maghiară), o filarmonică, un ansamblu de stat 
de cîntece și dansuri, un teatru de păpuși (cu secții în limbile 
română și maghiară).

• Presa locală este reprezentată prin 5 ziare și reviste, 
dintre care 3 în limba maghiară.

O firmă de prestigiu a județului: combinatul chimic „Azomureș"

creșterea bazei tehnico-materiale. Și 
în această privință, datele statistice 
sint elementele cele mai convingă
toare: parcul de tractoare a crescut 
de la 586 in 1950 Ia 3 898 in 1977, 
anul trecut revenind, in medie, 64.3 
hectare la un tractor, față de 1 392 
hectare in 1950. Creșterii gradului de 
mecanizare și, concomitent, a celui 
de chimizare, extinderii irigațiilor și 
a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
profilării pe ramuri, subramuri si 
specialități, dezvoltării complexelor 
zootehnice de tip industrial li se da
torează, în principal, importantele 

sporuri ale producției vegetale și 
animale. Ilustrativă este, între altele, 
creșterea producției de cereale boabe 
de la 157 500 tone în 1970 la 357 900 
tone în 1976, precum șl a celei de 
lapte. De altfel, referindu-ne la secto
rul creșterii animalelor — care va 
mai fi dotat pînă în 1980 cu încă 
15 complexe de tip industrial — se 
poate arăta că întreprinderile agri
cole de stat, asociațiile economice 
intercooperatiste și cooperativele a- 
gricole de producție și-au realizat în 
primul semestru efectivele planifi
cate pentru întregul an la toate spe
ciile, iar producțiile obținute au asi
gurat realizarea și depășirea sarci
nilor de livrare la fondul central.

Schimbările petrecute în economi* 
județului au determinat, firesc, pro
funde mutații in structura și dinami
ca dezvoltării populației, a forjei de 
muncă, în ridicarea gradului de pre
gătire profesională a , acesteia, în 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și viată. As aminti că, în 1976, din 
totalul populației active a județului, 
marea majoritate — 78,5 la sută — 
era ocupată în mod direct în sfera 
producției materiale. Practic, numă
rul total al personalului muncitor a 
crescut de la 87 600 în 1956 la 137 194 
în 1968 și la 185 684 în 1977, ur- 
mînd să crească în continuare : tot
odată, a sporit continuu ponderea 
populației urbane. în raport nemij
locit cu această evoluție, numai în 
perioada 1961—1977 în localitățile ju
dețului s-au construit 33 403 aparta
mente și un mare număr de obiec
tive social-culturale, iar localitățile 
Luduș și Sovata au devenit orașe. în 
folosul populației stau azi, la nivelul 
județului, 6 mari unități spitalicești 
cu 5 416 paturi (fată de 1 394 in 1938), 
18 policlinici, 173 dispensare medicale 
și 27 de creșe, numeroase magazine 
și unități de servire, tot mai multe 
instituții culturale.

Ca un corolar firesc al realizărilor 
pe planul vieții materiale se înscriu 
cele pe planul vieții spirituale. Mu
nicipiul Tg. Mureș, denumit si „oraș 
al școlilor", își sporește renumele de 
centru cultural și științific. în raport 
cu nevoile social-economice ale tării 
și cu precădere ale județului. în cele 

944 de unități de invățămint, mereu 
mai diversificate, se instruiesc — in 
deplină concordanță cu politica pa- 
țioiîară consecventă a partidului 
nostru — In limba română,'ca și-in 
limbile naționalităților conlocuitoare, 
aproape 160 mii de tineri, români, 
maghiari, germani, între care aproape 
2 500 de studenti ai celor trei insti
tute de învătămint superior. La In
stitutul de medicină și farmacie, de 
exemplu, din 136 de discipline, 126 se 
predau in limba maghiară, iar la 
institutul de teatru „Szentgyorgyi 
Istvăn" toate disciplinele se predau 
in această limbă. Este înțeles mereu 
mai bine adevărul subliniat în re
petate rinduri de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că „indiferent în ce limbă 
se ya învăța, trebuie să se învețe 
o singură tehnică, o singură matema
tică, o singură fizică, o singură chi
mie, o singură medicină, pe baza 
celor mai înalte cuceriri ale științei".

Firește, toate aceste realizări nu ar

CREȘTEREA NUMĂRULUI TOTAL 
al personalului muncitor

1956 1968 1977

fi fost posibile fără munca plină de 
abnegație și devotament a tuturor 
oamenilor muncii, care în uzine, 
fabrici, pe ogoare, în școli, labora
toare șau institute de cercetare, în
scriu, zi de zi, noi fapte de muncă 
în cronica evului nostru socialist, ex
presie a deplinei și realei egalități 
în drepturi a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, care 
le permite să acționeze in spiritul 
unei înalte responsabilități civice și 
patriotice.

Ritmul rapid al transformărilor pe
trecute în viata economico-socială a 
județului, sarcinile mobilizatoare ale 
viitorului ridică în făta organelor și 
organizațiilor de partid cerința per
fecționării continue a stilului si me
todelor de conducere, integrarea or
ganică si implicarea lor nemijlocită 
în activitatea colectivelor de oameni 
ai muncii, intensificarea eforturilor 
pentru a face temeinic cunoscută și

UN NIVEL TOT MAI RIDICAT AL CALITĂȚII VIEȚII
• în perioada 1971—1975 s-au dat în folosință 3 200 

locuri în grădinițe și o casă de copii cu 300 de locuri.
• Numărul personalului muncitor din industrie a crescut, 

în 1960, cu 98,7 la sută față de anul 1950 și cu 409 la sută 
în 1977.

• Volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist 
crește de la 237 milioane lei în 1950 la 4 miliarde lei în 1975 
și la 5,6 MILIARDE LEI — preliminați — în 1980.

• S-au construit noi unități spitalicești, numărul de paturi 
crescînd de la 1 303 în 1938 la 5416 în 1977. La Tg. Mureș 
se află în prezent în construcție un impunător spital clinic cu
1 200 LOCURI și policlinică.

înțeleasă politica partidului. în acest 
scop, comitetul județean de partid 
se preocupă permanent de perfectio
narea muncii politico-ideologice și 
educative — cu "deosebire în cadrul 
Festivalului national „Cîntarea 
României" — de asigurarea condiții
lor organizatorice și a climatului pro
pice pentru participarea tot mai acti
vă, nemijlocită a tuturor oamenilor 
muncii la elaborarea, adoptarea și în
făptuirea hotărîrilor care privesc pre
zentul și viitorul acestor meleaguri, 
ale fiecărei unităti economice, soci
ale si administrativ-teritoriale in 
parte. Punem un accent deosebit 
pe creșterea rolului consiliilor oame
nilor muncii in conducerea unităților 
economice, creșterea atribuțiilor adu
nărilor generale în dezbaterea pro
blemelor fundamentale ale activită
ții. în adoptarea deciziilor optime 
pentru îndeplinirea planului si îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și via
tă ale personalului muncitor. Biroul 
comitetului nostru județean acordă o 
deosebită atentie amplificării legătu
rilor organelor de partid si de stat, 
cadrelor de conducere, tuturor 
activiștilor cu masele de oameni 
ai muncii, mutării centrului de greu
tate al activității în unităti si insti
tuții.

Acțlonlnd consecvent în această 
direcție, comitetul județean, biroul 
și secretariatul său au elaborat pla
nuri de măsuri, hotărîri si programe, 
pe baza studierii realităților concre
te din municipii, orașe si comune, 
din diferite sectoare și unități ; 
periodic, biroul și secretariatul co
mitetului județean de partid anali
zează la fața locului, în unități, o 
serie de aspecte majore ale activi
tății economice și sociale.

Desigur, cele cîteva aspecte pre
zentate succint în aceste rînduri sînt 
departe de a epuiza larga gamă de 
acțiuni și modalități ce ne stau la 
îndemînă în activitatea de viitor — 
o activitate mereu mai complexă, cu 
sarcini de mare amploare. Căci cin
cinalul 1976—1980 deschide si jude
țului Mureș noi perspective de dez
voltare accelerată a producției in
dustriale si agricole. Este suficient 
să amintesc că. 1* «fîrșitul anului

1980. ponderea energeticii, a construc
țiilor de mașini șl chimiei urmea
ză să reprezinte peste 50 la sută din 
ansamblul producției industriale, re- 
venindu-le circa 40 la sută din volu
mul de ihvestiții alocat industriei. 
Vor fi. de asemenea, puse în func
țiune 17 noi obiective industriale la 
Tg. Mureș. Sighișoara. Tîrnăveni și 
în alte localități, numeroase obiec
tive social-culturale ; se vor construi 
peste 21 000 de apartamente, grădi
nițe cu peste 2 000 de locuri, un mo
dern spital cu 1 200 de paturi, noi 
hoteluri la Tg. Mureș, Sovata și Re
ghin. Toate acestea solicită nu nu
mai activitatea creatoare, plină de 
inițiativă și pasiune a colectivelor 
muncitorești, ci si o organizare su
perioară. •

Avem convingerea că sub condu
cerea comitetului județean, a orga
nelor și organizațiilor de partid, oa
menii muncii de pe Mures și Tirna- 
ve — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — imiți în gînd 
și faptă, vor lntîmpina ziua de 23 
August cu rezultate de cinste, con
tribuind cu abnegația si spiritul pa
triotic ce-i caracterizează la împli
nirea mărețelor obiective ale Pro
gramului partidului.

Cura heliomarină 
nu se încheie în august...

...septembrie se anunță
adevărată i cuptor46

Aflăm de la Insti
tutul meteorologic că 
prognoza din acest an 
anunță o lună de cup
tor, de plină vară, in 
luna septembrie. Tem
peraturile neobișnuit 
de ridicate fată de me
dia cunoscută vor face 
ca luna septembrie din 
acest an să se inscrie 
in categoria lunilor ex
cepțional de călduroa
se. In sudul si vestul

„lună a li
țării, pe litoral se vor 
menține timp de 22-28 
.zile temperaturi de 
vară. Totodată, preci
zăm că, in mod nor
mal, in luna septem
brie apa mării are o 
temperatură constant 
mai ridicată față de 
lunile de vară.

La acestea adăugăm 
o informație care ne 
parvine de la oficiile 
județene de turism ; in

Despre valențele profilactice ale 
curei pe litoral ne-a vorbit prof. dr. 
Nicolae TEI.EKI, de la Institutul 
de medicină fizică, balneoclimatolo- 
gie și recuperare medicală.

— Una din consecințele faptului că 
omul modern este foarte puțin in 
contact cu natura este reducerea ca
pacității sale de adaptare la modifi
cările de temperatură ale mediului. 
Ferit de intemperii, trăind în condi
ții de confort termic, funcțiile sale 
de termoreglare sînt din ce în ce mai 
puțin solicitate și prin aceasta trep
tat își pierde din acuitatea capacită
ții de răspuns adecvat la frig sau 
la căldură excesivă. Ca urmare, la 
o schimbare bruscă a temperaturii, 
la frig, face mult mai ușor anumite 
boli generate de răceală (afecțiuni 
intercurente ale căilor respiratorii, 
guturai, bronșite, nevralgii, dureri 
musculare ș.a.).

Pe de altă parte, viata modernă 
impune un anumit grad de sedenta
rism, datorită condițiilor moderne de 
transport, reducerii efortului fizic 
prin automatizarea și mecanizarea 
majorității activităților industriale și 
agricole, ceea ce are desigur — pe 
Ungă numeroasele avantaje cunos
cute — și unele repercusiuni negative 
asupra aparatului locomotor (apara
tul de mișcare), favorizînd adesea și 
apariția unor boli metabolice, ca obe
zitatea, diabetul etc.

— in aceste condiții devine tot mai 
evidentă valoarea curei heliomarine, 
rolul ei in tratamentul, dar mai ales 
în prevenirea unor afecțiuni ca cele 
amintite mai sus. Vă rugăm să vă re
feriți la factorii naturali ai litoralu
lui, la valoarea lor terapeutică.

— Cînd scopul curei heliomarine 
este prevenirea Îmbolnăvirilor, tre
buie procedat în așa fel încît 
în final să se ajungă la o creș
tere a capacității de adaptare a unor 
funcții ale organismului (de termore
glare locomotorie, neurovegetativă, 
endocrină ș.a.). Pentru refacerea cit 
mai deplină a tuturor acestor funcții, 
perioada de cură trebuie petrecută in 
mod activ, beneficiind de toti facto
rii naturali (soare, aer, apă, climă), 
cu un program de mișcări și plimbări 
în aer liber, pe faleză, pentru a pro
fita de aerosoli, cu înot în mare, în 
lacuri sau în bazinele special ame
najate etc.

— Balneokinetoterapia — trata
mentul prin mișcare în mediu bal
near — este o formă mai complexă 
de tratament, de care pot beneficia 
atît oamenii bolnavi, cît și cei sănă
toși, în scopul prevenirii, unor boli, 
în tot timpul anului, fiind vorba de 
practicarea unor mișcări sau a unor 
proceduri în apa sărată de mare, in 
ghiol ori în bazinele și piscinele exis
tente in toate stațiunile de pe lito
ral. Durata exercițiilor sau a înotu
lui poate fi între 20 și 60 de minute, 
în funcție de capacitatea de efort a 
fiecăruia.

— Care sînt afecțiunile care se pot 
trata pe litoral și unde se asigură 
acest tratament f 

Convorbire consemnata da 
Elena MANTU

... J

Vedere din stațiunea Olimp Foto: Gh. Vintliă

luna septembrie, bile
tele pentru stațiunile 
de odihnă și tratament 
de pe litoral au un preț 
simțitor mai redus de- 
cit in luna august. 
Prin urmare, condiții 
bune din toate puncte
le de vedere pentru 
cura heliomarină, pen
tru refacerea capacită
ții de muncă și a stării 
de sănătate,

— In stațiunile de pe litoral se 
pot trata persoane suferinde, cu 
afecțiuni ale aparatului locomotor, 
dermatologice, respiratorii, ginecolo
gice, unele boli profesionale și endo
crine, boli de nutriție asociate etc. 
Tratamentul acestor afecțiuni se face 
la indicația medicului, in sanatoriile 
balneare din Mangalia, Eforie Nord, 
Techirghiol, unde există cadre medi
cale de specialitate și baze de tra
tament, bazine terapeutice, proceduri 
de electro și hidroterapie, aplicări de 
nămol cald, tratament prin băi reci 
etc.

— Cum trebuie făcută corect o 
cură heliomarină, ce reguli este util 
să cunoaștem ?

— Climatul nostru marin are cali
tăți excepționale pentru tratament 
prin expunere la soare (helioterapie) 
și băi în marea cu valuri. Se 
obțin rezultate foarte bune în ce 
privește creșterea rezistentei or
ganismului în urma expunerii al
ternante de Ia cald la rece, 
de pe nisipul cald al plajei In apa 
mării. Această alternanță a efectelor 
cald-rece determină antrenarea func
țiilor de termoreglare, printr-o mai 
bună adaptare a circulației sîngelui, 
organismul fiind capabil să răspundă 
mai adecvat eventualelor solicitări 
din sezonul rece. Se recomandă deci 
expuneri Ia soare alternate cu îm
băieri frecvente, eventual de scurtă 
durată.

Pentru a ne folosi cît mai bine 
perioada de cură heliomarină se re
comandă o pregătire prealabilă prin 
expunerea progresivă la soare înain
te de a pleca la mare, iar pe litoral 
să se respecte o dozare progresivă a 
helioterapiei, începînd cu expuneri 
de 10—15 minute pe fiecare parte a 
corpului și ajungînd la cîteva ore 
către sfîrșitul curei, în funcție da 
starea de sănătate, de vîrstă etc. 
Este indicat ca unele persoane su
ferinde. de exemplu cardiacii, nevro
ticii să prefere lunile mai. iunie, 
septembrie, cu insolatie mai puțin 
puternică, dar cu condiții foarte bune 
pentru talasoterapie (cura pe litoral), 
beneficiind, totodată, de stațiuni mai 
puțin aglomerate, deci de liniște si 
relaxare.

în final aș dori să arăt că eficienta 
curei depinde în mare măsură și de 
programul de odihnă prin respecta
rea orelor de somn, ca și de o die
tă alimentară fără excese canti
tative sau calitative care ar putea 
produce tulburări digestive. Datorită 
faptului că prin transpirația mai 
abundentă din timpul curei helio
marine se elimină multe săruri, se 
recomandă ca regimul alimentar să 
fie bazat pe cît posibil pe legume și 
fructe, proaspete in special, care 
prin conținutul bogat in sărurt mi
nerale și vitamine contribuie la sti
mularea tuturor funcțiilor de re
facere a întregului organism.

„întrajutorare" 
cu scadența... 

penala
...Judecătoria Cimpulung, județul Argeș. 

La dosarul nr. 1 747/1978, este audiat incul
patul Dumitru Gheorghe, fost gestionar la 
magazinul „Gostat" nr. 8 din localitate.

— Știu ce învinuire ml se aduce si recu
nosc faptele... De plătit, am plătit 7 000 de 
lei pentru pungile primite. Am luat hoță- 
rirea să primesc aceste pungi și să le in
troduc în gestiune, ca să ne ajutăm noi 
intre noi...

...Intr-o zi. pe la ușa mai multor prăvălii 
din Cimpulung și-au făcut apariția imul sau 
mai multi indivizi (acest aspect urmează a 
fi lămurit in continuare de organele în 
drept) necunoscuti. străini de localitate. Ce 
urmăreau 7 Cu vorbe șoptite, aruncind pri
viri prudente în stingă și în dreapta, ofe
reau gestionarilor și vinzătorilor din maga
zinele „Gostat" marfa pe care o „desfă
ceau" pe sub mină : pungi de plastic, gen 
sacoșă, din cele care se găsesc pretutindeni, 
cu 1 leu bucata. Ei însă aveau de vinzare 
cu miile (cercetările în curs vor dovedi și 
de- unde au fost sustrase) și la preț de... 
ocazie. Adică, să ciștige fiecare ceva. De 
prisos, credem, să mai stăruim în a arăta 
că legea interzice expres asemenea operații 
de introducere de marfă în mod fraudulos 
în gestiune.

Totuși..... am vrut să ne ajutăm noi între
noi". Și în felul acesta au intrat pe căi

obscure circa 44 000 de pungi, care urmau 
să aducă tot atîtea mii celor care intraseră 
în cirdășie alături de Dumitru Gheorghe : 
Stanciu Anica (magazinul „Gostat" nr. 1), 
Maria Marin (magazinul nr. 2), Viorica Ol
teana (unitatea jir. 4). Iată ce se ascundea 
sub paravanul „întrajutorării". O înlănțuire 
de acte de incorectitudine și încălcarea le
gii, avînd drept numitor comun același 
scop ; cîștigul propriu, obținerea rapidă de 
bani nemunciti.

Acum, la așa întrajutorare, aș* «cadență : 
penală !...

Huligani puși 
la punct

— Așa, acum și pantoful drept. Freacă 
bine, oglindă să iasă I...

...în parc, ziua în amiaza mare, tolănit pe 
o bancă, un pierde-vară de vreo 25 de ani 
întinde plin de tîfnă piciorul unui băie- 
tandru să-i lustruiască pantoful cu... ba
tista. înveselit de toată „scena", un alt per
sonaj abia mai prididea, de rîs, să soarbă 
din sticla pe care o împărțea cu amicul 
de pe bancă. Mai întîi, trecătorii au tresărit 
surprinși. Apoi și-a făcut loc repede indig
narea și fără să mai stea pe gînduri au 
anunțat miliția...

Nu, ceea ce văzuseră nu fusese o joacă. 
Asistaseră și puseseră capăt unei fapte pe
nale : trecind prin parc, un tinăr a fost acos
tat de doi indivizi puși pe chef si pe cău
tat pricină trecătorilor. întîi l-au forțat să

„cinstească" din sticla lor, pe urmă i-au 
cerut „plata", buzunărindu-1, apoi, amenin- 
tlndu-1, i-au luat ceasul, iar în final, ca un 
„triumf" al grosolăniei, Ștefan Munteanu 
(comuna Românești, județul Botoșani) îl 
pusese pe băiatul căzut victimă să-i lus
truiască pantofii cu batista...

Pentru această faptă, Șt. Munteanu a fost 
condamnat la o pedeapsă cu închisoare. 
Mai este însă ceva care atrage atenția asu
pra cazului : și el și amicul său întru sticlă, 
Gheorghe Popa (Piatra Neamț), erau fără 
ocupație. Tocmai veniseră în București, 
chipurile, să se califice conducători de tro
leibuze. Ajunși în Capitală, au avut însă 
ciudata „revelație" că, necunoscindu-i ni
meni. pot face orice și se pot comporta 
oricum.

Și ei, ca șl alții asemenea lor. a-au în
șelat însă amarnic. Cetățeanul, anonimul 
cetățean care trece pe stradă ori prin 
parc, nu rămîne indiferent față de mani
festările huliganice. Intervine. Din ce în ce 
mai ferm, mai intransigent. Pentru că el, 
cetățeanul conștient și responsabil, exprimă 
opinia publică.

Tristd-i 
fericirea trâdatâ

...Un televizor, o mașină de spălat rufe, 
cinci carnete C.E.C. a cite 5 000 lei fiecare, 
un covor, o masă de bucătărie și trei ta
burete.. O lungă listă inventariază, punct 
cu punct, lucrușor cu lucrușor, tot ce con
stituie „bunuri dobîndite in timpul căsăto

riei" și pe care instanța ar urma să le 
împartă în cote de % între ei, foștii soți. 
Intre ei, cei hare, cu numai cîțiva ani înainte, 
nu aveau cuvinte decît pentru dragoste și 
fericire... Acum însă, toate acestea sînt de 
domeniul trecutului. Uitate. N-a mai rămas 
între ei decît împărțeala. Și mai meticu
loasă ca un revizor de gestiuni, ea adaugă 
în continuare pe listă obiectul șl „valoarea 
de inventar" : un coș piine inoxidabil — 
100 lei, mașină tocat carne — 80 lei, mașină 
măcinat piper — 50 lei, mașină măcinat nuci 
— 50 lei, două găleți emailate — 70 lei.

La rîndul lui, are și el pretenții : să se 
Includă pe listă și alte bunuri : mobilă com
binată — 10 000 lei, vană baie pentru copil 
de tablă (sic !) — 200 lei, pat copil — 500 
lei, scaun măr pentru copil — 100 lei, con
serve iarnă — 500 lei, cărți literatură in 
valoare de 500 lei etc. De asemenea, recla
manta să fie obligată a-i restitui următoa
rele bunuri : o căciulă, un costum de baie, 
două prosoape, o pereche de mănuși...

Așa ? Dar cum rămîne cu aspiratorul și 
fierul de călcat ? ! Drept care, ea își com
pletează în mod corespunzător acțiunea.

...Nemulțumite de hotărîrea in fond, „păr
țile" au declarat recurs. Ea : de ce nu s-a 
inclus în împărțeală și frigiderul ? Că ei 
s-au despărțit în 2 .martie, iar el apare cu 
frigider de 7 000 de lei, în 22 martie : „ast
fel că această sumă nu putea fi strînsă în 
20 de zile de pîrît"... Nu se dezminte insă 
nici el : unele bunuri (tava inox, coșul de 
pline, două polonice, una scrumieră etc.) 
n-ar fi trebuit supuse împărțelii, altele ar 
fi fost socotite exagerat și de ce nu s-au 
pus la împărțeală căruciorul, vana de tablă, 
patul pentru copil ?

...Și așa mai departe. Vor fi stat oamenii

în sală și la judecătorie (Alba Iulia) și la 
tribunal, vor fi ascultat și cum cerea unul 
și cît cerea celălalt și tare vor fi fost nedu
meriți văzînd atita îndîrjire și la tovarășa 
profesoară și Ia tovarășul doctor...

Rău se mai răzbună fericirea trădată. Dar 
despre ea nu s-a mai vorbit la proces...

Din caietul 
grefierului

„Nu am sustras eu sacoșa, ei numitul 
C. N. Este adevărat că in timpul cercetărilor 
am recunoscut că eu aș fi autorul furtului, 
dar numai cu scopul ca procesul să ajungă 
mai curînd in fața instanței și acolo si 
demonstrez eu vinovăția numitului...".

(„Stratagema" apărării inculpatului. 
Dosarul nr. 788/1978, Tribunalul jude
țean Alba)

— Prin urmare, în ciți metri de frinare 
se poate opri un tramvai ?

— Păi, la 20 la oră, cu frină ușoară, tn 
10—20 de metri, dar cu frină bruscă e alt
ceva, atunci se oprește unde vrea el...

(Din depoziția martorului în dosarul *
nr. 2 648/1978. Judecătoria sectorului 2 
din Capitală)

Dinu POPESCU

LA I.T.A. CLUJ

Un succes de prestigiu
în. primele 7 luni ale anului, 

colectivul întreprinderii de trans
porturi auto Cluj a depășit sim
țitor principalii indicatori ai pla
nului. făcînd față unui volum 
tot mai mare de transport și 
economisind 874 tone combustibil 
convențional. Anul acesta, parcul 
de autovehicule a fost reîn
noit cu încă 48 de autobuze 
și cu 98 de autocamioane și 
autotractoare, cu o capacitate 
de peste 1 000 tone. O mare 
atenție se dă întreținerii și re
parării parcului de autovehicu
le. Pentru aceasta, au luat ființă 
noi ateliere de întreținere pe 
lingă autobazele din Dej, Gherla 
și Huedin, s-au construit spă
lătorii la Dej și Gherla. O bună 
parte din capacitatea de trans
port de mărfuri a întreprinderii 
de transporturi auto Cluj este 
angajată în prezent la trans
portul și depozitatul recoltei de 
cereale. Formațiunile trimise in 
sprijinul județelor Timiș și Olt 
s-au întors cu felicitări pentru 
modul conștiincios în care și-au 
făcut datoria. Acum, o capacitate 
de transport de circa 6 000 de 
tone acționează pe ogoarele 
județului Cluj, făcînd cu succes 
față ritmului de transport în 
bazele de recepție (AL Mureșan).
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CREȘTEREA
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

O MARE REZERVA: îmbunătățirea proporției între muncitorii auxiliari și cei cu calificare 
pentru activitățile productive de bază

LA CULTURILE SUCCESIVE:
ACUM - ÎNTREȚINEREA Șl IRIGAREA

decid cantitatea și calitatea recoltei

Există o mare rezervă de forță de 
muncă concentrată in activități auxi
liare, care trebuie calificată si tre
cută in activitatea de bază — subli
nia tovarășul Nicolae Ceausescu în 
cuvîntarea rostită la Plenara C.C. al 
P.C.R. din luna iulie a.c. Este o con
cluzie importantă, relevată și la 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii de anul trecut, cînd s-a indicat 
ca activitatea personalului auxiliar 
să fie astfel organizată incit acesta 
să poată lucra efectiv in sectoarele 
direct productive cel puțin jumătate 
din timpul său de muncă. Ce s-a 
întreprins în această direcție, ce re
zultate concrete s-au obținut ?

Iată, mai întîi, cîteva date statisti
ce privind ponderea personalului 
auxiliar în trei întreprinderi repre
zentative ale municipiului Bacău :

• Combinatul de prelucrare a lem
nului — 20 la sută.

• întreprinderea de mașini-unel
te — 28 la sută

• întreprinderea metalurgică — 39 
la sută

Desigur, cele trei unități au profi
luri de producție diferite. Totuși, 
faptul că ponderea personalului au
xiliar oscilează între 20 și aproape 40 
la sută — deci de la simplu la du
blu — pune în atenție nu atît deo
sebirile tehnologice și de profil, cit 
modalitățile deferite în care au ac
ționat conducerile, organizațiile de 
partid din cele trei întreprinderi 
pentru folosirea cit mai rațională a 
forței de muncă.

Acțiune permanentă, 
nu campanie

— Reducerea personalului auxiliar 
In favoarea celui direct productiv nu 
am privit-o nicidecum ca o acțiune 
de campanie — ne spunea tovarășul 
Ioan Iluță, director adjunct al com
binatului de prelucrare a lemnului.

Cît privește principalele direcții 
de acțiune din combinat, ele se re
feră la diminuarea volumului de 
manipulări manuale prin introduce
rea mecanizării, extinderea acordu
lui global la o serie de munci ne
calificate ș.a., soluții care pot fi 
aplicate în orice întreprindere, indi
ferent de profilul ei. în acest sens, 
o bună experiență am întîlnit si la 
întreprinderea de mașini unelte. 
Aici, printr-o mai bună organizare 
a fluxurilor de fabricație și dimen
sionarea necesarului de forță de 
muncă pe fiecare sector după cri
terii științifice, in funcție de nevoile 
reale, s-a asigurat dublarea producti
vității muncii în ultimii patru ani. 
Și mai important de subliniat este 

faptul că aici, la întreprinderea de 
mașini-unelte, continuă să se acțio
neze cu perseverență pentru găsirea 
de noi posibilități pentru mai buna 
folosire a forței de muncă, pentru 
utilizarea in activități productive a 
unui număr tot mai mare de lucră
tori auxiliari.

Multe discuții se poartă si în legă
tură cu muncitorii din sectoarele de 
întreținere a utilajelor, incluși în 
categoria celor auxiliari. întreprin
derea de mașini-unelte are 205 
muncitori pentru întreținerea utila
jelor și S.D.V.-urilor, cu circa 15 la 
sută mai mult decit personalul nor
mat pentru această activitate. Si
tuația este bine cunoscută. Cauzele ? 
„Una din ele constă în pregătirea 

Ancheta „Scinteii1* In întreprinderi din municipiul Bacău
mai slabă a celor de la întreținere, 
ceea ce ne obligă la o sporire a nu
mărului lor, ne spune tovarășul 
Vasile Talpă, directorul întreprin
derii. Apoi, aș adăuga și lipsa de 
experiență a muncitorilor direct pro
ductivi. care exploatează utilajele și 
în consecință apariția mai frecven
tă a defecțiunilor. Iată de ce imul 
din obiectivele noastre principale 
este ridicarea calificării tuturor mun
citorilor. în felul acesta considerăm 
că vom reduce și numărul persona
lului indirect productiv".

Din cinci muncitori — 
doi auxiliari ? I

Cum arătam, cel mai mare pro
cent de muncitori auxiliari îl are 
întreprinderea metalurgică din Ba
cău. Aici, practic, din cinci munci
tori, doi sînt auxiliari ! întîmplă- 
tor ? Din datele statistice rezultă că, 
în prima jumătate a anului. între
prinderea a depășit numărul mediu 
planificat de muncitori. Surprinză
tor însă, tovarășul Nicolae Croi
torii, inginerul șef al unității. ne 
spunea că nerealizarea planului pe 
șapte luni cu 300 tone armături in
dustriale și 300 tone piese turnate 
din fontă se datorește în mare 
parte... lipsei forței de muncă din 
sectoarele calde. Un adevărat pa
radox !

Cînd am întrebat cîți muncitori 
auxiliari în plus are întreprinderea, 
multi factori de răspundere cu care 
am discutat au ridicat din umeri. 
„La serviciul plan sau organizarea 

producției trebuie să existe aceste 
cifre" — ni s-a răspuns. Iată deci 
că problema muncitorilor auxiliari 
a fost redusă la niște cifre închise 
între coperțile unor dosare. Iar 
pentru ca neclaritățile să fie... de
pline. la serviciul plan ni se dă o 
cifră, iar Ia serviciul organizarea 
producției —Itâta.

Dar să ne oprim la cîteva cifre. 
Are. cu adevărat, întreprinderea ne
voie de 285 oameni la transportul 
intern. încă 120 la manipularea 
materialelor, a produselor finite și 
90 în sectoarele de servire ? „Pro
porțional. cred că situația este ase
mănătoare și în alte unități de pro
fil" — afirma liniștitor inginerul șef 
al întreprinderii. Așa se crede, dar 

precis nu se știe. Și nu se știe pen
tru că lucrurile sînt acceptate așa 
cum sînt, în virtutea rutinei, a 
obișnuinței.

„Dacă este să fim sinceri cu noi 
înșine trebuie să recunoaștem că la 
transportul intern, la descărcarea 
vagoanelor de cale ferată se iro
sește încă mult timp, oamenii lu
crează cu o productivitate mică" — 
afirma la un moment dat tovarășul 
Rubin Marcus, șeful biroului orga
nizarea producției. Deci, problema 
nu este chiar necunoscută, dar se 
recunoaște mai anevoie și se face și 
mai puțin pentru așezarea lucruri
lor pe un făgaș normal.

— întîmpinăm mari greutăți în 
recrutarea și asigurarea forței de 
muncă pentru sectoarele calde — se 
lamenta tovarășul Mihai Ursache, 
din compartimentul personal și în- 
vățămint. Dar în loc să se apeleze 
mereu la oameni din afară. care 
după o lună-două părăsesc între
prinderea (în șapte luni din acest 
an au venit în unitate 630 de per
soane și au plecat 600), mult mal 
eficient ar fi — atît pentru munci
tori, cît și pentru întreprindere — 
să se urmărească cu perseverență 
calificarea propriilor muncitori auxi
liari. „Vreau să mă calific în mese
ria de turnător — ne spunea tova
rășul Constantin Săndulache, ma
nipulări în secția 2 B prelucrări- 
montaj. Am auzit că în luna fe
bruarie a început un curs de califi
care, dar atunci nu am știut de el". 
Și. cu siguranță, la fel ca el sînt 
mulți alții. Cine își face autocritica 1

Măsuri oprite 
la jumătatea drumului
Sînt doar cîteva constatări făcute 

în trei întreprinderi băcăuane în le
gătură cu modul cum este folosită 
forța de muncă și în special perso
nalul auxiliar. Faptele arată că și 
în cele două unități — combinatul 
de prelucrare a lemnului și între
prinderea de mașini-unelte — unde 
au existat unele preocupări eficiente 
in acest sens, măsurile stabilite 
pentru transpunerea în practică a 
hotăririlor Congresului consiliilor 
oamenilor muncii s-au oprit la ju
mătatea drumului. Nu întîmplător 
la combinatul de prelucrare a lem
nului,' bunăoară. însăși ideea ca per
sonalul auxiliar să lucreze jumătate 
din timp in activități direct pro
ductive a fost abandonată. Și este 
vorba de „auxiliari"... calificați. 
Astfel, în secția binale, 16 tîmplari 
se ocupă exclusiv de aducerea che
restelei de la depozit. De asemenea, 
în celelalte secții, un mare număr 
de tîmplari — meserie de bază în 
combinat — lucrează ca muncitori 
auxiliari.

Cum au acționat organele locale 
de partid pentru transpunerea în 
fapte a hotăririlor Congresului con
siliilor oamenilor muncii ? Răspun
sul primit din partea tovarășului 
Gheorghe Crețu, secretar al comite
tului municipal de partid, este cît 
se poate de liniștitor: „Problema 
folosirii forței de muncă a stat per
manent în atenția noastră. în fiecare 
întreprindere s-au făcut analize, 
s-au întocmit programe de măsuri 
pentru calificarea oamenilor". La 
o analiză mai atentă constatăm 
însă că. de fapt, nu a existat o preo
cupare susținută în această direcție, ci 
mai curind una „în general", fără 
sarcini și responsabilități precise. 
Dovadă că în nici una din între
prinderi nu s-a mai făcut o astfel 
de analiză din vara anului trecut ; 
înseși planurile și situațiile prezen
tate în acest sens la comitetul mu
nicipal sînt cele întocmite în urmă 
cu... un an ! Iată de ce trebuie să 
se înțeleagă clar că numai folosind 
judicios forța de muncă se poate 
asigura creșterea productivității 
muncii, sporirea producției fizice, 
ceea ce este in interesul fiecărui 
muncitor și al întregii societăți.

Ion TEODOR

In «cest an, in unitățile agricole 
de stat și cooperatiste au fost insă- 
mințate aproape un milion de hec
tare cu diferite plante in cultură 
succesivă. Este o suprafață Însemna
tă, pentru a cărei realizare s-au 
cheltuit fonduri mari. Acum ne a- 
flăm intr-o perioadă hotăritoare, 
cind mecanizatorii, cooperatorii și 
specialiștii din unitățile agricole, 
prin executarea la timp a prașilelor 
mecanice și manuale, efectuarea 
tratamentelor fitosanitare și, mai 
ales, aplicarea udărilor acolo unde 
pămintul este insetat, pot decide in 
favoarea lor obținerea unor produc
ții bune de la culturile succesive. 
Să urmărim cum se desfășoară aces
te lucrări in județele Mehedinți și 
Timiș.

MEHEDINȚI
De dorul apei 

plantele se ofilesc
Unitățile agricole din județul Me

hedinți au însămînțat culturi succe
sive pe mai bine de 30 000 de hec
tare, din care 15 000 hectare cu po
rumb pentru boabe și 1 500 hectare 
cu legume. Cum în această zonă a 
țării de peste 50 de zile se resimte 
lipsa precipitațiilor, problema cardi
nală pentru dezvoltarea culturilor 
succesive o constituie aplicarea ne
întreruptă a udărilor.

...Cooperativa agricolă din Cujmir. 
Culturile succesive sînt viguroase, 
bine întreținute. Terenul are sufici
entă umiditate. Secretul ? Motopom- 
piștii și udătorii asigură zi și noap
te irigarea fiecărei palme de teren, 
iar mecanizatorii au ajuns deja la 
a doua prașilă mecanică. Pe cele 200 
hectare cu porumb pentru boabe, in 
cultura a doua, s-a trecut la apli
carea celei de-a doua udări. în fe
lul acesta, angajamentul cooperato
rilor din Cujmir, de a obține la po
rumb în cultura a doua cel puțin 
3 500—4 000 kg porumb boabe la hec
tar, este pe deplin realizabil. Și la 
cooperativa agricolă din Salcia cîm- 
pul este împînzit de aspersoare. „Pe 
cele 500 hectare cu porumb pentru 
boabe în cultura a doua au fost a- 
plicate pînă acum trei udări șl con
tinuăm acțiunea fără întrerupere, zi 
și noapte — preciza Constantin Bă
dița, președintele cooperativei. Nu
mai așa putem obține de la cultura 
a doua de porumb 5 000 kg boabe 
la hectar".

Există însă si alte aspecte. I>a 
C.Â.P. Gîrla Mare problema irigării 
culturilor nu este rezolvată. Pe cele 
peste 3 000 hectare, prevăzute a se 
iriga în acest an. lucrările de ame
najare sînt mult întîrziate. Din ace
leași motive. în cooperativele agricole 
din Dîrvari. Obîrșia de Cîmp. Ge
meni. Pătulele si altele culturile se 
ofilesc sub soarele torid ăl verii. Nu 
o dată s-a criticat situația de pe cele

două mari șantiere de irigații : Cri- 
vina — Vîniu Mare Si Izvoarele — 
Cujmir. Totuși. constructorul — 
T.C.I.F. Craiova — se rezumă doar 
la angajamente. La Floresti. Stîngă- 
ceaua. Sișesti. Tîmna si alte locuri, 
unde trebuiau extinse amenajările 
locale de irigații, practic nu s-a făcut 
nimic. Iată deci că nu peste tot e- 
forturile depuse pentru însămînțarea 
celor 15 000 hectare cu porumb pen
tru boabe în cultură succesivă sînt 
însoțite de preocuparea pentru a asi
gura toate condițiile în vederea obți
nerii producțiilor stabilite.

TIMIȘ
La unii - lan curat, 

la alții - 
plin de buruieni

în cooperativele agricole din jude
țul Timiș au fost cultivate cu po
rumb pentru boabe în cultură succe
sivă 22 015 hectare. „Culturile s-au 
dezvoltat uniform și acum — ne 
spunea tovarășul Zoltan Nagy, di
rector adjunct al direcției agricole 
județene — în condițiile județu
lui nostru prioritare sînt lu
crările de întreținere". Prima 
prașilă mecanică a fost aplica
tă pe mai bine de 95 la sută din 
suprafața cultivată. Rezultate bune 
au înregistrat unitățile agricole din 
consiliile intercooperafiste Gottlob, 
Variaș. Cărpiniș. Remetea Mare, 
Biled. unde munca a fost temeinic 
organizată.

Totuși, nu peste tot în județul Ti
miș porumbul în cultură succesivă 
este curat, bine întreținut. Parcurgînd 
terenurile apartinind cooperativelor 
agricole- din Belint. Ohaba. Forgaci 
sau Drăgoestl. ca să dăm numai 
aceste exemple, constați că buruieni
le s-au dezvoltat în voie, amenințînd 
să sufoce plantele de porumb. Atît 
conducerile unităților respective, cît 
și comandamentele comunale moti
vează această situație prin lipsa for
ței de muncă ocupate, chipurile, cu 

alte lucrări. Realitatea este că orga
nele de partid și de stat din aceste 
localități au desfășurat o slabă mun
că de mobilizare a tuturor forțelor 
umane de la sate la întreținerea 
culturilor succesive.

★
Constatările din teren ale cores

pondenților noștri dovedesc că în 
cele mai multe unități agricole se 
acționează energic pentru întreți
nerea exemplară a culturilor succe
sive și aplicarea neîntreruptă a udă
rilor. Așa este și normal să se pro
cedeze. Nefirească este însă atitudi
nea unor specialiști și cadre de con
ducere din unitățile agricole care nu 
acordă atenția cuvenită culturilor 
succesive. An de an se cheltuiesc 
sume mari de bani pentru însămîn
țarea culturilor succesive, dar tot an 
de an, in unele unități agricole, a- 
ceste culturi, în loc de cîștig, aduc 
pierderi, deoarece nu se realizează 
producțiile stabilite. Principala cauză 
a acestei situații, mai ales pe tere
nurile irigate, o constituie slaba preo
cupare pentru a se aplica și la cul
turile succesive întregul complex de 
lucrări agrotehnice cerut de tehnolo
gia specifică fiecărei culturi. Este 
știut, culturile succesive au un rol 
hotărîtor în asigurarea balanței fura
jere, în creșterea producției totale 
de cereale și legume de toamnă. A- 
cestea sînt și rațiunile pentru care 
conducerea partidului insistă atît de 
mult pentru însămînțarea unor su
prafețe cît mai mari cu culturi succe
sive. Pentru obținerea însă a produc
țiilor stabilite se cere ca în fiecare 
unitate agricolă culturile succesive să 
fie considerate ca o cultură princi
pală, de bază, și nu ca una secunda
ră. Cu alte cuvinte, și la culturile 
succesive trebuie să se aplice între
gul complex de lucrări agrotehnice. 
Și, acum, este momentul cînd nu tre
buie pierdută nici o clipă pentru 
prășitul la timp și aplicarea continuă 
a udărilor.

Aurel PAPAD1UC
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

La Tîrgul de mostre de bunuri de consum

LARG DIALOG CU PUBLICUL
Ieri, numărul celor care 

au vizitat pavilioanele târ
gului a ajuns la 150 009. 
Este o dovadă a interesu
lui larg de care se bucu
ră această importantă ac
țiune economică in rîndul 
populației. Afluența mare 
de vizitatori, veniți din 
toate colțurile țării, oa
meni de diferite virste și 
cu Cele mai diverse ocupa
ții au permis organizatori
lor o largă investigare a 
gustului public, prin toate 
mijloacele.

Pînă în prezent au fost 
completate circa 30 000 de 
chestionare in care este 
solicitată părerea consu
matorilor cu privire la 60 
de produse asupra cărora 
industria și comerțul do
resc să cunoască mai înde
aproape preferințele. Con
cluzii interesante s-au 
desprins și din întâlnirile 
care au avut loc cu mem
brii consiliilor reprezen
tanților cumpărătorilor din 
județele Olt, Prahova, Te
leorman, Alba, Arad. Ba
cău. Bihor, Bistrița-Nă- 
săud, Botoșani, Caraș-Se- 
verin, Cluj, Brăila, Con
stanța, Covasna, Brașov, 
Harghita și Hunedoara. Au 
ieșit la iveală serioase di
ferențieri ale cererii de 
consum, de la o zonă la 
alta, preferințe specifice 
unei anumite categorii ale 
publicului, precum și o 
sporire a solicitării mărfu
rilor de calitate superioa
ră. în cadrul acestor întâl

niri s-au formulat, firește, 
păreri despre exponatele 
din standuri. I. Botezatu din 
Galati remarca buna valori
ficare a fibrelor chimice

vîrstă ; o propunere inte
resantă 1 face Elena Iovițo- 
iu din Tg. Jiu cu privire 
la faptul că fabricile de 
profil ar. trebui să elabo-

de care dispunem pentru 
realizarea unor țesături 
frumoase și variate ; Ion 
Pană, din județul Dîmbo
vița. aprecia diversitatea 
tricotajelor ; Tudor Ștefă- 
nescu din Craiova consta
tă diversitatea producției 
de cămăși pentru tineret, 
dar sugerează producăto
rilor o atenție egală și 
pentru celelalte grupe de

reze noi modele de încăl
țăminte pentru elevi, pre
cum și sortimente de cra
vate pentru elevii din cla
sele mari, care să se ar
monizeze cu uniforma și 
cu virsta ; Mihaela Iacob 
din București remarcă a- 
apariția de ndi produse 
chimice de uz casnic, dar 
propune ca apariția lor să 
nu le elimine pe cele cu

noscute și apreciate de 
gospodine.

După cum era de aștep
tat, expozițiile cu vînzare 
ale producătorilor au atras 
un mare număr de vizita
tori. La unitatea cu vînzare 
a industriei bumbacului este 
urmărită evoluția cererii 
la cele 50 de articole noi, 
din categoria sus-amintită. 
Ritmul vînzărilor la sifonul 
marin, la garniturile de pat 
imprimate, diferitele impri
meuri pentru rochii de vară 
reflectă în modul cel mai 
concret cu putintă -apre
cierea publicului. Si expozi
ția cu vînzare de produse 
cosmetice se bucură de mare 
afluență de public. Cele 12 
produse noi au făcut o bună 
impresie asupra cumpărăto
rilor : preparatele cosmetice 
pentru copii (șamponul 
„Irinel" ambalat în sticle 
de forma unor căluți de 
mare prezintă avantajul 
că, pe cel care-1 folosește, 
nu-1 ustură ochii, pasta de 
dinți spray „Bobo" etc), 
produsele cosmetice pen
tru bărbați realizate de în
treprinderile „Miraj" din 
București, „Farmec" — 
Cluj-Napoca și „Nivea" — 
Brașov.

Din cele de mai sus re
zultă că, așa cum și-au 
propus organizatorii, tîr
gul constituie, într-adevăr, 
prilejul unui amplu dialog 
cu publicul.

Rodica ȘERBAN

Exigențe
(Urmare din pag. I)
turi și cheltuieli al întreprinderii — 
instrument de gestionare concretă a 
tuturor valorilor materiale și finan
ciare existente sau create în fiecare 
unitate economică ;
• constituirea unor fonduri pro

prii, la nivelul întreprinderilor, 
pentru asigurarea autogestionării e- 
conomico-financiare și cointeresarea 
oamenilor muncii în obținerea de re
zultate cît mai bune ;
• sistemul de creditare este ast

fel conceput îneît să asigure. în baza 
unor contracte încheiate între între
prinderi și bănci, completarea fon
durilor proprii ale unităților si aco
perirea temporară a unor valori ma
teriale și a altor nevoi financiare 
stabiliteț de lege. Ideea de bază este 
de a spori preocupările unităților 
pentru realizarea permanentă a e- 
chilibrului intre încasări și plăti, 
pentru menținerea capacității de 
plată.

Măsuri practice, opera
tive, eficiente. ln ce stadiu se 
află introducerea acestor măsuri și 
ce acțiuni prioritare trebuie între
prinse pentru aplicarea lor corectă, 
cu eficiența scontată, in toate între
prinderile ?

O primă măsură o constituie intro
ducerea în întreprinderile industria
le. de la 1 iulie a.c.. a producției 
nete și a producției fizice ca indica
tori de bază ai planului pe semestrul 
al doilea al anului. Deci, lună de 
lună, de acum înainte, unitățile in
dustriale își vor putea consti
tui fondul de retribuire al per
sonalului muncitor in măsura in 
care vor realiza sarcinile de plan la 
acești indicatori. Desigur, exigențele 
noilor indicatori de plan nu sînt ne
cunoscute conducerilor de unităti. oa-

ale aplicării noului
menilor muncii : într-o serie de între
prinderi, acești indicatori s-au experi
mentat timp de mai. multi ani. în alte 
întreprinderi indicatorii respectivi au 
fost calculați și urmăriți ca sarcini 
subsidiare. Un lucru trebuie insă bine 
înțeles : de această dată nu se pune 
nicidecum problema formală, a modi
ficării unui sistem de calcul, ci apare 
necesitatea organizării neintirziate, 
în toate unitățile, a unor acțiuni de 
depistare a rezervelor materiale și 
financiare care pot fi puse în valoa
re în cel mai scurt timp, în vederea 
sporirii valorii nou create, a eficien
ței activității întreprinderii. Obține
rea unei producții nete și a unor be
neficii cît mai mari aduce, cum s-a 
văzut, avantaje materiale directe 
pentru colectivul de oameni ai mun
cii, pentru întreprindere și. bineîn
țeles, pentru economie. Totodată, un 
accent deosebit trebuie pus pe reali
zarea ritmică, integrală a producției 
fizice. în conformitate cu contractele 
economice încheiate, cunoscut fiind 
că nerealizările în acest domeniu a- 
trag după sine. în mod nemijlocit, di
minuarea posibilităților de retribuire 
a colectivului.

O a doua măsură — strîns legată de 
prima — se referă la înlocuirea pla
nurilor financiare cu bugete de ve
nituri și cheltuieli încă din semestrul 
II a.c. Și de aceâstă dată nu este 
vorba — așa cum greșit s-a mai în
țeles din păcate într-o serie de uni
tăți — de o transcriere formală a 
unor date și indicatori din niște for
mulare în altele. Dimpotrivă, buge
tul de venituri și cheltuieli trebuie 
să joace de la bun început un rol 
activ, revoluționar în autogestiona- 
rea întreprinderilor. De aceea, întoc
mirea bugetelor de venituri si chel
tuieli trebuie să se facă pe baza unei 
analize serioase a posibilităților de 
reducere a cheltuielilor de producție, 
a consumurilor materiale și energe-

mecanism economico-financiar
tice îndeosebi, de optimizare a nive
lului stocurilor materiale și de dimi
nuare a imobilizărilor financiare, a- 
dică pe baza unei evaluări realiste a 
rezervelor de sporire a producției și 
eficientei acesteia. Practic, nici un 
buget de venituri si cheltuieli nu tre
buie aprobat de adunarea generală a 
oamenilor muncii pină cind nu s-aii 
verificat cu atenție si competentă fie
care prevedere ifi parte, pînă nu s-a 
asigurat fundamentarea fiecărei chel
tuieli. a fiecărui venit.

De asemenea. întrucît bugetul de 
venituri și cheltuieli nu este numai 
un instrument de planificare, ci și 
de urmărire a desfășurării. în con
diții eficiente, a activității economi- 
co-financiare a întreprinderii, tre
buie să se treacă la defalcarea pre
vederilor sale pe secții, ateliere șl 
locuri de muncă, să se organizeze e- 
vidența și controlul încadrării stric
te în cheltuielile stabilite, în norme
le de consum, urmărindu-se perse
verent aducerea la îndeplinire a tu
turor măsurilor cuprinse în bugetul 
de venituri și cheltuieli.

O a treia măsură se referă la fun
damentarea riguroasă a planurilor 
de producție și la încheierea con
tractelor economice pe perioada 
1979—1980. Stadiul lucrărilor de pla
nificare internă a activității produc
tive și de contractare a producției 
este avansat în cea mai mare parte 
a întreprinderilor. Ceea ce se consta
tă însă este persistența unor menta
lități învechite, proprii mecanismu
lui economic abandonat, în ce pri
vește stabilirea rezervelor de spori
re a producției și eficienței și core
larea indicatorilor de producție cu 
cei economico-financiari. Un lucru 
trebuie să fie limpede : în condițiile 
în care eficienta economică și pro
ducția fizică sînt criterii de bază ale 
aprecierii muncii unui colectiv, toa
te problemele producției viitoare tre

buie să-și găsească, încă în această 
etapă, soluționarea. Nimic nu tre
buie amînat pe mai târziu, nu tre
buie admise nici un fel de necore- 
lări sau măsuri formale, nefunda
mentate. Este de menționat și faptul 
că. pentru anul 1979. contractarea 
producției se desfășoară în condiții 
mai bune. Pentru 1980 este necesar 
să se acționeze ferm în vederea asi
gurării neintirziate a tuturor condi
țiilor de contractare. Or. hotărirea 
conducerii partidului în această pri
vință este limpede, trebuie să ne 
obișnuim cu gindirea în perspectivă.

Cit privește celelalte măsuri pre
văzute în legătură cu introducerea 
noului mecanism economico-finan
ciar. au fost stabilite unele regle
mentări legale și sînt în curs de ela
borare alte îmbunătățiri ale legisla
ției. Important este că, în e- 
sență, prevederile actelor normative 
ce vor statua pe deplin cadrul juri
dic al noului mecanism sînt cunos
cute din hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din martie, care a fost pu
blicată în presă. De aceea, fiecare 
colectiv trebuie să-și organizeze 
munca, să-și stabilească „strategia" 
activității viitoare pe baza acestor 
noi principii, a noilor prevederi. 
Principalele probleme ale producției, 
ale activității economico-financiare 
trebuie deci evaluate șl soluționate 
potrivit noului mecanism. Cu toată 
claritatea trebuie să se înțeleagă eă 
introducerea noului mecanism econo
mico-financiar impune un nou mod 
de gindire si acțiune din partea con
ducerilor de întreprinderi si centrale, 
a cadrelor din economie, a tuturor 
oamenilor muncii. Acest lucru tre
buie bine explicat oamenilor mun
cii și în acest spirit trebuie să de
curgă dezbaterile în adunările gene
rale care se desfășoară în aceste zile.

Comeliu CARLAN

— Vă aflați de 8 ani in fruntea ce
lei dinții unităti industriale republi
cane din Tara Oașului. Ce semnifica
ție are acest „implant" industrial in
tr-o tonă cunoscută in trecut doar 
prin pitorescul folclorului și înapoie
rea economică ?

— E greu să surprinzi în cîteva cu
vinte, in toată multitudinea, semni
ficația pe plan economic, social și 
cultural a acestui „implant". In orice 
caz, efectele sînt vizibile în cele mai 
diverse ipostaze. Mai întîi că a 
oferit, într-o primă etapă, 1 200 locuri 
de muncă. .Aceasta înseamnă că încă 
1 200 de oșeni și oșence — în majo
ritate tineri și întemeietori de fa
milii — au întrerupt un mod tradițio
nal de existență pe aceste plaiuri cu 
pămînturi aride. Și anume, au pus 
capăt peregrinărilor prin țară, la tă
iat de „meitere". adică la tăiatul pă
durilor prin Banat. Moldova și în alte 
asemenea zone îndepărtate de casa 
natală. Stabilizarea in vatra Negreș- 
tiului sau a comunelor din jur. de 
unde provin mulți lucrători de-ai 
noștri. înseamnă mult, foarte mult : 
bucuria de a-ți ști căminul, familia 
în apropiere și în siguranță, satisfac
ția de a-i asigura în conditji mult 
mai avantajoase un trai omenesc, ci
vilizat.

— Care este retribuția medie la ora 
actuală a oamenilor muncii din în
treprindere ?

— După majorările din prima etapă 
— de circa 2 000 de lei. Dar nu
mai cu cîțiva ani în urină era de 
1 200 lei. Nu e vorba însă numai de 

retribuție ca atare, ci și de alte mul
te binefaceri rezultate nemijlocit din 
munca lor în „branșa" industrială . 
excelentele condiții de viață oferite 
de întreprindere lucrătorilor și fami
liilor lor prin faptul că au la dis
poziție o cantină, creșe, cămin pen
tru copiii lor etc. Se spune despre 
complexul cămin-creșă al întreprin
derii noastre că este cel mai frumos 
și mai îngrijit din județ. Ne bucurăm. 
Aici trăiesc și cresc, în timp ce pă
rinții lor pot lucra liniștiți, voinici 
între 3 luni și 6 ani, circa 300 de „co
coni" — așa sînt numiți din dragoste 
copiii mici în părțile noastre. Ei bine, 
„coconii" aceștia călătoresc zilnic de 
la casele părintești spre „palatul" lor 
și retur în microbuze cochete ale în
treprinderii și pe care scrie „Atenție! 
copii". în alte părți poate că faptul 
acesta pare mărunt, dar pentru mine 
unul, care am cunoscut viața grea a 
oșenilor din trecut, are un tâlc cu 
totul aparte și care e deosebit de 
grăitor pentru umanismul societății 
noastre, pentru care nu există scop 
mai nobil și mai măreț decît omul, 
demnitatea, afirmarea personalității 
sale, indiferent în care colț al țării se 
naște și trăiește.

— A trecut mai bine de o lună 
de cind a început transpunerea în 
viată a noului mecanism economico- 
financiar. Cum s-a acționat în unita
te pentru încadrarea colectivului în 
exigentele impuse de accentuarea au- 
toconducerii muncitorești ?

— Datele statistice ne arată că în 
7 luni am realizat o producție fizică 

suplimentară ' de 56 000 metri pătrați 
țesături și 460 000 de saci textili. 
Ceea ce înseamnă, desigur, și o de
pășire cu peste 2 la sută la producția 
netă. Am menționat cifrele pentru a 
arăta că ne-am pregătit temeinic 
pentru această nouă etapă calitativ 
superioară.

„Hărnicia și priceperea oșenilor 

se văd în calitatea produselor lor"

— Mai concret, ce măsuri organi
zatorice și politico-educative au între
prins organizațiile de partid, consiliul 
oamenilor muncii pentru ca întregul 
colectiv să acționeze hotărît si in de
plină cunoștință de cauză în con
sens cu această cerință imperioasă ?

— Am stabilit în comitetul de 
partid o modalitate simplă Și efi
cientă de urmărire zilnică a rezulta
telor din producție (nu decadal, cum 
se făcea înainte). Anume, s-a trecut 
la așa-zisa „stimulare și controlare 
în lanț", a rezultatelor de-a lungul ce
lor 3 schimburi, pe fiecare utilaj și 

lucrător în parte. Cînd la sfîrșitul 
schimbului „A“ se predă lucrul 
schimbului „B“ șl ațesta la rîndul 
său lui „C“ (denumiri convenționale) 
maistrul știe deja, cunoaște cu pre
cizie aportul fiecăruia în producție. 
Nu e vorba însă de o simplă pre
luare a informațiilor. Maistrul com-

Convorbire cu loan CHINA, 
directorul întreprinderii de in 
și cînepâ din Negrești-Oaș

pară rezultatele între „A — B — C“, 
analizează cauzele rămînerii unuia 
sau altuia in urmă șl ia măsurile 
tehnice, organizatorice pentru reme
dierea neajunsurilor. Iar simpla com
parație a rezultatelor are ea însăși 
un efect dinamizator, deoarece îi sti
mulează pe lucrători în obținerea 
de realizări mereu mai mari. Și real

mente sînt mereu mai mari. Nu ui
tați că oșenii sînt oameni mîndri 
și foarte ambițioși.

— Sînteți cunoscut ca un conducă
tor care știe „să se bată pînă in 
pinzele albe" pentru ca unitatea să 
depășească toate greutățile ce-i stau 
in cale, să obțină rezultate economice 

tot mai ridicate. Ce greutăți întâm
pinați totuși la ora actuală 1

— Fără îndoială, în primul rînd e 
vorba de calitatea slabă a materiei 
prime (fuiorul de cînepă) pe care o 
livrează întreprinderea de in și cine- 
pă din Cărei, principalul nostru fur
nizor, dar și altele. Nu înțeleg de ce 
nu se gîndesc unii — îi am în vedere 
pe cei din Cărei — că. datorită acestor 
greutăți, la rîndul nostru facem greu
tăți județului, ramurii și, bineînțeles, 
economiei. Eu cred că pentru fiecare 
calitatea este o oglindă a sufletului 
său. Cinstea, priceperea și sincerita

tea oșenilor se văd și în calitatea 
produselor lor.

— Cum vedeți o îmbunătățire a si
tuației amintite ?

— în cazul menționat am invitat spe
cialiști de la întreprinderea din Cărei 
să vină să ne cunoască nemijlocit ne
cazurile. Au venit, s-au convins și 
au notat sugestiile noastre și să... 
sperăm că vor acționa ca atare pentru 
îmbunătățirea procesului tehnologic 
de elaborare a fuiorului. Desigur că 
această speranță nu înseamnă că pe 
noi ne-a liniștit. Specialiștii și mun
citorii noștri au conceput un cuplaj 
al unor instalații care asigură un plus 
de calitate materiei prime venite de 
la furnizori.

— Vă imaginați viitorul întreprin
derii ?

— Și încă in contururi foarte certe. 
Pînă în 1982, prin noile ‘capacități 
ce se vor dezvolta aici și pontru care 
acum au început organizările de șan
tier — încă o secție de polipropilenă, 
o filatură și țesătorie de in și cînepă 
— vor lucra în total în întreprinderea 
noastră circa 4 000, de oșeni și oșence.

— Puteți desprinde o anume tră
sătură care definește personalitatea 
oșencelor după cei cițiva ani in care 
au pășit și s-au afirmat pe făgașul 
muncii calificate, industriale ?

— Această trăsătură am putea-o 
numi pe scurt „spirit de anticipare". 
Mai exact spus, oșencelor noastre 
textiliste nu le place să aștepte să 
vină unii cu ideile „pe tavă", iar ele 
să se mulțumească doar cu simplul 

statut de executant. De foarte multe 
ori am remarcat cu satisfacție că atât 
în domeniul organizării producției, cit 
și al tehnologiei, ele, femeile munci
toare, au avut o „idee înainte", ve
nind cu propuneri concrete și valo
roase, care ulterior și-au găsit Ioc 
în planurile de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, în producție. Aș putea 
spune că însăși această zestre de 
idei creatoare stă la temelia auto- 
conducerii noastre muncitorești.

•— Putini știu că dv. îndepliniți, in 
afara funcției retribuite de director, 
și pe aceea de secretar adjunct cu 
problemele economice al Comitetului 
orășenesc de partid Negrești-Oaș.

— Este o activitate care îmi con
feră, alături de întregul birou orășe
nesc de partid, posibilitatea, dar mai 
ales răspunderea de a participa la 
dezvoltarea economico-socială a loca
lității în ansamblul ei. Și pot spune 
cu mîndrie că Negrești, „capitala" 
Oașului, are perspective minunate de 
creștere. Este destul să amintesc că 
pe platforma industrială a întreprin
derii noastre se va înălța și o primă 
unitate de tricotaje din această zonă, 
iar în vecinătate, primii germeni ai 
industriei constructoare de mașini din 
Oaș — o secție a întreprinderii 
„Unio“-Satu Mare. Iar sub semnul 
acestei zodii industriale. Oașul se în
scrie puternic și plenar în zodia ci
vilizației socialiste.

Octav GRUMEZA 
Viorel SALAGEAN
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EXPOZIȚIA „SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ 

DIN PREAJMA ANULUI REVOLUȚIONAR 1848“

O artă a marilor elanuri revoluționare, 
un mesaj de actualitate peste secole

O expoziție de artă plas
tică dedicată evocării socie
tății românești din preajma 
anului 1848 își depășește 
sensul strict documentar 
prilejuind, de la bun în
ceput. stabilirea unei rela
ții strinse între conceptul 
de istorie si acela de exis
tentă atît de caracteristice 
spiritualității românești. 
Este o relație pe care ar
tiștii au stabilit-o întotdea
una în momente de mare 
încleștare revoluționară, 
dovada însăsi a participării 
active la cele mai de sea
mă evenimente politice ale 
contemporaneității lor. îm
pletind activitatea revolu
ționară cu cea profesională, 
artiștii cei mai reprezenta
tivi care s-au manifestat în 
preajma anului revoluțio
nar 1848 au ilustrat eloc
vent această ferventă par
ticipare la ideile mari, ge
neroase.

Unirea într-un singur 
stat național a provinciilor 
locuite de români, desfiin
țarea privilegiilor feudale, 
eliberarea țăranilor clăcași 
de servituti și împroprietă
rirea lor. cucerirea indepen
denței erau doar cîteva din 
obiectivele care însuflețeau 
conștiința artiștilor deter- 
minîndu-i să ducă o luptă 
care a antrenat, cu o ex
traordinară intensitate, în
tregul popor.

Expoziția din sălile 
Muzeului de. artă al 
Republicii Socialiste Româ
nia. organizată nu numai 
cu lucrări aflate in pro

,,Nu pot să creez decit figuri eroice, nobile și blinde 
în același timp" — mărturisea pictorul C. D. Rosenthal, 
autorul atît de cunoscutei lucrări „România revoluționară"

priul patrimoniu, ci și 
cu picturi, gravuri, piese 
de mobilier, vesminte si po
doabe împrumutate din mu
zeele din Iași, Ploiești, Cra
iova. Bacău, Suceava. Si
biu și din citeva colecții par
ticulare, și-a propus să pună 
în evidentă o realitate ar
tistică : aceea manifestată 
în jurul anului 1848. Depă- 
șindu-si cu mult această 
intenție, ea beneficiază de 
un fel de extrateritorialita- 
te artistică, oferă posibilita
tea comunicării, peste dife
rente de limbai si viziune 
artistică, a unor conținuturi 
cu un înalt grad de genera
lizare. Ea ne redă imaginea 
unei națiuni care vrea să 
se definească în omogeni
tatea ei. Lupta aspră și 
dîrză pentru independenta 
politică, socială si economi
că îsi află un corespondent 
firesc pe planul artistic, 
unde, dincolo de lupta cu 
propriile stîngăcii (vizibile 
în unele portrete), impor
tantă rămîne exprimarea 
acelorași idei de libertate și 
egalitate, de propășire a 
tării. Cuvintele lui Ion Ne- 
gulici trădepză în acest con
text un suflu de autentică 
vibrație, o comuniune afec
tivă cu telurile cele mai 
scumpe revoluției : „Acela 
care luptă pentru o cauză, 
scria pictorul, nu mai este 
al său. ei al principiilor al 
căror apostol s-a făcut".

Iar lucrările, care mar
chează de fapt începuturile 
pictpril moderne românești, 
definesc în ansamblul lor o 

artă a marilor elanuri re
voluționare. o artă închina
tă ființei umane, năzuințe
lor sale celor mai înalte. 
Este. în aceiași timp, o artă 
care se caracterizează prin- 
tr-un limbaj propriu, 
coerent, cu o forță de su
gestie directă si percutantă, 
o artă care Ilustrează nu 
numai o înaltă conștiință 
civică, ci și prezența unor 
remarcabile calități de or
din artistic. Se află aici 
germenii unei tradiții ce 
vor fi duși mai departe de 
evoluția întregii picturi 
românești, care, sincroni- 
zîndu-se cu cele mai noi 
căutări pe plan european, a 
știut întotdeauna să dez
volte capacitățile unei crea
tivități proprii, menite să 
reflecte marile transformări 
ale fiecărei epoci pe plan 
social. în sistemul artelor, 
în civilizație. Patrimoniul 
artei noastre medievale, cu 
datele ei de spiritualitate si 
cu alfabetul ei vizual pre
zent în lucrările generații
lor de artiști din jurul anu
lui 1848. va cunoaște o e- 
volutie treptată pînă la cele 
mai înalte expresii ale 
limbajului picturii moder
ne românești, desprmzin- 
du-se de pitoresc si inti
mism. pentru a dărui rea
lismului contemporan o 
vastă dimensiune prospec
tivă.

S-ar putea vorbi. în ca
zul particular al picturii 
create în preajma revolu
ției de la ’48, despre un e- 
fort colectiv si totuși atit 
de diversificat pentru cuce
rirea surselor artei în 
sensul unui generos uma
nism. O ilustrează portre- 
tisti ca Ion Balomir. Anton 
Chladek. Constantin Le- 
cca. Niccolo Livaditti. Mi.șu 
Popp, Josef August Schoefft 
prin grija minuțioasă cu 
care-și scrutează mode
lele. prin preocuparea ne
contenită de a-și perfecțio
na mijloacele de expresie. 
Portretul, care din punct de 
vedere numeric predomină 
în actuala expoziție, a ofe
rit artiștilor un cîmp expe
rimental nelimitat. în cele 
mai multe cazuri, el nu a 
fost practicat ca un joc 
gratuit, ci ca un constant 
exercițiu de expresivitate, 
de surprindere concentra
tă a esențialului, a trăsătu
rilor unei figuri și prin a- 
ceasta de surprindere a do
minantei caracterologice. 
Autorii sînt. în deplin con
sens cu epoca, analiști. Ei 
știu să observe atent, meti
culos chiar, stăruind asupra 
unor amănunte aparent ne
semnificative. cum ar fi de
taliile de vestimentație, 
care îsi au Insă rolul lor 
foarte important în contu
rarea poziției sociale a per
sonajului portretizat. Den
sitate. insistentă, minuție 
in a surprinde, în a descrie 
predilecția pentru un anumit 
tip de peisaj (de ex. „O ve
dere a Iașilor la 1842“ de 
Ludovic Stawski) bazat pe 
acumularea de accidente pi
torești caracterizează aceste 
lucrări. Portretele unor per
sonalități care au contri

Gheorghe Tattarescu : NICOLAE BaLCESCU

buit efectiv la evenimente
le anului 1848. imaginile lui 
Bălcescu (de Gh. Tattares
cu). Avram Iancu. Nicolae 
Golescu (de Barbu Iscoves- 
cu). Elena Negri (de C. D. 
Rosenthal) reamintesc pri
vitorului prin expresia lor 
gravă, concentrată, nobile
le idealuri ale revoluției. 
Ca un adevărat ax de si
metrie al intregii manifes
tări, imaginea „României 
revoluționare" create de 
C.D. Rosenthal așază 
dreaptă cumpănă între pa
tosul revoluționar si inteli
gentă. între idee si expre
sie. între inspirație și cul
tură. Identificîndu-si idea
lul artistic cu acela al re
voluției. pictorul care si-a 
sfîrsit zilele într-o închi
soare habsburgică mărturi
sea : „O vreme ani pictat 
tablouri sentimentale si am 
crezut că aceasta este vo
cația mea. Mai tirziu am 
văzut că revoluția m-a 
zdruncinai, că revoluția a 
intrat in sufletul meu î am 
simtit si simt' incă înclina
rea pentru tablouri carac

teristice. Nu pot să creez 
decît figuri de femei, mame 
care să ne corijeze corup
ția. figuri eroice, nobile și 
blinde in același timp". 
Este însăsi imaginea sim
bolică a „României revolu
ționare1*, care și acum, după 
aproape 130 de ani, și-a 
păstrat intactă puterea de a 
emoționa.

Folosită de asemenea ca 
Instrument propagandistic.
grafica a cunoscut o puter
nică dezvoltare, apropiin- 
du-se. așa cum pe bună 
dreptate observa Vasile 
Florea. de limbajul afișu
lui politic, ca în cazul cu
noscutei imagini în care 
Costache Petrescu înfățișa 
grupul de manifestanți 

pentru Constituția de la 
1848. Lucrările de grafică 
sint aproape în exclusivita
te orientate asupra evocării 
oamenilor si locurilor, a 
unor tradiții folclorice de
finitorii. Și n-ar fi decît să 
evocăm imagini ca Bucu- 
restiul văzut de la Curtea 
Arsă sau Lupta din Dealul 
Soirii. Spinzurătoarea ar- 
hondologiei sau O serată la 
curtea lui Mihail Sturdza, 
numeroase portrete de ță
rani sau aspecte de tîrg. 
Hanul lui Manuc sau In
cendiul din București (1847), 
Adunarea generală a boie
rilor. Ulița mare și Turnul 
de la Trei Ierarhi. Infante
ria defilind in pas alergă
tor etc., pentru a avea ima
ginea ariei tematice abor
date. Sînt tot atitea popa
suri de o inestimabilă va
loare documentară. Cu o 
excelentă stiintă a detaliu
lui, artiștii români, dar si 
călătorii străini în trecere 
prin tara noastră, martori 
si cronicari ai vieții desfă
șurate pe meleagurile ro
mânești, s-au oprit asupra 
elementelor definitorii, ca
racteristice pentru viața co
tidiană sau cea de sărbă
toare, lăsînd spectatorul să 
observe, să găsească, să a- 
precieze. Tonul de o pu
ternică specificitate desco
perit. în realitățile de fie
care zi, ritmul vieții sur
prinse cu o extremă veri
dicitate în aceste gravuri 
conturează, o dată mai 
mult, alături de pictură, de 
obiectele de mobilier și cos
tum, atmosfera care însu
flețea societatea româneas
că în preajma anului revo
luționar 1848. Este o at
mosferă în care vibrează, 
implicit sau explicit, ecou
rile revolutieiJ

Marina PREUTU 
________________________>

După evocarea. în primul 
său roman. Labirintul (1974). 
a coșmarului traversat în 
anii celui de-al doilea război 
mondial de către populația 
din partea nordică a Tran
silvaniei. aiunsă. în urma 
dictatului de la Viena. sub 
stăoinire hortistă. dună na
rarea. in romanul următor. 
Ultima călătorie a lui Ulise 
(1977). a peripețiilor unui 
pictor român in America 
Latină. Francisc Păcurariu 
a găsit cu cale să reconsti
tuie. în Timpul si furtunile, 
scurta etapă istorică imediat 
premergătoare timpului sîn- 
geros descris în romanul de 
debut. Ne găsim, nare-se. în 
fata unor prime volume 
dintr-un ciclu romanesc am
plu. dintr-o probabilă nouă 
Cronică românească a se
colului al XX-lea. Două 
dintre personajele noului 
roman sînt din Labirintul, 
pe un altul (Anton Sterian) 
îl știm din Ultima călătorie 
a lui Ulise. Dar oină îma- 
alta. Timpul și furtunile este 
(asemenea romanelor prece
dente) o scriere de sine stă
tătoare. O scriere perfect 
autonomă atît prin materia 
epică, prin conținutul o- 
biectiv. cît si prin con
strucție. Romaiynerul nu 
mai apelează, pentru re
compunerea tabloului epocii, 
la „documente", la „voci" 
diferite : adoptînd modul 
clasic, narează si zugrăveș
te pe cont propriu, direct : 
nu ezită să-si aroge calita
tea de narator omniscient, 
încadrabilă, grosso modo, 
într-o viziune balzaciană, 
un caleidoscop de situații e- 
teroclite care creează însă 
o frescă a vieții social- 
politice din Bucureștii si. în 
general, din România anilor 
1939—1940. ■

Primele secvențe aduc 
imagini din lumea nolitico- 
jurnalistico-literară clujea
nă. Vestea cotropirii Ceho
slovaciei îl determină ne di
rectorul ziarului Ardealul, 
fostul ministru Valeriu Boi- 
cu. să-si schimbe intempes
tiv orientarea politică. îm- 
brătisînd. cu tam-tam publi
cistic. cauza fățarnică inti
tulată a „popoarelor ti
nere", susținută de că
tre „Marele Reich". Sub 
camuflajul unei frazeo
logii delirante (..chemarea 
catanetesmelor de mîine" 
etc.l. al unui nationalism 
demagogic, el se înglodează 
in cele mai murdare afaceri 
si iată-1 araniînd cu contele- 
poet Beldi vinzarea către 
statul român de armament 
învechit, importat (clandes
tin) din. Ungaria. Scandali
zat de asemenea practici 
și refuzind cu indignare 
să-si urmeze patronul pe 

• HUNEDOARA. La Deva și 
Hunedoara s-au deschis două ta
bere de pictură și sculptură. Sînt 
reuniți pictori și sculptori din in-1 
treaga țară, care, timp de trei săp- 
tămîni. se vor deplasa în diferite 
zone ale județului, spre a cunoaș
te realitățile vieții și muncii oa
menilor de pe aceste meleaguri, 
îmbogățind prin operele lor patri
moniul culturii hunedorene. Trei 
expoziții sînt deschise publicului. La 
casa de cultură din Petroșani — o 
expoziție a creației științifice și teh
nice de masă, realizată in unitățile 
miniere și unitățile de pițofil din 
Valea Jiului ; la clubul muncitoresc 
din Petrila — o expoziție de cari
caturi ale creatorilor amatori din 
municipiul Petrila ; la clubul sindi
catelor din Lupeni — o expoziție de 
artă plastică intitulată „Cinstire 
muncii de miner" (Dumitru Gheo- 
nea) • BRĂILA. Unul din 10 lo
cuitori ai orașului Făurei este ar
tist amator (la 1 ianuarie a.c. ora
șul avea o populație de 
3 517). Programul manifestărilor or
ganizate, în aceste zile, la între
prinderea „Laminorul" cuprinde 
simpozionul „Omagiu zilei de 
23 August" și o masă rotundă cu 
tema „România — înainte și după 
23 August 1944 și perspectivele lu
minoase prefigurate de Programul 
partidului". (Mircea Bunea) • 
BRASOV. Recent, sub egida Comi
tetului de cultură și educație socia

listă al județului Brașov, s-au tipă
rit două noi culegeri literare. Pri
mul volum, „în pas cu pasul țării", 
cuprinde producții ale unor autori 
brașoveni, montaje literar-muzicale 
și texte pentru brigăzile, artistice. A 
doua culegere, „Cîntăm cu drag a- 
cest pămînt", însumează materiale 
destinate formațiilor artistice de 
amatori — piese muzicale, poezii, 
montaje literar-muzicale și texte de 
brigadă — selecționate dintre cele 
mai reușite materiale prezentate în

concursul județean organizat în ca
drul Festivalului național „Cinlarea 
României". (Nicolae Mocanu) • 
PRAHOVA. Comitetul județean 
Prahova al U.T.C., împreună cu 
Inspectoratul județean al Ministe
rului de Interne au editat o foaie 
volantă : „Cum circulăm", intr-un 
tiraj de masă, care a fost difuzată 
în taberele de vacanță, in cartie
rele Ploieștiului, în satele de pe 
arterele turistice mult circulate. 
(Constantin Căpraru) • ARAD. 
între 10—16 august, la Arad are 
Ioc concursul „Prietenii pompieri
lor". Participă 340 de pionieri și 
școlari, selecționați dintre cei mai 
activi membri ai cercurilor pionie
rești. (FL Dinu) • IAȘI. în acest

calea trădării de țară, ziaris
tul Onisifor Suciu părăsește 
redacția Ardealului și pleacă 
la București, unde. într-o 
gazetă de curînd înființată, 
demască ticăloșia lui Boicu. 
Transportați în Capitală, 
vom fi introduși — dar. în 
maioritatea cazurilor, nu 
împreună cu Suciu — in 
cele mai diverse medii si 
anturaie. de la acela, boem, 
al unor literati, gazetari si 
artiști, frecventat de ziaris
tul rebel, la sferele mare
lui capital și ale Palatului. 
Descriind dineuri, recepții, 
audiențe. înfățișînd între
vederi politice sau de afa
ceri, arătindu-1 pe rege in 
cele mai diverse posturi.

Francisc PĂCURARIU

,,T impui
si furtunile"

dezvăluind importante de
mersuri și acte politice de 
culise, neocolind existența 
privată, secretă a unora 
dintre acei ce compuneau 
..înalta societate", romancie
rul izbutește, indiscutabil, 
să creeze iluzia realului, 
în spațiul cărții mișu- 
nind o faună vie. Finalita
tea picturii fiind spectacolul 
de epocă, fresca, si nu lumi
narea zonelor sufletești in
dividuale. e de la sine în
țeles că personalelor Ie va 
lipsi dimensiunea adîncimii. 
nu însă si expresivitatea. 
Cel puțin în durata secven
țelor ce ni le aduc în raza 
privirii nemijlocit, avem 
sentimentul de a contempla 
oameni în came si oase. 
Multe figuri rămin în minte 
Si dună încheierea lecturii.

Printre altele: Valeriu 
Boicu. brutal si cinic, vin
dicativ. vulgar, hrăpăreț, 
Gabriel Beldi. fariseu si în
chipuit (isi declamă poemele 
în fata tomurilor lui Goethe, 
cu aerul de a-1 sfida pe 
titanul de la Weimar), bă- 
trinul sef de partid Octa
vian Siclovan (în care e 
ușor de recunoscut figura 
lui Iuliu Maniu). iezuit 
rafinat, maestru al ambi
guității, despot travestit 
în campion al democra
ției ; marele industriaș 
Costache Hagicristea. sforar 

neîntrecut, „vulpoi" levan
tin. minte agilă, ins ce știe 
să iasă cu fata curată din 
orice încurcătură si să facă 
din oamenii zilei, inclusiv 
din rege („Buzatul"), instru
mente ale intereselor sale; 
obezul bancher Felix Nus
sbaum. lucid si cinic, spirit 
inventiv și combativ ; tină- 
rul Costel Ghika. omul său 
de casă, strănepot “de voie
vozi. istet. fără complicații 
morale, libertin, dispus a 
servi pe oricine îl răsn'ă- 
teste copios, canalie deș
teaptă; ambasadorul Ștefan 
Marcu. prudent, oportunist, 
condus în viată de princi
piul neasumării riscului : 
Romulus Bunea. socrul si 

manechinul lui Hagicristea. 
bătrin ramolit vanitos, ma
nevrabil de către oricine e 
în măsură a-i procura iluzia 
că este cineva, victimă. în 
cele din urmă, a naivității 
sale imbecile. în mediul in
telectual, Onisifor Suciu, 
ziaristul cinstit inflexibil ca 
Avram Iancu. căruia vrea 
cu tot dinadinsul să-î con
sacre o carte. Anton Ste
rian. scriitorul debusolat. 
născut (observă cineva) sub 
„zodia schimbărilor la fată", 
pictorul boem Alexandru 
Conta, astronomul Teofil 
Dimitriu. Lucia Marcu. soția 
ambasadorului. luptătoare 
ilegalistă, si mai ales profe
sorul Ghită Vecerdea. me
tafizician cinic si arivist 
insațiabil, ideologul celei 
mai agresive mișcări tero
riste. stipendiatul marilor 
concerne germane, personal, 
in fine, care cumulează, re
duse la schiță, cam toate 
însușirile lui Nae Ionescu, 
nu rămin prezente nur no
minale. Cu Teofil Dimitriu. 
mobilizat si trimis „pe 
zonă", pătrundem in ambi
anta militară. Atentia ne 
este reținută aici de chipul 
aspru al unui ofițer straș
nic. maiorul Radu Țănă- 
sescu. patriot înfocat, om al 
datoriei, suflet tare, ce știe 
să-si reprime prompt neli
niștile si incertitudinile, oă- 

truns oină în cele mai in
time fibre de simțul disci
plinei cazone. Cuprins de 
firească îngrijorare la gîn- 
dul că armata română, „me
diocru înzestrată", ar putea 
să fie confruntată cu „for
ța groaznică" a armatei ger
mane. maiorul isi biruie 
frica si o spulberă si oe 
aceea a subordonaților, in- 
vocînd actele de eroism ale 
inaintasilor. Chiar luotînd 
singuri cu oștiri colosale — 
isi zice — românii au în
vins. în trecut. „Dai- oe 
Mircea, la Rovine — strigă 
el. dună căderea Franței, 
ofițerilor demoralizați — 
l-au cărat în spate france
zii 7 Ștefan s-a bizuit la 
Vaslui pe răzeșii din Gas- 
conia si oe călăreții din Pi- 
cardia? (...) Baioneta de la 
Mărăsesti a fost minuită de 
trupe sosite din Seine-et- 
Oise 7“ Un alt militar 
exemplar este generalul 
Petrisescu. care înțelege să 
slujească Tronul fără a de
veni un lacheu slugarnic al 
regelui, si cu atît mai outln 
al primului ministru. în 
armată (aflăm prin Teofil 
Dimitriu) activează comu
niști : muncitorii Ion Aioa- 
nei și Covaci Ștefan, care îl 
atrag oină la urmă în acțiu
nea lor patriotică si oe as
tronom.

Roman-frescă, Timpul șl 
furtunile nu e lipsit de 
momente dinamice, si nici 
chiar de episoade palpitan
te. precum acela al descin
derii politiei si siguranței 
la locuința lui Costel Ghika. 
pentru capturarea unor că
petenii legionare, sau acela 
al asasinării ministrului de 
interne Banciu. în care na
ratorul introduce si întreți
ne cu iscusință sușnans-ul. 
Un înălțător spectacol se 
înfăptuiește în roman prin 
evocarea marii demonstrații 
de la Cluj împotriva dicta
tului de la Viena. Onisifor 
Suciu „privea cu ochii mă
riți revărsarea mulțimilor 
în piață, fierberea puterni
că. amintind o mare vio
lentă. dezlănțuită, vuietul 
asurzitor al strigătelor în
volburate deasupra valuri
lor ei răscolite : — Arme ! 
Arme ! Arme ! — Vrem să 
apărăm, hotarul ! — Nici un 
pas de pe hotar ! Nici un 
pas de oe hotar 1“

Reconstituind viu. expre
siv. o etapă critică din isto
ria contemporană a Româ
niei. încheiată prin tragedia 
sfisierii Transilvaniei, noul 
roman al lui Francisc 
Păcurariu se situează, in
contestabil. în rindul apari
țiilor literare vrednice de 
interes.

Dumitru M1CU

an, muzeele ieșene au fost vizitate de 
peste 140 000 persoane din țară și 
de peste hotare. în fața acestora, 
cit și in întreprinderi, instituții și 
la sate, muzeografii au organizat 
circa 200 de acțiuni cultural-educa
tive prin care au popularizat valo
rile muzeale. La filiala din cartierul 
Tătărași a bibliotecii județene 
„Gheorghe Asachi" din Iași a luat 
ființă un cerc intitulat „Micii prie
teni ai bibliotecii". Zilnic, copiii din 
cartier sint invitați la diferite ac
țiuni cultural-educative — con
cursuri literare, vizionări de diafil- 
me, șezători artistico-muzicale etc. 
(Manole Corcaci) • SIBIU. La Ga
leriile de artă „Sirius" este deschisă 
expoziția de sculptură Kurt Fritz 
Handel ; o parte din lucrări (in a- 
luminiu, teracotă, ipsos, piatră ar
tificială) înfățișează chipul unor 
personalități ale culturii șl artei 
sibiene contemporane. Tn comuna 
Dîrlos a fost inaugurat un nou că
min cultural, care dispune de săli 
de spectacole și bibliotecă, ateliere 
pentru cercurile artiștilor amatori. 
(Nicolae Brujan) • MUREȘ. în 
Hodac. localitate de munte 
cu puternice tradiții folclorice, a 
avut loc recent tradiționala întil- 
nire a fiilor satului. Cu acest pri
lej, ''i sediul noului cămin cultural 
(unul din cele mai frumoase din 
județ) s-a desfășurat un bogat pro
gram artistic. (Gheorghe Giurgiu).

Note false in valorificarea 
patrimoniului coral

Recent, Institutul de 
cercetări etnologice și 
dialectologice a tipă
rit, sub egida Editurii 
muzicale, un amplu 
volum (456 pagini) de 
Cintece patriotice și 
revoluționare, act edi
torial ce se cuvine sa
lutat. Nu ne propu
nem însă acum să re
cenzăm valoroasa cu
legere, ci ne oprim 
asupra unor aspecte 
oarecum „tehnice" ale 
valorificării patrimo
niului coral clasic.

Se știe că in tre
cut autorii muzicii și 
textelor de cintece re
voluționare au prefe
rat fie să rămînă ano
nimi, fie să se as
cundă sub diverse 
pseudonime, spre a nu 
se expune arestării, 
condamnării, întem
nițării, excluderii din 
funcții etc. Melodiile 
au circulat însă in
tens, multe piese au 
circulat în copii-ma- 
nuscrise, pline de ine
rente greșeli de ar
monie, de text etc. 
Astăzi însă avem da
toria să publicăm cin- 
tecele cu adevărații 
lor autori și în con
diții artistice irepro
șabile. Răsfoind, de 
pildă, capitolul de 
„vechi cintece patrio
tice" din recentul vo
lum. aflăm că îngriji
torii ediției nu cu
nosc incă cine a 
scris Trecerea Du
nării si Drum bun. 
două piese bine cunos
cute in repertoriul cla
sic. Despre primul, 
anul trecut s-au scris 
zeci de studii, articole.

bibliografii în presa 
noastră: textul G. Bo- 
teanu, muzica Johann 
Jalovitzky (șef de 
muzică militară). Al 
doilea cîntec — des
pre care îngrijitorii ne 
precizează „Cinlec 
creat in timpul pri
mului război mondial 
(1916—1918)“ — are
textul de... Vasile 
Alecsandri ! Deschizi nd 
însă o cărticică de 
cintece din veacul 
trecut am putea afla 
că muzica a semnat-o 
Ștefan Nosievici (1333 
—1869), iar piesa se 
referă la războiul din 
Crimeea (1856). To
tuși, o precizare 
(falsă I) există : „Din 
colecția Timotei Po- 
povici". Iată însă ce 
spune compozitorul 
bănățean în Carte de 
cintece (Sibiu, 1911, 
p. 31) : „Melodie de
venită populară de 
xxx". Ceea ce să re
cunoaștem că înseam
nă cu totul altceva 
(identificarea compo
zitorilor români pe 
timpul stăpînirii aus- 
tro-ungare atrăgea con
secințe grave, mai ales 
că Ștefan Nosievici 
era bucovinean).

Probitatea în redarea 
poeziilor clasicilor noș
tri nu merită pledoa
rii speciale, Unele 
versuri sint falsificate 
prin simpla copiere 
greșită după edițiile 
improvizate de odini
oară. Iată o „varian
tă" a Ciutului Uni
rii (1859) de Alexan
dru Flechtenmacher : 
„Saltă dulce Românie I 
Visul de-aur s-a-m- 

plinit / Ura 1 vom fi 
în frăție / Așa cum 
noi am dorit / Azi 
Carpatul nu desparte / 
Ast iubit, străbun pă- 
mint / Noi unirea 
pin-la moarte / Vrem 
eu sacrul jurămînt / 
Vivat ! Vivat ! Feri
cire / Țara noastră în 
Unire !“. Iată insă ori
ginalul lui C. Ștefa- 
nide la care ne tri
mite tipăritura Edi
turii muzicale : „Saltă,

Cind vor fi luminate „fețele ascunse 
ale istoriei literare"?

Semnalăm pentru 
noutatea metodei, pen
tru bogăția informației 
si caracterul captivant 
al punctelor de vedere 
masa rotundă publica
tă de revista „Lucea
fărul" (nr. 30) sub ti
tlul : „Cercetarea lite
raturii. Fetele ascun
se ale istoriei literare". 
Ultima temă a „Coloc
viilor Luceafărului", 
valorificarea moșteni
rii culturale, este abor
dată într-o manieră 
foarte eficace, însă 
din păcate puțin prac
ticată : deplasindu-se 
la Timișoara. redac
ția solicită unor profe
sori. istorici si critici 
literari să răspundă la 
întrebarea „Care ar fi 
problemele speciale ne 
care si le pot pune si 
este necesar să si le 
pună intelectualii ti
mișoreni privind valo
rificarea. reconsidera
rea moștenirii literare 

jună Românie / Visul 
de-aur s-a-mplinit ! 
Una vom fi in fră
ție / Bravul tău cum a 
dorit / Milcovul nu 
mai desparte / Ăst 
iubit, străbun pă
mînt / Noi Unirea 
pîn-la moarte / Vrem 
cu sacru jurămînt / 
Vivat, fie-n fericire / 
Țara noastră în Uni
re !“ Cuvintele subli
niate relevă diferen
țele nepermise de 
sens, unele cu erori 
istorice („Carpatul" nu 
despărțea în 1859 Va- 
lahia de Moldova I).

Indicarea „aranjo
rilor" sau „prelucră- 

în zona de tradiție 
culturală recunoscuta 
a Banatului 7“ Eugen 
Todoran. Ion Maxim. 
Cornel Ungureanu. 
I.D. Suciu și. din par
tea revistei, M. Un- 
gheanu aduc în discu
ție chestiuni de interes 
national în cadrul te
mei propuse, semna- 
lind. pe de o parte, lu
crări importante puțin 
cunoscute care îmbo
gățesc bibliografia ma
joră a Scolii Ardelene 
bănățene si. pe de altă 
parte, pledînd convin
gător pentru necesita
tea unui mai riguros 
program de lucru pe 
plan local. Așa cum 
reiese din competente
le evaluări ale intelec
tualilor timișoreni (ti
tlul dezbaterii : „Lite
ratura Banatului — o 
„terra incognita" 7) va
lorificarea unui prețios 
tezaur al culturii 

lorilor" de cîntece in 
locul compozitorilor 
duce ulterior la con
fuzii în practica inter
pretării, mulți „în
grijitori" devenind au
tori în cardexurile 
radiodifuziunii, pe co- 
perțile discurilor, în 
programele de sală. 
Este de aceea impe
rios necesar ca pe 
viitor lucrările clasi
cilor să poarte — in
tre paranteze — atît 
anul creației, cît și 
datele biografice ale 
compozitorului, poetu
lui. aranjorului ș.a.

Viorel COSMA

noastre este de mare 
importantă astăzi. în 
contextul discuțiilor pe 
teme de istorie și de 
cultură. „Prezentarea 
in ediții bine întocmi
te — arată Eugen To
doran — a acestui te
zaur cultural existent, 
nu întotdeauna bine 
valorificat, in ediții 
științifice, care să poa
tă circula în lume este 
foarte importantă pen
tru a da seamă despre 
existenta unei conști
ințe active productive 
de cultură (...) Neexis
tenta unui corpus de 
opere ale oamenilor 
de cultură si scriitori
lor români importanți 
ne creează dificultăți 
în dialogul cultural tfe 
care ni-1 propunem cu 
alte culturi". Este evi
dent că se impune o 
mai mare concentrare 
a eforturilor pentru a 
introduce în circulație 
asemenea valori, ade

vărate atestate ale ve
chimii și continuității 
noastre, după cum este 
limpede si că nu tre
buie așteptat să vină 
alții să facă ceea ce 
se cuvine să facem nor. 
cei de la fata locului. 
Subscriem deci acestei

„Scriitorul și epoca sa"
De ce ne-a atras a- 

tenția emisiunea „Scri
itorul si epoca sa" 
de Viorel Grecu. reali
zară cu orileiul confe
ririi premiului ..Her
der" prozatorului Eu
gen Barbu 7

Aparatul de fil
mat nu s-a furișat 
in templu, în camera 
de lucru, cum se în- 
timplă cel mai des, ci 
a fost făcut parcă să 
alerge pe urmele scrii
torului a cărui activi
tate depășește cu mult 
masa de lucru, atelie
rul de creație, chiar 
dacă, prin profesia sa, 
aici revine după fie
care drum. Căci inten
ția, realizată, a fost nu 
de a ne înfățișa un 
scriitor retras călugă
rește in foișorul său, 
in intimitate ori în 
tihnită plimbare prin 
frumoasele parcuri, ci, 
din contră, de a ne 
prezenta un scriitor 
larg deschis către mul
tiplele solicitări ale 
vieții, ieșind în întîm- 
pinarea lor. punînd la 
inimă problemele so
cietății. frămintat de 
nevoile oamenilor, asa 
cum sînt în general

Divagații nelămuritoare...
nească", romanul cu
noscutului scriitor fran
cez Louis-Ferdinand

A văzut lumina tipa
rului nu de mult, în 
editura „Cartea româ- 

concluzii a dezbaterii 
de la Timișoara : va
lorile culturale ale 
Banatului le cunosc 
cel mai bine cei de 
aici, și ei sînt chemați, 
în primul rînd, să le 
propună atenției. Exis

artistii noștri de astăzi 
si cum. din păcate, 
mai rar îi vedem pe 
micul sau chiar marele 
ecran. Așadar, frapan
tă. adecvată realității 
este formula de pre
zentare a scriitorului 
in mijlocul lumii sale, 
acea lume care-i dă si 
forța si substanța scri
sului său. cu o întinsă 
receptivitate față de 
problemele la ordinea 
zilei, „demitizat" pu
țin prin „scoaterea" 
lui din cabinet (căci 
despre valoarea mun
cii depuse acolo vor
besc suficient de bine 
cărțile 1) si chiar prin 
înfățișarea lui in cos
tum sportiv ne terenul 
de gimnastică. Evident, 
nu toti au aceleași pa
siuni și obiceiuri, nu 
toți au acest orgoliu 
special de a-și recu
noaște „dezgustătoa- 
rea subiectivitate", 
după smeritele vorbe, 
ale celui- prezentat a- 
cum, însă rolul unei 
astfel de emisiuni este 
tocmai acesta : de a 
face din scriitori per
soane, oameni în car
ne și oase, pe care îî 
putem vedea nu nu

tă. cum probează si 
dezbaterea amintită, 
forte intelectuale ca
pabile să facă acest 
lucru în mod compe
tent. desigur, cu con
cursul si mai sensibil 
al editurii „Facla".

mai în tiparul clasic
— de fapt romantic
— de inși retrași eso
teric, plecați deasupra 
manuscrisului, ci — așa 
cum sînt în realitate
— în miezul cetății, al 
preocupărilor celor 
mulți, desfășurind o 
activitate multilatera
lă, dinamică, factori 
de opinie, animatori 
si promotori ai vie
ții noastre spirituale, 
în sfîrșit, modalitatea 
propusă de emisiunea 
citată — perfectibilă, 
aptă de nuanțări, ma
nevrabilă cu suplețe 
în funcție de persona
litatea celui prezentat
— asigură o mai mare 
vizibilitate a contextu
lui, a spațiului social 
în care se mișcă un 
creator al acestei e- 
poci (ne place să cre
dem că vor urma si 
altele 1). în felul aces
ta avem prilejul să 
vedem nu numai o e- 
pocă prin scriitorul ei, 
dar și ceea ce epoca 
face din scriitor : un 
activist, un militant, o 
personalitate angajată 
in slujba adevărului și 
oamenilor acestui timp.

V. COMAN

Celine : „Călătorie la 
capătul nopții". Pri
mită cu interes de un 

public larg (cartea 
s-a epuizat imediat — 
după informațiile 
noastre — din princi
palele librării bucu-
reștene) apariția ro
manului în limba ro
mână prilejuiește un
prim contact cu una 
din importantele pro
ze ale perioadei in
terbelice și readuce în 
atenție personalitatea 
contradictorie. mult 
comentată in presa
franceză din ultimele 
decenii, a scriitoru
lui Celine.

Prețuind calitățile 
romanului, pe care 
traducerea realizată 
de Maria Ivănescu le
sugerează, editorul a 
considerat, pe bună 
dreptate, că este ne
cesar să avertizeze 
cititorul român asu
pra unor aspecte ale 
biografiei scriitorului 
și. in general, ale pro
filului spiritual al a- 
cestuia. Operație ne
cesară. deoarece, după 
cum se cunoaște, tre
cerea lui prin viața 
culturală, și nu numai 
prin aceasta, nu a 
fost netedă și lipsi
tă de inconsecvente. 
Dimpotrivă. De ace
ea era de așteptat ca 
scurta prefață ce în
soțește lucrarea, sem
nată de Cezar Ivă- 
nescu, să discute ar
gumentat meritele, dar 
și aspectele contra
dictorii ale omului și 
operei sale și să o- 
fere cititorului o 
perspectivă științifică 
de înțelegere, con
formă cu adevărul o- 
biectiv. Importanța o- 
perei și prestigiul scri
itorului impuneau o 
abordare critică de 
maximă seriozitate și 
utilizarea surselor ce
lor mai autorizate. în 

acest context, lipsa de 
spațiu editorial invo
cată ca argument nl 
se pare superfluă.

De altfel, o bună 
parte din această pre
zentare — scrisă gră
bit. superficial, cu nu 
puține banalități, di
vagații cu totul lipsi
te de obiect și de 
multe ori hilare — 
abundă în elemente 
Biografice nesemnifi
cative, cum ar fi ști
rea despre „precoci
tatea amoroasă". Ceea 
ce așteaptă cititorul 
de la o prefață nu 
este anecdotica mă
runtă, divertismentul 
nerelevant, ci o lă
murire cuprinzătoa
re. Sînt relatate pe 
larg numeroasele a- 
venturi sentimentale, 
^peregrinările prin di
ferite colturi ale pă- 
mîntului. viata mon
denă a autorului. Nu 
este deci de mirare că 
în cele cîteva pagini 
ale prefeței nu mai 
rămîne loc pentru o 
discuție serioasă, ar
gumentată despre as
pectele contradictorii 
ale atitudinii poli
tice a scriitorului, des
pre pozițiile retro
grade nefaste pe care 
s-a situat la un mo
ment dat — poziții 
prohitleriste și de co
laborare cu ocupanții 
naziști, de atunci, ai 
Franței. în loc de a- 
ceasta, ne spune au
torul prefeței, valoa
rea unei scrieri ar fi 
„o jalnică ilustrare a 
ceea ce poate face un 
scriitor cind se ames
tecă în politică și în 
chestiuni sociale fără 
să se priceapă cu a- 
devărat". Afirmație nu 
numai ambiguă. ci 

falsă, eronată, dău
nătoare, deoarece esle 
elementar că nu a- 
niestecul in politică 
dăunează operei u- 
nui scriitor sau cali
tății activității lui ob
ștești, ci natura, ca
racterul politicii pe 
care o desfășoară, ca
racterul progresist sau 
retrograd al forțelor 
sociale *pe pozițiile că
rora se situează. Toc
mai un asemenea as
pect de maximă im
portantă pentru cu
noașterea lui Celine 
este expediat în gra
bă. cu o ironie mali
țioasă nelalocul ei. cu 
fantazări sterile.

Prețuind poetul ca
re semnează această 
curioasă prefață, nu 
putem să trecem cu 
vederea modalitatea 
critică pe care o fo
losește prefațatorul, 
inadecvarea acesteia 
la obiectul supus exe
gezei. Spontaneitatea 
critică poate deveni un 
argument cind nu tră
dează superficialitate 
și nejustificată grabă 
de, natură Să eludeze 
contradicțiile adinei 
ale unei personalități 
ca autorul „Călătoriei 
la capătul nopții". 
Este foarte bine că 
publicul nostru are 
posibilitatea de a citi 
o operă importantă, 
foarte semnificativă, 
dar este greu de pre
supus că o astfel de 
prezentare lipsită de 
discernămînt va aduce 
cititorilor mai multă 
lumină în cunoaște
rea operelor scriito
rului. în lupta de idei 
care marchează exis
tența unei culturi și 
a unei societăți.
Emil VASILESCU
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Cei din 
plutonul doi

...Sergentul Dumitru Paliciuc, 
din unitatea de pompieri Satu 
Mare, s-a avintat curajos in mij
locul vilvătăilor incendiului, care 
cuprinsese o locuință, salvind la 
timp pe cei doi copii care erau 
cit pe ce să fie înghițiți de flă
cările mistuitoare.

...Intr-o ^ură cuprinsă de flă
cări se aflau citeva butoaie pline 
cu benzină. Soldații Gh. Bănișor 
și Cezar Scafaru, din același 
pluton doi, au pătruns in șura 
incendiată și au scos afară bu
toaiele, cu o fracțiune de secun
dă înainte de a se prăbuși aco
perișul in flăcări.

Și acum, o precizare ; in a- 
proape toate intervențiile salu
tare, în fruntea soldaților și ală
turi de ei, insuflindu-le curaj și 
bărbăție, prin propriul său ■ 
exemplu, s-a aflat comandantul 
plutonului doi, Nicolae. Epuran. 
căruia sătmărenii ii transmit, și 
pe această cale, cele 
duroase mulțumiri.

mai căi-
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Tirgoviște 
pe adresa
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Miliția municipiului 
a trimis o scrisoare . 
conducerii întreprinderii „Pro
gresul" din Brăila, prin care ii 
făcea cunoscut — și ii mulțu
mea — pentru gestul unui om 
al muncii din această unitate — 
șoferul Ilie Burlacu. Aflat in 
trecere prin județul Dîmbovița, 
acesta a găsit un portmoneu cu 
acte și cu suma de 2 905 lei și 
35 de bani. Imediat s-a dus și 
a predat portmoneul la sediul 
miliției.

Colectivul marii întreprinderi 
brăilene îl știa mai de mult pe 
șoferul Ilie Burlacu drept om 
corect, cinstit. Dar cum oamenii 
ca el iși poartă cinstea 
unde trec, uite că acum 
și cei din Tirgoviște — 
numai ei.
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nu
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La ceas de seară, cetățeanul 
Ilie Radu din Săsciori (Alba) 
s-a trezit cu un musafir nepof
tit. Deși surprins din cale afară, 
l.R. nu a arătat ușa musafiru
lui. și nici fereastra pe care a- 
cesta se furișase cu gind rău. 
Dimpotrivă, l-a silit să stea li
niștit. pină vine... militia. Au 
sosit și cițiva vecini, ca să aibă 
grijă de musafir, care nu era 
altul decit consăteanul lor, Vir
gil Duma, individ nărăvit in 
rele. „Decit să furi noaptea, mai 
bine ai munci ziua, iar dacă vrei 
loc de cinste la masă, apoi nu 
intri pe geam in casă"... Înain
tea legii, l-au judecat, cu aceeași 
dreptate, oamenii. Se speră 
„după", să fie și el in rind 
toată lumea.
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N-a vrut 
să doarmă 
acasă...

După ce a întrecut măsura
băutura, Gliinuț I. din comuna 
Dumitra, județul Bistrița- Nă- 
săud, s-a îndreptat — pe lingă 
drum, pe lingă gard — spre casă. 
Intrind înăuntru, in loc să se 
culce, a început să țipe cit il 
ținea gura, să injure și să-și 
amenințe sofia, in timp ce co
pilul, speriat, a început să plin- 
gă. Văzind că soția nu-i răs
punde la provocări ci. din con
tră. caută să-l potolească, pentru 
a nu se face de rîsul lumii, G.l. 
c tăbărit asupra ei șț a copilu
lui și, nici una, nici două, i-a 
ilungat din casă. Potrivit Decre
tului 153/1970 a fost condamnat 
!a trei luni închisoare contra
vențională.
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I Pe sub mină
Este expresia definitorie pen

tru o acțiune care se face pe 
furiș, pe ascuns, ocolind cinstea 
și lumina zilei. Exact ceea ce 
a încercat să facă și barmanul 
Chirică Scarlat, de la unitatea 
de alimentație publică „Hanul 
din salcîmi" din Lehliu-Sat. Ca 
să obțină un „ce profit' 
plus, pentru propriul 
Chirică a introdus in 
pe ascuns, mărfuri pe 
vindea, cum se zice, 
mină. Și se mai zice 
în flaqrant de organele de 
ție, Chirică de la „Hanul 
salcimi" este acum in... pom.

I Si s-a făcut • »
curat 
pe stradă...

O acțiune mai puțin obișnuită 
a fost întreprinsă, zilele acestea, 
de organele de miliție in colabo
rare cu deputății și comitetele 
de cetățeni din citeva circum
scripții electorale 
Scopul acțiunii : 
curățeniei străzii, 
113 cetățeni au 
zați, iar 95 au
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Idin Capitală, 

menținerea 
Rezultatul : 

fost averti- 
josti amen

dați pentru unul și același mo- I 
tiv : poluarea străzii, a trotua
relor cu gunoaie și resturi me
najere aruncate alandila in fata 
caselor in care locuiesc. Printre 
cei din ultima categorie se află: 
Crăciun F. de pe strada Bradu
lui. Ilie C. — strada Mihail Foi- 
șoreanu, Frusina D. — Nerva 
Traian. Peleanu S. — Antilopei... 
Din același motiv, lucrătoarea 
Luiza S. de la o unitate \oto— 
Pronosport a tras lozul... păgu
bitor al unei amenzi. Sinten in
formați că astfel de acțiuni vor 
continua.
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IRubrică realizată de

Petre POPA
cu sprijinul corespondenții» 
..Scinteii'

Vizita delegației
Președintele Marii Adunări Națio

nale, tovarășul Nicolae Giosan, a pri
mit, sîmbătă dimineață, delegația 
Dietei japoneze, condusă de Shiochi 
Miyake, vicepreședinte al Camerei 
Reprezentanților.

în cursul întrevederii a fost relevat 
cu satisfacție cursul ascendent al 
relațiilor româno-japoneze, subliniin- 
du-se importanța deosebită a vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
Japonia în 1975, a convorbirilor la 
nivel înalt și documentelor încheiate 
cu acest prilej, pentru extinderea și 
adîncirea conlucrării multilaterale . 
dintre cele două țări. S-a procedat, 
totodată, la o informare reciprocă 
în legătură cu modul de organizare 
și activitatea celor două foruri legis
lative, reliefîndu-se contribuția lor 
la dezvoltarea raporturilor bilaterale 
în domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural. în același 
timp, a fost evidențiat rolul parla
mentelor în edificarea unui climat 
de pace și securitate in lume, de în
țelegere și colaborare intre popoare.

★
în cursul dimineții, delegația a 

făcut o vizită la Consiliul popular 
al municipiului București.

Cu acest prilej, tovarășul Ion 
Dincă, primarul general al Capitalei, 
a înfățișat oaspeților aspecte ale ac
tivității economice, precum și cele 
legate de modernizarea urbanistică a 
Bucureștiului, preocupările de viitor 
în aceste domenii.

, ★
In aceeași zi, delegația parlamen

tară japoneză s-a întîlnit cu Alexan-

Dietei japoneze
dru Mărgăritescu, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

în cursul convorbirii au fost abor
date aspecte ale colaborării econo
mice româno-japoneze si s-au exa
minat noi căi si mijloace de impulsio
nare a cooperării în domenii de in
teres reciproc, de extindere si diver
sificare a schimburilor de mărfuri.

La întrevederi a participat Takuji 
Ikeda. însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Japoniei la București.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale. Nicolae Giosan. a oferit un de
jun în onoarea delegației parlamen
tare japoneze.

Au participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al M.A.N.. Dumitru 
Popa, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Chimice. Ale
xandru Mărgăritescu. prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Gheorghe Boldur. adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de ma
șini. Margareta Hauser, secretar al 
M.A.N., Iosif Tripșa, vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știin
ță si Tehnologie, Emiljan Rodeanu, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară. Ion Cum- 
pănasu. director general al Agenției 
Române de Presă — Agerpres, Ilie 
Salapa si Radu Voinea. președinți de 
comisii permanente ale M.A.N.

★
După-amiază. oaspeții au vizitat 

Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România. (Agerpres)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare adresat 

cu prilejul unei nod aniversări a independentei țării mele la 20 iulie. 
Reînnoiesc urările de fericire personală și de prosperitate poporului dum
neavoastră.

Un cordial salut,

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

în județul Vaslui s-a încheiat recoltatul griului
Oamenii muncii din agricultura ju

dețului Vaslui au încheiat, sîmbătă, 
12 august, recoltatul griului pe în
treaga suprafață de peste 82 000 hec
tare.

Cu acest prilej. Comitetul județean 
Vasluț al P.C.R. a adresat o tele
gramă Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în. care se spune : Comuniștii, toți

oamenii muncii de pe cuprinsul ju
dețului se angajează să nu-și pre
cupețească eforturile și întrea
ga energie pentru înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

îi, 15 și 16 august. In țară : Vreme 
răcoroasă la început, apoi în curs 
de încălzire. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi izolate mai ales sub 
formă de averse în nordul și estul

țării. Vîntuî va sufla moderat, pre- 
dominînd din sectorul nord-vestic. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 8 și 18 grade, iar cele 
maxime între 20 și 30 de grade, izo
lat mai ridicate in sudul țării. 
In București : Vreme răcoroasă la 
început, apoi în curs de încălzire. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
de scurtă durată la începutul inter
valului. Vintul va sufla moderat.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT   • 
Campionatele mondiale de caiac-canoe

BELGRAD 12 (De la trimisul A- 
gerpres, A. Berger). — Sîmbătă, în 
penultima zi a campionatelor mon
diale de caiac-canoe, au fost de
cernate primele medalii ale acestei 
ediții. Desfășurate pe o vreme idea
lă, finalele La probele olimpice (1 000 
m) au prilejuit dispute spectaculoa
se la sfirșitul cărora sportivii din 
România, care au evoluai in toate 
cursele, au obținut două medalii de 
argint si trei de bronz.

în finala probei de canoe dublu, 
lupta pentru victorie a fost deosebit 
de pasionantă. Echipajul nostru, al
cătuit din frații Gh. Simionov și To
ma Simionov a cucerit medalia de 
argint cu timpul de 3’46”35/100. Vic
toria a revenit sportivilor Buday— 
Frey (Ungaria) — 3’46”02/100.

O medalie de argint a obținut echi
pajul României (V. Eșanu, I. Bîrlă- 
deanu, M. Zafiu, Al. Giura) — 3’06” 
73/100 în proba de caiac 4, cîștigată 
de formația R.D. Germane — 3’05” 
64/100.

Finala probei de canoe-slmplu a 
revenit iugoslavului Matija Ljubek 
— 4'05”25/100, urmat de Tamas

1N CÎTEV
• Simbătă, pe stadionul Steaua, 

echipa de fotbal Steaua, campioana 
tării, a susținut un meci internațio
nal amical în compania selecționatei 
Japoniei. Fotbaliștii români au obți
nut victoria cu scorul de 8—1 (3—1) 
prin punctele marcate de Iordănes- 
cu (4), Zahiu (3) și M. Răducanu.

• în Capitală au continuat sîm
bătă campionatele naționale de tenis, 
în semifinalele ' probei de simplu 
masculin au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate: D. Hărădău — 
M. Mîrza 3—6. 9—7, 6—2, 6—0; Tr. 
Marcu — A. Dirzu 6—3, 2—6, 4—6, 
6—4, 6—0.

Astăzi, de la ora 9, pe terenurile 
clubului sportiv Progresul au loc fi
nalele competiției. în proba de sim
plu masculin, Hărădău îl va întîlni 
pe Marcu, iar la feminin lupta pen-

Wichmann (Ungaria) — 4’05”26/100 
și Ivan I’atzaichin (România) — 4’ 
05”99/100, care a primit meda
lia de bronz. Alte două me
dalii de bronz au fast obținute 
de sportivele noastre: Maria Cozma, 
clasată pe locul 3 in proba de ca
iac 1, cu timpul de 2’03”23/100 (pro
ba a fost cîștigată de R. Eberl din 
R.D. Germană) și cuplul Agapia 
Orlov-Nastasia Nichitov — 1’50” 
02/100, la rîndul lor clasate pe lo
cul trei in proba de caiac dublu, 
după echipajele R.D. Germane.

Cursa masculină de caiac, care a 
fost așteptată cu interes, a revenit 
lui Ruediger Helm (R.D. Germană) 
— 3'49”43/100 (Vasile Dîba — Româ
nia — a ocupat locul 5 cu 3’53” 
85/100).

La caiac-2, victoria a revenit so
vieticilor Sukhrai-Tainikov — 3’27” 
39/100, echipajul țării noastre cla- 
sindu-se pe locul 9.

Astăzi dimineață au loc semifi
nalele probelor pe distanța de 500 m, 
iar după-amiază, finalele acestor 
probe și întrecerile de fond.

RÎNDURI
tru cucerirea titlului se va da între 
surorile Lucia și Maria Romanov.

• In turneul Internațional mascu
lin de baschet ce se desfășoară in 
capitala R. P. Chineze, echipa Româ
niei a întrecut cu scorul de 73—66 
(39—32) selecționata orașului Pekin.
• Cu prilejul unui concurs de a- 

tletism desfășurat lă Dresda, sporti
va Evelyn Jahl (R.D. Germană) a 
Stabilit un nou record al lumii în 
proba de aruncarea discului cu o 
performanță de 70,72 m. Vechiul re
cord era de 70,50 m și aparținea cu
noscutei atlete sovietice Faina Mel
nik. Evelyn Jahl, in virată de 22 de 
ani, medaliată cu aur la J.O. de la 
Montreal, a obținut acest excepțio
nal rezultat chiar din prima încer
care.

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație

Circulația la sfîrșit 
de săptămînă

Analiza datelor cu privire la îm
prejurările, cauzele, locul și timpul 
producerii accidentelor de circulație 
de la sfirșitul sâptămînii trecute re
levă constatări utile in vederea pre
venirii evenimentelor rutiere : jumă
tate din numărul accidentelor s-au 
produs din cauza pietonilor cave 
s-au angajat in traversarea străzii 
fără asigurare și prin locuri neper- 
mise, adeseori prin fața sau prin 
spatele unor autovehicule oprite. (în 
aceste accidente numai in cursul zi
lei de simbătă și-au pierdut viața 
5 pietoni) f aproape 60 la sută din 
totalul accidentelor au avut loc 
în orașe și 30 la sută pe drumurile 
din afara localităților ; dintre cau
zele accidentelor săvîrșite din vina 
șoferilor se detașează, ca frecvență, 
cele privind excesul de viteză și 
neatenția in timpul conducerii. Un 
caz tipic de superficialitate in timpui 
conducerii s-a petrecut in județul 
Mureș : „tăind” o curbă pe partea 
stingă, automobilistul B. H. Martin 
a „acroșat” un autoturism care ve
nea din sens opus, împrejurare in 
care și-a pierdut mina stingă, pe care 
o ținea in afară, pilotînd mașina nu
mai cu mina dreaptă. Statistica ara
tă că la sfîrșit de săptămină devin 
mai frecvente accidentele provocate 
de conducători auto aflați sub influ
ența băuturilor alcoolice. într-o ast
fel de împrejurare, un accident, pro
dus în județul Neamț s-a soldat cu 
moartea a trei persoane.

Reține atenția și faptul că sîmbătă 
trecută, aproape toate accidentele 
produse din cauza vitezei excesive 
au avut loc in zonele cu drumuri 
umede, alunecoase.

Ponderea mare a accidentelor tn 
mediul urban denotă că unii șoferi 
ignoră cerințele specifice circulației 
aglomerate din marile localități. Nu 
întâmplător in orașe s-a constatat in 
cele două zile un număr mare de ac
cidente cu victime din rîndul pieto
nilor. După cum numărul ridicat de 
evenimente petrecute pe drumurile 
naționale cu circulație redusă este 
consecința mentalității greșite a unor 
conducători auto care slăbesc atenția 
șl disciplina cind circulă pe astfel de 
artere. De aici, concluzia că, indife
rent pe ce fel de drumuri circulă, 
principal sau secundar, aglomerat 
sau nu, conducătorul auto este dator 
să trateze cu același simț de răspun
dere obligația respectării stricte a tu
turor regulilor de circulație.

„Cea mai bună patrulă 
școlară de circulație"

La Tirgoviște a avut loc faza re
publicană a concursului „Cea mai 
bună patrulă școlară de circulație”, 
organizat de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, Ministerul 
Educației șl învățămîntului și In
spectoratul General al Miliției. La 
etapa finală au participat peste 300 
de elevi, constituiți în 40 de echipaje 
care au cîștigat locul I la faza pe 
județe și a municipiului București.

Primul s-a clasat echipajul de la 
Școala generală nr. 1 Costești, ju
dețul Argeș ; locul II — Școala ge
nerală nr. 1 Moreni, județul Dîm
bovița ; locul III — Școala gene
rală Ileanda, județul Sălaj.

Principalul ciștigător rămîne. fără 
Îndoială, siguranța circulației rutie
re, întrucit toți concurenții au de
monstrat că știu nu numai să învețe 
regulile de trafic, cl și să le aplice.

Pentru întărirea sănătății, pentru prelungirea vieții

Gimnastică zilnică, drumeții 
cît mai dese

Se vorbește și se scrie tot mai 
mult — pe bună dreptate, evident — 
despre binefacerile gimnasticii de di
mineață, ale mersului pe jos, în ge
neral ale mișcării fizice în aer liber, 
pentru întărirea sănătății, pentru 
dezvoltarea capacității de muncă și 
prelungirea vieții noastre. Două in
stantanee ni s-au părut ilustrative. 
Le relatăm, deci, în continuare...

Primul instantaneu. Pe neanun
țate, ne-a vizitat la redacție un bă- 
trînel cu vorbă și gesturi energice, 
căruia după înfățișare și mișcări îi 
dădeai cel mult 60 de ani.

— Bună ziua 1
— Bună ziua !.
— Sînt medicul pensionar Nicolae 

Iorgulescu. După ce am citit în 
„Scinteia” articolele despre gimnas
tica la domiciliu și gimnastica in 
producție, m-am hotărît să vă fac o 
vizită la redacție. Poate voi fi de 
folos cititorilor. Știți, am venit aici, 
la „Casa Scinteii”, pe jos.

— De unde ?
— Din strada Armenească, unde 

locuiesc. Și cu aceasta am intrat in 
subiect. Mersul pe jos, pe care-1 
practic zilnic încă din tinerețe, este 
nu numai reconfortant, cj îți dă o 
vioiciune a organismului care se 
menține pe tot parcursul zilei.

— Dar gimnastică faceți ?
— De trei ori pe zi. De clnd mă 

știu. Nu mult, cîte o repriză de 10 
minute, poate chiar mai puțin, însă 
de fiecare' dată trebuie ajuns la exer
ciții rapide executate brusc, pentru 
ca organismul să fie zdruncinat și 
pus in mișcare intensă. Trebuie să 
vă spun că, medic fiind, am reco
mandat Întotdeauna și bolnavilor, ba 
chiar i-am sprijinit, să facă gim
nastică zilnică, după puterile lor, 
chiar dacă nu puteau părăsi patul. 
Am conceput și o serie de exerciții și 
aparate speciale pentru stimularea 
funcțiilor diverselor părți ale corpu
lui, pentru corectarea coloanei ver
tebrale, pentru îndepărtarea unor a- 
fecțiunj locale. Iar rezultatele au 
fost, și sînt, excelente.

— Doriți probabil să transmitem 
cititorilor ziarului aceste experiențe 
și sfatul de a face ca dumnea
voastră I

— în acest scop am și venit aici. 
Să intru în dialog cu cît mai mulți 
oameni și să-i povățuiesc de bine. 
Mai ales pe acei tineri care fug de 
efortul fizic. Gimnastica zilnică, 
spălatul pe față prin apăsare și ma
sare repetată, mersul pe jos ate
nuează nocivitatea sedentarismului, 
a cafelei și chiar a tutunului, forti
fică inima, asigură circulația nor
mală a singelui și intîrzie bătrî- 
nețea. Dacă nu credeți, uitați-vă la 
mine.

— Chiar, ciți ani aveți ?
— Peste citeva zile, la 20 august, 

împlinesc 90 1
...Abia am apucat să-i urăm „La 

mulți ani și viață lungă”, că oaspetele 
nostru de cîteva minute, adăugind că 
ne spusese ce avea de spus, a și ple
cat. coborind scările in pas vioi.

Al doilea instantaneu. Sintem la 
una din agențiile de turism ale Ca
pitalei si observăm un aspect care ne 
atrage atenția. Mai toți cetățenii 
(cît am stat noi acolo, chiar toți) 
solicită fie bilete în stațiuni, fie ex
cursii cu autocarul. De drumețiile 
organizate prin atît de frumoasele 
masive ale Fâgărașilor, Retezatului, 
Bucegilor sau Apusenilor — nu se 
interesează nimeni. Cerem lămuriri, 
mai stăm de vorbă și cu unii cetă
țeni și ajungem la următoarele con
cluzii : Sînt și amatori pentru dru
meții, nu prea mulți, dar sînt. Dacă 
și aceste acțiuni turistice atît de ne
cesare fortificării fizice ar fi mai 
bine popularizate si dacă ar fi chiar 
mai ieftine decit in prezent, este si
gur că tot mai mulți cetățeni s-ar 
înscrie. De asemenea, bine ar fi ca 
și agenția să dea aceeași atenție dru
mețiilor cum dă excursiilor cu auto
carul ; spunem astfel, întrucît la 
autocar te poți înscrie si mai aproape 
de termenul plecării (se înțelege, 
dacă sînt locuri), pe cită vreme pen
tru drumeția prin Făgăraș care începe 
la 18 august, spre exemplu, agenția 
respectivă anunța că închide înscrie
rile cu multe zile înainte, deși mai 
erau libere destule locuri ! 1

E lesne de înțeles tîlcul fiecăruia 
dintre cele două instantanee relatate 
mai sus. în primul rind pentru noi, 
cetățenii, care trebuie să fim con
vinși că a face gimnastică zilnică, 
a merge mult pe jos, a face dese 
drumeții pe potecile munților (la 
sfîrșit de săptămină, ca și in vacanță 
sau concediu) este numai și numai 
intru sănătatea noastră. In al doi
lea rind, este cazul să subliniem și 
datoria unor instituții, specializate, 
de a stimula și facilita mai mult, 
prin mijloace propagandistice mai 
convingătoare și prin condiții mate
riale cît mai accesibile, excursiile pe 
jos. De data aceasta ne-am referit 
Ia organizațiile turistice. Dar îndato
riri in acest domeniu au. după cum 
se știe, si asociațiile sportive, și sin
dicatele din întreprinderi sau institu
ții. și organizațiile de tineret si chiar 
întreprinderile producătoare de ma
teriale ajutătoare pentru exerciții fi
zice sau echipament de excursie. Cu 
cît vom face mai mult în acest do
meniu. cu atît mai de folos vom fi 
omului muncii si sănătății sale.

Gheorghe MITROI

Trofeul tinereții, „AMARA TR'
Cea de-a 11-a ediție 

a festivalului-concurs 
„Trofeul Amara”, des
chis tuturor interpre- 
ților amatori de muzi
că ușoară a cunoscut 
un frumos succes prin 
participarea numeroa
să a tinerilor din 20 
de județe ale tării. 
Răspunzînd comanda
mentelor majore ale 
Festivalului național 
„Cîntarea României”, 
întregul concurs a stat 
sub semnul participă
rii amatorilor și în ce 
privește orchestra de 
acompaniament și pre
zentatorul, toți ama
tori.

Cei pesta 4 000 de

participant! la cele pa
tru zile de întreceri și 
la gala laureaților au 
avut prilejul să consta
te că în fiecare județ 
există suficiente forțe 
artistice care să dea 
noi imbolduri acestui 
îndrăgit domeniu al 
artei — muzica ușoa
ră. Acordind trofeul 
Amara ’78 surorilor 
Cristina și Tatiana Pe
trescu din Brașov, ju
riul a făcut o alegere 
judicioasă.

Festivalul de la A- 
mara a dovedit, prin 
participarea largă și 
nivelul ridicat al pre
gătirii interpreților, că 
merită cu prisosință să

i se spună interjude- 
țean. El poate fi consi
derat un festival în 
sensul real al cuvintu- 
lui, căruia Consiliul 
Culturii și Educației 
Socialiste, Uniunea 
compozitorilor ar tre
bui să-i acorde o și 
mai mare însemnătate, 

încadrat organic în 
amplele manifestări 
prilejuite de Festiva
lul național „Cîntarea 
României”, „Trofeul 
Amara" are toate șan
sele să se afirme pe 
plan național.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul 
„Scinteii”

Lumini la Șao șan
Alternanță necontenită de peisaj : 

urcăm dealuri domoale, coborim • văi 
line. .Așezările se pliază și ele pe a- 
cest relief verde-crud adus de cea 
de-a treia recoltă de orez a anului. 
Din loc in loc. ridicăturile se ambi
ționează pină la orgoliul de munți 
pitici. Trecem pe lingă un asemenea 
munte care, primăvara, este învă
păiat. din vîrf și pînă-n poalele asal
tate de parcele irigate, in roșu a- 
prins. Roșul azaleelor înflorite, pri
veliște unică, cum numai în Delta 
noastră poți întîlni, în ghiolurile co
tropite de nuferii sîngerii, în floare. 
Lăsăm în urmă case cu acoperișurile 
subțiri, neașteptat de rezistente. 
Prietenul nostru Li lngînă o melo
die în care este vorba despre aza
lee: „Un fluviu larg, cu valuri tumul
tuoase / Unde, în bătaia vîntului se 
răspîndește parfum de azalee / Casa 
mea se găsește lîngă malul acestui 
fluviu / M-am obișnuit să ascult cîn- 
tecul de muncă al marinarilor / Șl 
să văd pînzele albe ale bărcilor 
lor...“. Cîntecul are în structura lui o 
delicatețe de melopee șoptită. Izvo- 
rîtă dintr-o stare de răscolitor echi
libru. Nici nu știm

Iată-ne la
șan, ținta 

călătoriei noas
tre.

Sat statornicit 
într-o depresiune 
muntoasă. Șao 
șan este locul de 
naștere al pre
ședintelui Mao. 
Localitatea aparține de provincia Hu
nan, cu capitala la Ceang șa. oraș cu 
3 000 de ani de istorie in urma lui. 
Stăm de vorbă cu tovarășul Mao 
Min, adjunctul secretarului comitetu
lui regional de partid Șao șan. Obiec
tul conversației ? Pașii agriculturii de 
aici. De fapt, pașii Chinei populare 
în sensul cel mai propriu al cuvîn- 
tului. „înainte de eliberare se obți
neau în această zonă a țării 150 kg 
de cereale pe mu (1 ha = 15 mu — 
n.n.). în anii ce au urmat, am făcut 
primul pas: am depășit 590 kg de ce
reale pe mu. Pasul următor, pînă-n 
1980 ? 800 kg de cereale pe mu, în 
condițiile cultivării a două și trei re
colte pe an”.

Gazda noastră cere îngăduin
ța unei întrebări : „Am citit că 
și dv cultivați orez. Ce rezulta
te ați obținut pînă acum ?“ „Aco
perim o parte din cerințele țării. 
Orezul, am învățat și noi, cere mul
tă muncă. Nici im efort nu-i de pri
sos în cultivarea lui”. Mao Min în
cuviințează cu un singur gest Notăm 
aici o remarcă a sa : „Oamenii duc 
o neîntreruptă luptă cu natura. O 
luptă aspră, bărbătească, în care în
vingi dacă ești dîrz, bine pregătit”.

Semnele acestei bătălii, — ale că
ror „trofee” sînt pașii, numeroșii pași 
înainte ai Chinei prietene — le-am 
văzut pretutindeni și în provincia 
Hunan, a cărei suprafață este astfel 
disputată : munții 70 la sută, apa — 
20 la siută, pămîntul cu destinație a- 
gricolă — 10 la sută. Descifrînd în
țelesul acestei statistici, Înțelegi mal 
limpede asprimea luptei evocate. în
gemănarea dîrzeniei bărbătești cu 
pregătirea migăloasă, tenace, in sta
re să ducă la victorie. Unul dintre 
argumentele pasibile : nașterea sis
temului de irigații Șao șan. zonă a- 
flată in cuprinsul provinciei aminti
te. Stăruim asupra momentelor prin
cipale ale acestei epopei —» letopi
sețul celor aproape trei decenii de 
construcție socialistă pe pămîntul 
Chinei populare cuprinde nenumăra
te pagini eroice, caligrafiate ou lite
re de aur.

O sută de mii de oameni s-au nu
mărat printre combatanții „ploii la 
comandă", atît de necesare firului de 
orez, ocrotit, hrănit, udat, privegheat 
acum de om pe un milion de mu. 
întîiul asalt, condus în urmă cu ani _ 
de tovarășul Hua Kuo-fen. care a

cum zboară tim-

tv

Insemnări 
de călătorie 

din R.P. Chineză

DUMINICA, 13 AUGUST
PROGRAMUL 1

8.00 Gimnastica la domiciliu .
8.15 Tot Înainte ! • Acțiuni politico- 

educative ale pionierilor și șoimi
lor patriei in întimplnarea zilei de 
23 August • Concursul de con
strucții și creații tehnice „Mlini 
de aur”

9.05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copii : Don 

Quijote
9.45 Pentru căminul dumneavoastră

10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12,30 De strajă patriei • în tattmpl- 

narea zilei de 23 August
13,00 Telex
13,05 Album duminical
16.50 Stadion — magazin sportiv in ima

gini
17.50 Film serial : Linia maritimă One- 

dln
18,40 Micul ecran pentru cel mici
19,00 Telejurnal • Expunerea tovară

șului Nicolae Ceaușescu — docu
ment de excepțională valoare teo
retică și practică

19.20 Documentar TV
’ 19,40 Gala antenelor : Maramureș
21,10 Film artistic : „Mindrie și pasiu

ne". Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor din Anglia, Spania, 
Franța, Italia. Ecranizare a unui 
roman de C. S. Forester. In dis
tribuție : Sophia Loren. Gary 
Grant, Frank Sinatra, Theodore 
Blrke, Jay Novella, Carlos Larran- 
ga, Jose Nieto, Paco de Labirlnto. 
Regia : Stanley Kramer

23,00 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ

• ELECTRONII ÎM
POTRIVA COROZIUNII. 
„Stația automată de protecție 
catodică” este numele unui sis
tem electronic pus la punct de 
specialiștii polonezi' împotriva 
corodării carcasei metalice a 
vapoarelor. Instalată la bordul 
navei, stația emite un flux con
tinuu de electroni care acțio
nează ca o veritabilă barieră 
protectoare împotriva procesu
lui de corodare a părții subma
rine a vasului. Nava astfel pro
tejată poate fi exploatată o vre
me mult mai îndelungată. între 
două reparații. Stația poate 
proteja și alte construcții meta
lice exploatate in apa de mare, 
îndeosebi docurile plutitoare.

• ASCENSIUNE NE
OBIȘNUITĂ PE FUJI 
YAMA. Relatam, zilele. trecu

te. la această rubrică despre ac
tul de voință al britanicului 
Norman Crouche, care, deși 
și-a pierdut ambele picioare, 
deplasîndu-se acum cu ajutorul 
protezelor, a participat la o ex
pediție de alpinism in munții 
Perului, Nu mai puțin curajoa
să apare și fapta unui japonez 
de 37 de ani, Yukihiro Isa. care, 
după cum informează presa ni
ponă, paralizat de la briu în jos. 
a avut puterea de a ajunge pe 
vîrful celebrului Fuji Yama. A- 
sistat de cițiva însoțitori, s-a 
deplasat tot timpul ou ajutorul 
scaunului cu rotile, trebuind pe 
deasupra să facă față și unei 
vremi potrivnice, cu vînt extrem 
de puternic.

• BACTERIILE, MIJ
LOC DE LUPTĂ ÎMPO
TRIVA MALARIEI. D« >a ™ 
timp s-a remarcat că unele sub
stanțe chimice utilizate Împotri

va insectelor vătămătoare »i-au 
pierdut din eficacitatea de odi
nioară. Folosirea intensă a in
secticidelor. de exemplu, în ve
derea tinerii sub control a ma
lariei a determinat apariția unor 
țînțari rezistenți la mijloacele 
chimice de stirpire. Drept ur
mare, oamenii de știință consi
deră că e necesară în acest do
meniu înlocuirea mijloacelor 
chimice. îndreptîndu-si acum 
atenția spre găsirea unor mi
croorganisme capabile de a 
combate insectele vrăjmașe. Cer
cetările întreprinse în cadrul 
unui program al O. M.S. au dus 
la identificarea unui asemenea 
agent biologic, anume o specie 
de bacterii numită „Badllus 
Sphaericus”. în urma experi
mentelor efectuate s-a constatat 
că aceasta are o eficacitate de
osebită in distrugerea larvelor 
țintarului anofel, fără a avea, 
în același timp, vreun efect 
dăunător asupra omului șau a- 
nimalelor.

DE PRETUTINDENI
• „ȘCOALA MIMI- 

LOR". Cunoscutul mim fran
cez Marcel Marceau a anunțat 
că are în vedere deschiderea, in 
noiembrie, la Paris, a unei școli 
internaționale pentru pregătirea 
mimilor. Școala va primi pînă 
la 100 de candidați, cursurile 
urmînd să dureze nouă luni de 
zile. Marceau intenționează, de 
asemenea, ca din cursanții, cei 
mai talentați să înjghebe un 
mare ansamblu de pantomimă.

• VIRUȘI... EXTRATE- 
REȘTRI. Epidemia de gripă 
ce a bîntuit iarna trecută în 
Marea Britanie nu a fost cau
zată de contagiunea de la om la

om, ci a fast o gripă „de Im
port” : profesorul Fred Hoyle, 
unul din cei mai reputați astro
nomi britanici, este de părere 
că agentul patogen al respecti
vei gripe este de proveniență 
cosmică. El consideră că anu
mit! factori meteorologici și as
tronomici pot favoriza. în anu
mite condiții, adevărate invazii 
de viruși extraterestri, „mijlo
cul lor de transport” constituin- 
du-1 praful meteoritic.

• DOCUMENTAȚIE 
EINSTEIN. Activitatea știin
țifică și politică a lui Albert 
Einstein (1879—1955) face obiec
tul unei ample lucrări docu
mentare în două volume ce va 
apărea în curînd in R.D. Germa
nă. Documentele se referă la 
perioada cuprinsă între 1913— 
1933, deci pînă la emigrarea 
marelui savant din Germania 
nazistă.

lucrat în această provincie, a lăsat 
în urmă o ramificație de canale 
principale , și secundare lungă de 
2 500 kilometri. Artere și vene peri
ferice, întocmai ca într-un vast sis
tem circulator. Vast și vital. Pentru 
că oriunde ajunge apa trimisă de om, 
prin aceste „vase capilare” imagi
nate de el, durate în pămînt, piatră 
și beton, bobul de orez înfrățește 
mai repede, spicul lui e cit „vrabia”, 
parcelele tălăzuiesc veixie-crud acum, 
la cea de-a treia recoltă, galbene, 
mirosind a piine rumenă, ca in bă
răganurile noastre, la vremea 
cerii.

Și mal Înseamnă opera 
100 000 de oameni grăbiți, mult 
grăbiți pentru a termina in 
luni lucrul pe care l-au început 
lac de acumulare în munți în 
a fost zăgăzuită o adevărată mare — 
370 milioane metri cubi de apă. Sea
ra. cind se pornește briza calmă, auzi 
freamătul mării, dintre munți. Abia 
murmurat, ca acel cîntec despre su
perbele azalee înflorite, care încing 
primăvara cu eșarfa lor fermecătoa
re povimișul din vîrf pînă-n poalele 
bătute de legănarea verde a orezu

lui. Și tot seara 
simți în nări mi
rosul de apă si 
aștepți pescărușii 
eu tinetele lor 
ascuțite să-ti a-, 
rate unde-i locul 
desfășurărilor ac
vatice 
Întorci 

și cauți. Cu nerăbdare 
ria că vei afla singur 
pelor adunate de om. populate cu 
peste si purtînd in fiecare pică
tură simbolul viguros al bobului 
de orez în slujba căruia omul 
le-a hărăzit. întorci privirile și dai 
mai întîi cu ochii de hlrocentrala de 
pe canalul principal. Noaptea, lumi
nile de la Șao șan se văd pină de
parte. Apoi străbați odată cu vuie
tul puhoaielor cele zece tuneluri tăia
te în piatra muntelui in cele zece 
luni de muncă eroică, cutezătoare, 
contracronometru. înaintea riului vi
tal. de energie și viață, în serviciul 
orezului au fost oamenii cu timă- 
coapele, cu inteligența și puterea lor 
care a străpuns și supus muntele. 
Mergi mai departe în drumeția apei, 
pe albiile imaginate și făurite de om, 
călătorești cu bărcile care âu aici 
un deplasament de pină la 20 tone — 
adevărate flote navigînd suspendate, 
pe cele 26 apeducte — și distingi cu 
ușurință articulațiile canalelor cu 
cele peste 2 300 de clădiri principale 
ridicate la răscruci și în punctele de 
comandă și dirijare a apei spre locul 
ori locurile unde ofensiva pentru re
colte mari de orez o solicită, 240 de 
stații de pompare —- uriașă inimă 
care nu cunoaște odihna — aruncă 
în luptă mereu și mereu noi șuvoaie.

Urcăm multe trepte pină ajungem 
la im punct de comandă de la ape
ductul principal. Sintem în pragul 
inserării. Timpul brizei care aduce 
mirosurile sărate ale mării dintre 
munți. Jos, artera principală a sis
temului. Un adevărat riu. Cu margi
nile albe, din piatră. Din loc în loc, 
scări ce coboară pină la puhoaiele 
într-o neodihnită mișcare. Locuri de 
spălat „rufe la riu”, pentru gospo
dinele de prin partea locului. Sus, 
apeductul. Cu bărci ici și colo, aler- 
gind pe spinarea ș-uvoaielor — fas
cinante apariții aeriene profilate pe 
cerul învăpăiat de apusul sOatedui. 
Bate vînt. Un gest instinctiv : ne a- 
plecăm și ne scufundăm mina in riul 
de sus. Simțim curgerea lui nici prea 
caldă, nici prea rece, binefăcătoare. 
Zăgazurile de beton privesc nepăsă- 
toare la această curgere continuă, 
fără răgaz. Totul este făcut cu trăi
nicie. să rămînă. Să rămlnă și să fo
losească.

Opera omului liber, pentru omul 
liber, ctitor al propriei sale fericiri.

coa-
celor 
prea 
zece 

; : un 
care

nevăzute, 
privirile 

și bucu- 
locul a-

Ilie TANASACHE

LUNI, 14 AUGUST
PROGRAMUL 1

15,55 Telex
16,00 Emisiune tn limba maghiară
18.50 Imagini din Pakistan
19,05 Să ne trăiești partid iubit. Pro

gram de cintece patriotice
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 PROGRAMUL PARTIDULUI —

PROGRAMUL POPORULUI. De la 
prima cooperativă agricolă la 
agrolndustrie. Documentar despre 
dezvoltarea agriculturii și a satu
lui românesc

20.10 Roman foileton. Familia Palllser
21.10 Oaspeți ai scenelor noastre — Se- 

lecțluni din spectacolul ansamblu
lui. de copil din Nankin — R. P. 
Chineză

21.30 Mai aveți o Întrebare T Soarele șl 
viața

22,00 CADRAN MONDIAL
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Cenacluri ale tineretului. Club 

7’ 4. Cenaclul „Comentar" și crea
țiile muncitorilor din Întreprinde
rile bucureștene „Flacăra roșie" 
și „Timpuri noi” dedicate zilei de 
23 August

17,05 Pentru căminul dumneavoastră
17.20 întîlni re cu satira și umorul
17.50 Voci și chitare
18,05 Reportaj TV : Oamenii luminilor 

din subteran
18.50 în alb șl negru : Oglinda apel
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • întrecerea socialistă 

In cinstea marii sărbători
19.50 Film serial pentru copil. Sindbad 

marinarul
20,15 Seară de balet
21.20 Reportaj TV : Combinatul siderur

gic Călărași
21,40 Film serial : Om bogat, om sărac. 

Reluarea episodului 9

• SĂRBĂTORIREA 
UNUI MARE SCULPTOR. 
La împlinirea virstei de 80 de 
ani, celebrul sculptor britanic 
Henry Moore (publicul român 
a putut să-i cunoască înde
aproape creația cu prilejul ex
poziției de la București de acum 
cițiva ani) a fost sărbătorit in 
întreaga Anglie. Numai la Lon
dra au fost organizate 6 expo
ziții cuprinzînd selecții din lu
crările sale, inspirate, în parte, 
după propriile mărturisiri, din 
creația lui Brânouși. Ziarele și 
revistele au dedicat numeroase 
articole creației Iui Moore, iar 
la televiziune s-a transmis o e- 
misiune consacrată special aces
tui eveniment.

• PE URMELE VE
CHILOR VIKINGI. Mica 
localitate Jelling din Danemar
ca este un adevărat loc de pe

lerinaj pentru cei dornici să «e 
reintilnească cu istoria. Cind in 
urmă cu o mie de ani regele vi
king Gorm a cucerit Iutlanda, 
el și-a stabilit capitala aici, la 
Jelling. Cele două mari coline 
funerare, precum și celebrele 
pietre runice stau mărturie a- 
celor vremuri de demult, cînd 
au fost puse bazele statului da
nez, De curind, după o pauză 
mai îndelungată, arheologii au 
avut prilejul de a face o des
coperire senzațională : printre 
ruinele unei mici bisericuțe de 
lemn. într-o încăpere ascunsă, 
a fost găsit scheletul regelui 
Gorm, alături de însemnele pu
terii regale. Istoricii presupun 
că regele viking a fost înmor- 
mintat inițial după rit păgin in- 
tr-una din colinele de la Jel
ling, însă fiul său. care i-a creș
tinat pe danezi, i-ar fi mutat 
osemintele în respectiva biseri
cuță de lemn construită în a- 
cest scop.

i
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♦ VIATA INTERNAȚIONALĂ
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Presa indiană evidențiază contribuția 
președintelui Nicolae Ceaușescu 

la solutionarea problemelor majore 
ale contemporaneității

DELHI 12 (Agerpres). — Revista 
Indiană de politică externă „Inter
national Reporter11 publică, pe cinci 
pagini, în numărul său din luna au
gust a.c., articole consacrate politicii 
externe a țării noastre. Articolele 
sint însoțite de fotografia președinte
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

într-un articol în legătură cu se
siunea specială a Adunării Generale 
a O.N.U. în problema dezarmării este 
evidențiată contribuția constructivă 
pe care a adus-o România la pregă
tirea, desfășurarea și încheierea cu 
rezultate rodnice a acestei reuniuni. 
Se menționează că multe din apre
cierile, prioritățile, principiile, căile 
de acțiune și măsurile concrete for
mulate de România se regăsesc, îm
preună cu ideile prezentate de alte 
state, în diferite prevederi ale Docu
mentului final, iar Hotărîrea C.C. al 
P.C.R. privind poziția României în 
problemele dezarmării, și în primul 
rînd ale dezarmării nucleare, se află 
la primul punct pe lista documente
lor transmise spre dezbatere și ne
gociere mecanismelor internaționale 
de dezarmare.

„în acest «(el — se remarcă în co
mentariu — activitatea neobosită des
fășurată de România de-a lungul 
anilor în sfera dezarmării, funda
mentată pe concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind edificarea 
unei lumi a păcii și înțelegerii, fără 
arme și fără războaie, s-a înscris din

nou, in mod elocvent, ca o contribu
ție constructivă la eforturile comune 
ale statelor in direcția realizării unor 
progrese efective pe calea dezarmării 
generale și totale".

Intr-un alt articol, intitulat „Punc
tul de vedere al României cu privi
re la rolul Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare", revista 
precizează că România s-a pronun
țat în nenumărate rînduri asupra 
necesității întăririi acestui organism, 
ca un factor direct legat de proce
sul instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale. în continuare, 
în articol se spune : „România este 
însă de părere că responsabilitatea 
pentru realizarea dezvoltării econo
mice și asigurarea unei dreptăți so
ciale revine, pînă la urmă, în mod 
obligatoriu, fiecărei țări. Orice efort 
național poate deveni eficient numai 
într-un cadru internațional adecvat, 
care să ușureze aceste efdrturi și să a- 
sigure condițiile necesare ca fiecare 
popor să se dezvolte fără nici un 
obstacol sau amestec în treburile sale 
interne".

Referindu-se la prodigioasa activi
tate internă și internațională a șefu
lui statului român, un alt articol re
levă „înalta considerație și prestigiul 
de care se bucură azi în lume pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. rolul 
său hotărîtor la realizările de astăzi 
ale României, activitatea sa în slujba 
promovării celor mai înalte idealuri 
ale popoarelor de pretutindeni".

PORTUGALIA

Necesitatea colaborării forțelor democratice 
și progresiste

subliniată la plenara
LISABONA 12 (Agerpres). — La 

Lisabona s-au încheiat 'lucrările ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Portughez, consacra
tă analizei situației politice actuale, 
perspectivei formării unui nou cabi
net. în comunicatul plenarei se ex
primă „cele mai serioase rezerve" în 
legătură cu desemnarea noului pre
mier, arătîndu-se în același timp că 
„poziția definitivă a partidului va 
depinde de componența și programul 
guvernului". Plenara s-a pronunțat 
pentru o politică de natură să cores
pundă intereselor poporului muncitor, 
sarcinii apărării regimului democra
tic și independenței naționale. Se a-

■C. al P.C. Portughez
preciază că democrația portugheză 
„traversează în prezent cea mai 
gravă criză din existența sa".

Comuniștii portughezi — se arată 
în comunicatul plenarei — lansează 
un avertisment împotriva manevre
lor vizînd crearea unei alianțe a 
forțelor de dreapta șl subliniază din 
nou necesitatea apropierii, a unei 
mai bune înțelegeri, a colaborării și 
a acțiunilor comune ale tuturor anti
fasciștilor, patrioților și democraților, 
în special a comuniștilor și socialiș
tilor. „Alternativa democratică — se 
subliniază în comunicatul plenarei — 
este posibilă și ea va triumfa mal 
curind sau mai tîrziu".

în sprijinul luptei de eliberare 
a poporului Zimbabwe

GENEVA 12 (Agerpres). — Consi
liul Mondial al Bisericilor (W.C.C.) a 
anuntat acordarea unei alocații de 
85 000 dolari Frontului Patriotic 
Zimbabwe. într-o declarație reluată 
de agenția Reuter se precizează că 
suma urmează să fie utilizată în pro
grame alimentare, de sănătate, socia
le. educaționale și agricole pentru 
rhodesienii de culoare care trăiesc în 
prezent în Botswana. Mozambic și 
Zambia.

Declarația subliniază că, acordînd 
acest ajutor. W.C.C. ține seama de 
faptul că asa-zisa reglementare in
ternă din Rhodesia menține ..regimul

minoritar alb ilegal". Totodată, regi
mul de la Salisbury este acuzat de 
a fi intensificat agresiunea împotriva 
oponentilor așa-zisei reglementări.

Un purtător de cuvînt al Frontului 
Patriotic Zimbabwe a declarat că a- 
iutorul financiar acordat de Consi
liul Mondial al Bisericilor (W.C.C.) 
demonstrează că această organizație 
..recunoaște legitimitatea luptei ar
mate". Privim această alocație ca 
parte a asistenței continue a consi
liului pentru lupta împotriva rasis
mului, fascismului, opresiunii, a men
ționat purtătorul de cuvînt.

Manifestări in cinstea zilei 
de 23 August

în diferite țări ale lumii au loc 
manifestări consacrate marii sărbă
tori a poporului român. 23 August, 
Ziua insurecției naționale armate an
tifasciste si antiimperialiste.

La Sudbury Conference Hall din 
Londra, Asociația de prietenie Marea 
Britanie—România a organizat o 
seară românească. Cu acest prilej a 
fost deschisă o expoziție fotodocu- 
mentară ilustrînd aspecte din reali
zările obținute de poporul român și 
a fost prezentat un stand cuprinzînd 
costume și obiecte de artă populară. 
Frumusețea si bogăția folclorului ro
mânesc au fost prezentate partici- 
panților de formația artistică „Doi
na" a asociației de prietenie.

în cuvîntul de deschidere, președin
tele executiv al asociației. Harry 
Francis, a relevat succesele remarca
bile ale poporului român în anii de 
după 23 August, rolul activ jucat de 
România pe plan internațional, dez
voltarea relațiilor sale cu toate sta
tele lumii, indiferent de orânduirea 
lor socială.

La manifestare, care s-a bucurat 
de un frumos succes, au participat 
James Johnson, președintele Grupu
lui parlamentar de prietenie anglo- 
român. membri ai parlamentului bri
tanic, reprezentant! din conducerea 
municipalității locale, membri ai aso

ciației de prietenie, o numeroasă asis
tență.

Ambasadorul român în Brazilia, 
Nicolae Ghenea, a organizat, cu pri
lejul zilei de 23 August, o întîlnire 
cu ziariști ai principalelor cotidiane 
braziliene.

Cu același prilej, atașatul cultural 
al Ambasadei române din Brasilia a 
prezentat, la cel de-al III-lea forum 
de dezbateri privind științele juridice 
și sociale organizat în capitala Bra
ziliei. expunerea privind ..Concepția 
României și a președintelui Nicolae 
Ceaușescu asupra unei noi ordini in
ternaționale".

La 12 august, în orașul Voks din 
Norvegia, a avut loc vernisajul unei 
expoziții de pictură și grafică a pic
torului Zamfir Dumitrescu. Expoziția 
a mai fost prezentată la Oslo și 
Molde, unde s-a bucurat de o foarte 
bună primire, urmînd ca în preajma 
zilei de 23 August să fie deschisă și 
în orașul Ulvik.

Ansamblul folcloric al Casei de 
cultură a tineretului din Constanta 
și-a început turneul In Tunisia, pre- 
zentînd primul spectacol în localita
tea Hammam-lif. La spectacol, care 
s-a bucurat de o deosebită apreciere 
din partea unui numeros public, au 
asistat oficialități locale.

500 milioane de subnutriți în lume
F.A.O. evaluează ravagiile penuriei alimentare

ROMA 12 (Agerpres). — Harta foa
metei se extinde în lume, scrie re
vista „Afrique-Asie“. care precizează 
că o mare parte a Africii, mai multe 
state din Extremul Orient cunosc 
astăzi o penurie gravă de alimente.

Organizația Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) evaluează la 500 milioane

numărul persoanelor care suferă de 
malnutritie în lume. Patruzeci si trei 
de state, regrupînd peste jumătate 
din populația țărilor In curs de dez
voltare. au nevoie de ajutor alimen
tar. Ele au un venit pe locuitor sub 
500 de dolari pe an. un deficit de ce
reale de cel puțin 20 la sută din con
sumul prevăzut, o creștere insuficien
tă a producției alimentare.

agențiile de presă
Conferința mondială îm

potriva rasismului. G€neva 
se deschid luni lucrările Conferinței 
mondiale de luptă împotriva rasis
mului și discriminării rasiale, la care 
vor fi reprezentate peste 100 de țări 
ale lumii. La ședința inaugurală va 
participa si secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim. Potrivit unui 
comunicat al O.N.U.. conferința tre
buie să constituie „punctul culmi
nant al deceniului O.N.U. de luptă 
împotriva rasismului si discriminării 
rasiale, proclamat de Adunarea gene
rală a O.N.U. la 10 decembrie 1973".

Convorbiri 
vest-germane.

iugoslavo—
Hans-Dietrich

Genscher, ministrul de externe al 
R.F.G., a avut vineri convorbiri cu 
Iosip Vrhoveț, secretar federal pen
tru afacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia, aflat in vizită oficială la 
Bonn. Cu acest prilej, au fost 
examinate o serie de probleme pri

vind evoluția relațiilor dintre cele 
două țări, printre care modalitățile 
de echilibrare a schimburilor co
merciale bilaterale. Totodată, Iosip 
Vrhoveț a prezentat interlocutorului 
său rezultatele Conferinței ministe
riale de la Belgrad a țărilor neali
niate.

Sesiunea Adunării Popu
lare a R. P. Mozambic ȘI_a 
deschis lucrările, la Maputo. Dele
gații examinează probleme impor
tante ale politicii interne și externe 
a tării, precum și probleme actuale 
ale situației international^. Pe ordi
nea de zi se află înscris, de aseme
nea, un punct referitor la amenda
mentele ce urmează a fi aduse 
Constituției.

Abrogarea stării de ur
gență în Bolivia a £ost hotărită 
de președintele țării, generalul 
Juan Pereda Asbun. Șeful statului 
a mai abrogat două legi represive :

Dezvoltarea colaborării cu toate statele, fără deosebire de orinduire
socială - orientare constantă a politicii externe a României

(Urmare din pag. I)
Expunerea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu dă un răspuns clar acestei 
întrebări. Este adevărat că în prezent 
economia mondială cunoaște o serie 
de fenomene negative, că țările ca
pitaliste dezvoltate resimt în mod 
acut efectele crizei. Ar fi însă greșit 
să se ajungă la concluzia că, datorită 
acestor fenomene, ele nu mai pot so
luționa problemele dezvoltării econo
mice ori că și-ar fi pierdut capacita
tea de progres în domeniul tehnico- 
știintific. în ciuda greutăților pe care 
le-au avut și le au, aceste țări dispun 
încă de suficiente forțe și continuă să 
aibă un rol însemnat în economia 
mondială. Tocmai de aceea — eviden
ția secretarul general al partidului 
nostru — colaborarea României cu 
statele capitaliste trebuie să continue 
ca si Pînă acum, iar în unele domenii 
să fie chiar impulsionată. în același 
timp, însuși faptul că aceste țări sînt 
confruntate cu fenomene de criză 
le impune tot mai mult Înțelegerea 
obiectivă că orice restringere artifi
cială a pieței mondiale, orice limi
tare a colaborării cu celelalte state, 
indiferent de orinduire socială, se 
întoarce practic împotriva propriilor 
lor interese.

Pe de altă parte, în expunere se 
subliniază faptul 'că dezvoltarea co
laborării cu țările capitaliste nu poa
te fi și nu trebuie limitată doar la 
relațiile bilaterale, ci trebuie să aibă 
în vedere și conlucrarea în soluțio
narea unor probleme care se pun la 
scara întregii planete. în condițiile 
de azi apare ca o necesitate imperi
oasă ca toate țările — indiferent de 
mărime, potențial, situare geografică, 
nivel de dezvoltare sau sistem social- 
politic — să contribuie, printr-o largă 
conlucrare și colaborare, la soluțio
narea marilor probleme — economice 
și politice — care confruntă omeni
rea contemporană. Chiar fenomenele 
crizei economice — așa cum se arată 
in expunere — nu se opresc la gra
nițele țărilor capitaliste, ci afectează, 
într-o măsură sau alta, și țările so
cialiste. Stările de lucruri nega
tive din economia mondială și din 
viata politică internațională im
pietează intr-o măsură sau alta 
asupra tuturor țărilor, asupra pro
gresului general al umanității, asu
pra păcii și securității tuturor po
poarelor. Probleme cardinale, cum 
sint cele privind lichidarea subdez
voltării, asigurarea stabilității econo
miei mondiale, folosirii mai judicioa
se a resurselor energetice și de ma
terii prime, realizarea de proiecte de 
anvergură privind dezvoltarea unor 
zone ale lumii sau conservarea me
diului ambiant etc. nu își pot găsi 
solutionarea intr-un cadru îngust, li
mitat, ci numai prin participarea 
efectivă a tuturor statelor — fie ele

socialiste sau capitaliste, avansate 
economicește sau în curs de dezvol
tare. Și acest lucru este cu atît mai 
important cu cît de rezolvarea reci
proc avantajoasă — prin colaborare 
— a tuturor marilor și complexelor 
probleme ce confruntă lumea con
temporană depind progresul și pacea 
întregii omeniri, destinul însuși al 
acesteia.

Concepînd coexistența pașnică în 
mod activ, România a acționat și «va 
acționa și de acum înainte, așa cum 
se arăta în expunere, tocmai în acest 
spirit, extinzînd continuu relațiile pe 
multiple planuri cu statele capitalis
te dezvoltate. La baza acestor relații 
tara noastră așază. în mod ferm, 
principiile respectului independenței 
și, suveranității naționale, deplinei 
egalități in drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța, afirmării largi a 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî de sine stătător dezvoltarea 
economică și socială, corespunzător 
voinței sale — singurele principii de 
natură să asigure colaborarea traini
că și rodnică intre națiuni. Traduce
rea în viață a acestor principii con
stituie — așa cum se relevă și în /ex
punere — o orientare programatică, 
ce străbate ca un fir roșu întreaga 
activitate externă a României socia
liste.

în acest spirit. România acordă o 
însemnătate deosebită dialogului in
ternațional, promovează cu consec
vență contactele șl schimburile de vi
zite, întîlnirile la nivel înalt și Ia alte 
niveluri — modalitate esențială pen
tru extinderea relațiilor bilaterale, 
pentru cunoașterea și apropierea po
zițiilor, pentru conlucrare în vederea 
soluționării problemelor majore ale 
vieții internaționale. Pe această linie 
6-au înscris ca evenimente de im
portantă istorică vizitele oficiale 
întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în diferitele țări din Eu
ropa occidentală. America de Nord 
și Asia, precum și întîlnirile avute 
pe pămîntul României cu șefi de sta
te și de guverne, cu conducători de 
partide politice, parlamentari, repre
zentanți ai vieții publice, ai cercuri
lor economice, științifice și culturale 
din majoritatea țărilor capitaliste. 
Desfășurîndu-se în spiritul principii
lor coexistenței pașnice și consti
tuind o materializare nemijlocită a 
acestora, vizitele și întîlnirile pre
ședintelui României cu reprezentanți 
ai statelor capitaliste au depășit prin 
semnificația lor cadrul strict bilate
ral ; ele s-au înscris totodată ca o 
contribuție concretă la cauza înțele
gerii și destinderii internaționale. De 
pildă, în „Declarația comună a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a președin

telui Statelor Unite ale Americii, 
Jimmy Carter", încheiată cu ocazia 
vizitei șefului statului român în 
S.U.A., sint evidențiate principiile 
respectării stricte a independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, nerecurgerii la folosirea 
forței și la amenințarea cu forța, 
neintervenției în treburile interne, 
reglementării pe cale pașnică a di
ferendelor, dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, ca fun
dament al relațiilor reciproce și ca 
bază a dezvoltării raporturilor dintre 
toate statele lumii, indiferent de 
orînduirea social-politică. De altfel, 
aceste principii sînt consemnate și in 
documentele similare încheiate de
țara noastră cu R. F. Germania, Ja
ponia, Italia și alte state. Extrem de 
semnificativă în acest sens a fost și 
recenta vizită a președintelui Româ
niei în Marea Britanie, vizită care, 
prin rezultatele sale deosebit de fruc
tuoase, a demonstrat, odată mai mult, 
importanța politicii de coexistență 
pașnică ca singura cale a adîncirii 
conlucrării și cooperării prietenești, 
a dezvoltării încrederii între state.

Pentru evoluția relațiilor dintre 
România și țările capitaliste dezvol
tate deosebit de grăitor este cursul 

colaborăriicontinuu ascendent al
economice. în ansamblul comerțului 
exterior, schimburile și cooperarea 
economică cu aceste țări dețin o pon
dere de peste 30 la sută, existînd 
toate premisele pentru amplificarea 
lor în actualul cincinal. Potrivit indi
cațiilor Congresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, pri
vitoare la necesitatea promovării 
unor forme moderne, de înaltă efi
cientă, de colaborare economică, au 
fost si vor continua să fie initiate pe 
scară largă o serie de acțiuni de coo
perare economică, industrială -si teh- 
nico-stiintifică. unele dintre acestea 
materializîndu-se deja în crearea de 
societăți mixte de producție si socie
tăți mixte de desfacere. în construirea 
de obiective comune pe terțe piețe 
etc. întreprinderile românești de co
merț exterior au încheiat astfel cu 
firme și organizații economice din 
țările capitaliste dezvoltate 80 de ac
țiuni de cooperare, marea lor majo
ritate vizînd in special ramuri cu 
tehnologii de virf.

Dezvoltarea în continuare a relații
lor economice și a cooperării cu ță
rile capitaliste dezvoltate presupune 
în mod necesar, după opinia țării 
noastre, înlăturarea diferitelor ob
stacole artificiale, de genul clauzelor 
restrictive și practicilor discriminato
rii, clauzelor și regimurilor preferen
țiale, a obstacolelor tarifare și neta
rifare, contingentărilor și a oricăror 
măsuri menite să impună condiții de 
inegalitate sau să păstreze avantaje 
unilaterale. Aceste anomalii, moșteni
te din perioada de tristă memorie a

„războiului rece", vin in contradicție 
cu cerințele extinderii relațiilor șl 
asigurării unor temelii trainice, sta
bile acestor relații, unor perspec
tive clare, de durată, contravenind 
totodată politicii de coexistentă 
pașnică, destinderii si înțelegerii 
internaționale. Tocmai de aceea, 
România a acționat șl va acționa și 
de acum înainte, pe baza indicațiilor 
Congresului al XI-lea și ale recentei 
expuneri a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru eliminarea orică
ror restricții și discriminări în rela
țiile economice dintre state, pentru 
promovarea unei cooperări largi, re
ciproc avantajoase, de natură să per
mită progresul și prosperitatea tutu
ror popoarelor. Abordarea în mod 
realist de către toate statele a aces
tor probleme s-ar înscrie în spiritul 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, ar fi de natură să stimuleze 
procesul destinderii, contribuind la 
statornicirea unei noi ordini econo
mice mondiale.

In ultimii ani, țara noastră și-a ex
tins și diversificat continuu și schim
burile de valori spirituale, colabora
rea pe tărîmul culturii și artei cu ță
rile capitaliste dezvoltate. Aceste 
schimburi, care au îmbrăcat forme 
din cele mai variate, contribuie 1a o 
mai bună cunoaștere reciprocă, la în
tărirea prieteniei și dezvoltarea în
țelegerii cu popoarele respectivelor 
țări. Promovînd larg colaborarea pe 
tărîm cultural-umanitar, fiind recep
tivă la tot ceea ce reprezintă valori 
autentice pe plan mondial, țara 
noastră respinge, în același timp, cu 
fermitate — după cum s-a subliniat 
din nou în expunere — orice forme 
de „poluare morală", producțiile care 
propagă cultul violenței, rasismul, 
pornografia, învrăjbirea între po
poare, și care sînt de natură să se 
răsfrîngă în mod negativ asupra per
sonalității umane, îndeosebi în rin- 
durile tinerei generații.

Prin ideile și tezele cu privire la 
căile de extindere a relațiilor cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu deschide noi 
perspective pentru o prezență tot mai 
activă a României în concertul na
țiunilor, pentru sporirea contribuției 
sale la soluționarea problemelor lu
mii contemporane. Reafirmînd hotă- 
rirea nestrămutată a țării noastre de 
a acționa cu fermitate, alături de 
toate forțele progresiste și democra
tice, de toate statele lumii, pentru 
întărirea păcii și securității interna
ționale, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune, expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
constituie astfel intr-un document de 
excepțională însemnătate interna
țională.

Radu BOGDAN

Semnarea Tratatului de pace și prietenie 
intre R. P. Chineză și Japonia

PREȘEDINTELE HUA KUO-FEN : „Semnarea Tratatului este în 
folosul ambelor popoare, al menținerii păcii în Asia și regiunea 

Pacificului"
PREMIERUL TAKEO FUKUDA : „Un document care va contribui 

la pacea și stabilitatea din Asia și din întreaga lume"
PEKIN 12 (Agerpres). — Sîmbătă, 

la Pekin, a fost semnat Tratatul de 
pace și prietenie între Republica 
Populară Chineză și Japonia — in
formează agențiile China Nouă și 
Kyodo.

La ceremonia semnării au fost 
prezenti Hua Kuo-fen, președintele 
C.C. al Partidului Comunist Chinez, 
premier al Consiliului de Stat. Den 
Siao-pin. vicepremier al Consiliului 
de Stat, și Liao Cen-ci. vicepreședin
te al Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze.

în numele celor două țări. Tratatul 
a fost semnat de ministrul afacerilor 
externe al R.P. Chineze. Huan Hua, 
și ministrul de externe al Japoniei, 
Sunao Sonoda.

Tratatul, menționează agenția China 
Nouă, stipulează că China și Japonia 
„vor dezvolta permanent relații trai
nice de pace si prietenie pe baza res
pectării reciproce a suveranității și 
integrității teritoriale, neagresiunii 
reciproce, neamestecului în treburile 
interne, egalității, avantajului reci
proc si coexistentei pașnice" ; de a- 
semenea. că părțile semnatare vor 
soluționa „toate disputele prin 
mijloace pașnice, tinind seama de 
principiile mai sus mentionate_ și de 
principiile Cartei O.N.U.. fără a 
recurge la folosirea forței sau la a- 
menintarea cu forța".

în continuare. în tratat se . arată că 
nici una dintre părțile contractante 
„nu va urmări hegemonia în regiu
nea Asiei și Pacificului și în nici o 
altă regiune" și că ele „se pronunță 
împotriva eforturilor vreunei alte 
țări sau vreunui gru© de țări de a 
instaura o astfel de hegemonie".

Un alt articol al tratatului prevede 
că părțile contractante. „în spiritul 
bunei vecinătăți si al prieteniei", vor 
acționa pentru „dezvoltarea relațiilor

transmit:

economice si culturale și pentru pro
movarea schimbului de persoane între 
cele două țări".

Se stipulează că tratatul „nu va 
afecta poziția nici uneia dintre păr
țile semnatare în ceea ce privește 
relațiile sale cu tarte țări".

PEKIN 12 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că Hua Kuo-fen, 
președintele C.C. al P.C. Chinez, pre
mier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a primit delegația japoneză 
condusă de Sunao Sonoda, ministrul 
afacerilor externe, aflată la Pekin cu 
prilejul semnării Tratatului de pace 
și prietenie chino-japonez.

Președintele Hua Kuo-fen a de
clarat cu acest prilej că succesul ne
gocierilor chino-japoneze și sem
narea Tratatului de pace și prietenie 
reflectă aspirațiile comune ale po
poarelor celor două țări. Semnarea 
acestui tratat, a arătat Hua Kuo-fen, 
este în folosul atît al relațiilor de 
prietenie dintre popoarele chinez și 
japonez, cît și al menținerii păcii în 
Asia și în regiunea Pacificului.

întîlnirea, precizează agenția China 
Nouă, s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială și prietenească.

TOKIO 12 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută sîmbătă, la Tokio, 
primul ministru nipon, Takeo Fu
kuda, a. apreciat că semnarea la 
Pekin a Tratatului de pace și 
prietenie între R.P. Chineză și Ja
ponia va permite o dezvoltare cres- 
cîndă a relațiilor dintre cele două 
țări. „îmi exprim speranța că acest 
tratat nu va servi numai la întări
rea și dezvoltarea relațiilor de pace 
și prietenie dintre cele două țări ale 
noastre pentru o perioadă îndelun
gată, ci va contribui, de asemenea, 
la pacea și la stabilitatea din Asia 
și din întreaga lume" — a spus pri
mul ministru japonez.

Totodată, Takeo Fukuda a reafir
mat faptul că politica guvernului 
pe care îl conduce are drept scop 
stabilirea de relații pașnice și prie
tenești cu toate țările lumii.

ORIENTUL 
MIJLOCIU
• Convorbiri intre suveranul 

iordanian și ambasadorul 
itinerant al S.U.A. • Consul
tările președintelui Libanu
lui in scopul de a consolida 
încetarea locului in cartiere

le de est ale capitalei
AMMAN 12 (Agerpres). — Regele 

Hussein al Iordaniei l-a primit sîm
bătă pe Alfred Atherton, ambasdorul 
itinerant al S.U.A. pentru Orientul 
Mijlociu, aflat în vizită la Amman. 
Ambasadorul american a prezentat 
suveranului iordanian rezultatele re
centelor convorbiri ale secretarului 
de stat al S.U.A.. Cyrus Vance. în 
Israel și Egipt și l-a informat asupra 
inițiativei guvernului tării sale pri
vind organizarea întîlnirii tripartite la 
nivel înalt de la Camp David.

Regele Hussein a expus poziția 
Iordaniei fată de reglementarea con
flictului din Orientul Mijlociu si fată 
de eforturile depuse în prezent pen
tru a se ajunge la o soluționare 
pașnică si echitabilă a conflictului.

BEIRUT 12 (Agerpres). — în cursul 
zilei de sîmbătă, situația la Beirut 
s-a caracterizat printr-un calm re
lativ. după o noapte în care s-au 
semnalat noi tiruri de artilerie Si 
bombardamente în cartierele de est 
ale capitalei. Potrivit postului de ra
dio „Vocea Liban ului", au fost ră
nite mai multe persoane și s-au în
registrat pagube materiale Impor
tante.

în urma noilor schimburi de focuri 
produse vineri noaptea, autoritățile 
libaneze au intensificat eforturile 
pentru consolidarea încetării focului 
între F.A.D. și milițiile falangiste. 
Președintele Elias Sarkis s-a întilnit 
din nou în acest scop cu lideri ai 
Falangelor Libaneze și ai Partidu
lui Național Liberal, precum și cu 
comandantul Forței arabe de des
curajare. Sami Al-Khatib.

DIN LUMEA CAPITALULUI
legea securității interne de stat și 
legea serviciului civil obligatoriu. 
Suprimarea stării de urgență, care 
a fost instaurată la 21 iulie a.c., 
permite restabilirea tuturor activită
ților politice și sindicale.

Funeraliile papei Paul al 
VI-lea. Sîmbătă seara au avut loc 
în Cetatea Vaticanului funeraliile 
papei Paul al VI-lea, care a încetat 
din viață Ia 6 august, în vîrstă de 
81 ani. La ceremonia solemnă, des
fășurată în Piața San Pietro, au par
ticipat președintele Consiliului de 
Miniștri. Giulio Andreotti, reprezen- 
tind statul italian, alte oficialități 
italiene, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și o serie de dele
gații străine.

Un proiect de constitu
ție în Tailanda, pusla p™**8 
un comitet parlamentar căruia i s-a 
încredințat această sarcină, prevede 
revenirea acestei țări la o guverna
re democratică într-un interval de
cinci ani. Se propune ca de la vii
toarele alegeri, programate pentru 
luna aprilie 1979, să existe o singu
ră cameră parlamentară — jumăta
te aleasă, jumătate desemnată. A- 
ceastă cameră unică interimară ar 
urma să fie înlocuită după patru ani 
de un parlament bicameral ales în 
întregime.

Greva tipografilor ameri
cani Trei dintre cele mai impor
tante publicații americane — ziarele 
„New York Times". ..The Daily 
News" și „The New York Post" — 
nu au apărut pentru a treia 
zi consecutiv, in urma grevei declan
șate de tipografi în sprijinul reven
dicărilor lor de îmbunătățire a con
dițiilor de muncă si de reprimire a 
unor colegi concediati. Pentru apla
narea conflictului s-a căzut de acord 
ca luni să înceapă negocierile dintre 
cele două părți, ce urmează să se 
desfășoare în prezenta unor media
tori federali.

Replică. Un elicopter aparți-
nînd forțelor militare ale regimului 
rasist de la Salisbury a fost doborît 
de forțele antiaeriene mozambicane 
în apropierea localității Sabondo din 
provincia Tete. Elicopterul a pă
truns în spațiul aerian mozambican, 
participînd la o incursiune a trupe
lor regimului rasist împotriva Mo- 
zambicului.

Dolarul în scădere la 
bursele valutare. In ultima 21 
de tranzacții a săptămînii, bursele 
valutare occidentale au cunoscut o 
accentuare a scăderii valorii dolaru
lui american în raport cu monedele 
vest-europene, precum și față de 
cursul aurului. Valuta americană a 
atins noi recorduri de scădere a pa
rității cu marca vest-germană, fran
cul _£lvețian și. guldenul olandez și 
cel mai scăzut curs din ultimii trei 
ani față de francul francez și, din 
ultimii doi, față de lira italiană.

Secretarul general al P. C. 
Francez critică fuzionarea 
firmei „Peugeot — Citroen" 

cu filialele „Chrysler" 
din Europa occidentală

PARIS 12 (Agerpres). — După 
fuzionarea dintre „Peugeot—Citroen" 
și „Chrysler", secretarul general al 
P.C. Francez. Georges Marchais. a 
cerut ca parlamentul Franței să 
examineze acest acord. El a cerut, 
de asemnea. convocarea imediată a 
comitetelor de întreprindere, „asa 
cum prevede legea" — anunță agen
ția France Presse. El a calificat fu
zionarea o nouă si gravă lovitură 
dată independentei politicii indus
triale franceze. „Prin acest acord, a 
continuat el. o parte a capitalului 
firmei Peugeot—Citroen, care a bene
ficiat de fonduri publice, este cedată 
uneia dintre cele mai mari societăți 
americane.

Șomajul în continuă creștere
Potrivit ultimelor 
date ale Biroului In
ternațional al Mun
cii, ca urmare a 
accentuârii crizei 
economice mondia
le, numărul șomeri
lor în principalele 
țări Industrializate, 
grupate în O.C.D.E., 
depășește în pre
zent 17 milioane, 
fără a exista per
spectiva remedierii 
acestei situații. Ca
ricatura alăturată, 
apărută într-o bro
șură publicată cu 
prilejul ultimului 
congres al sindica
telor canadiene, I- 
lustrează sugestiv 
dimensiunile aces

tui fenomen.
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Fereastra opacă
— Alii. ..III Yyy... 111 Ay-ay-ay... ! 11

Cu coifurile de pene multicolore strînse în cocul părului, de smoală, 
cu semnele de vopsea pe obrajii cărămizii, chiuiau ascuțit în 
goana cailor atacînd diligențele și trenurile primitive, „bivolii de foc", 
sau dînd roată și săgetînd fortificațiile improvizate din căruțe cu 
coviltir ale pionierilor imigranți.

...Ne-au îneîntat copilăria prin isprăvile lui Winetou, prin aventurile 
magiei de lumini și umbre de pe ecrane, prin agerimea cu care 
încălecau mustangii, prin corectitudinea cu care îndeplineau indica
țiile regizorilor lăsîndu-se doborîți cu sutele de un singur superțintaș 
alb și infailibil, blazat și briliantinat. Erau figuranți buni, poate ii ajutcf 
și ereditatea — în definitiv împușcarea cu sutele n-a fost numai ci
nema, au cunoscut-o și strămoșii lor, pe propria piele arămie, cînd 
Vestul sălbatic a cunoscut civilizația.

Fiind prea înțelepți, erau prea naivi: îngropau tomahawkurile, 
securile de război, și fumau pipa păcii, crezînd că astfel generalul 
Sheridan nu va rosti celebrul său aforism: un indian buh este un 
indian mort.

Fiind stăpînii unor pămînturi prea bogate, erau prea săraci. Teri
toriul Manhattanului l-au vîndut cu 24 de dolari; e drept, pe atunci 
încă nu existau acolo Wall-Street-ul și buildingurile bancare, iar infla
ția nu devaloriza mereu dolarul în raport cu marca sau yenul.

Fiind băștinașii ținuturilor, au rămas străinii țării — cîți au mai 
rămas. Au fost protejați, li s-au creat rezervații, îndeosebi prin mlaș
tinile Floridei sau deșerturile Arizonei — desigur pentru a se căli. E 
drept că, în rezervații, șomajul este de 70 la sută, dar s-a găsit o 
soluție: sterilizarea pe scară largă a femeilor, ca să nu se mai 
nască alți șomeri. E ă rezolvare umanitară : ei fiind, oricum, piei-roșii, 
n-ar mai putea să roșească decît fețele palide.

Au însă și posibilități de calificare; nu exista 
special pentru indieni, o școală de liftieri ?

...Luna trecută, reprezentanți a 80 de triburi, au 
nentul, într-un marș de cinci mii de kilometri. Și-au 
peste Munții Stîncoși, au mers pe jos aproape 6 luni 
fac parte, din recuzita studiourilor 
statuia lui Lincoln și casa care prin definiție 
zugrăvită cu var.

Au venit să protesteze împotriva proiectelor a 11 legi, în frunte 
cu cel intitulat „Egalitatea șanselor indigenilor americani". Egalitatea 
ar însemna suprimarea privilegiilor în domeniile pescuitului și 
vînătorii, precum și fărîmițarea proprietății obștești asupra terenurilor 
rezervațiilor.

Pentru că, fiind prea săraci, sînt încă prea bogațl: pe aceste 
terenuri s-au identificat 60 la sută din rezervele energetice — uraniu, 
cărbune, petrol, gaze. Iar fărîmițați, fiecare, individual, ar putea 
rezista, desigur cu mare succes, presiunilor și apetitului corporații- 
lor-gigant. Ar avea șanse foarte egale — ar fi sfîrșitul sfîrșitului.

Protestul n-a avut ecou și, cu cenușă în suflet, învinși încă odată, 
au plecat în cele patru zări, strîngîndu-șl corturie din fața casei etern 
văruite.

la Los Angeles,

străbătut conti- 
tocit mocasinii 
— caii mustang 

și și-au plantat corturile între 
nu poate fi decît

Cîteodată, în căutarea drepturilor omenești, privirile scrutează 
depărtările.

Spre deosebire, deci, de oameni și deși Vinetou n-a semnat Actul 
final de la Helsinki, drepturile indienilor puteau fi văzute de la 
fereastră.

Depinde, desigur, de fereastră.
N. CORBU
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