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GLORIOASA
INSURECȚIE 

DIN AUGUST 1944
Sensuri și implicații 

social-politice

î. încununare a luptei eroice 
a poporului român împotriva fascismului

23 August. Posturile de radio, edi
ția specială a ..României libere" a- 
nuntă victoria insurecției armate. 
Planul insurecțional. întocmit cu mi
nuțiozitate de Partidul Comunist 
Român si forțele patriotice raliate in 
jurul său. a fost îndeplinit : guvernul 
antonescian arestat, dictatura fascis
tă sfărîmată : poporul român s-a ală
turat cu întregul său potential umân 
și material, cu întreaga sa armată 
luptei eroice purtate de coaliția anti
hitleriste.

Această zi. vestind începutul unei 
noi epoci în istoria patriei, epoca 
unor profunde transformări revolu
ționare in societatea românească, re
prezenta, totodată, încununarea unei 
susținute lupte antifasciste.

ÎNDELUNGATE tradiții an
tifasciste. Evocarea, in pragul 
aniversării insurecției din august 
1944, a antecedentelor acestui măreț 
eveniment pune in lumină vechile 
și bogatele tradiții ale mișcării anti
fasciste in România. Se reflectă in 
mod viu in aceasta faptul că po
porul român s-a împotrivit cu ho- 
tărire și energie fașcjsnuilul, ea 
fenomen cu desăvîrșire străin aspi
rațiilor și însăși firii sale, dragostei 
de libertate și omeniei ce-i sint spe
cifice.

în primele rînduri ale luptei anti
fasciste s-au aflat mereu, in pofida 
terorii cumplite, cei mai dirzi și mai 
clarvăzători dintre fiii poporului, cei 
mai lucizi și mai realiști dintre vi
sătorii lumii noi — comuniștii. Este 
unul din meritele istorice ale Parti
dului Comunist Român că, încă de 
la primele manifestări ale fascis
mului in viata politică a țării, a 
demascat cu vigoare esența sa anti
populară și antinațională. carac
terul diversionist și rolul său 
odios ca instrument al celor mai 
retrograde cercuri ale claselor do
minante si ale imperialismului. Ast
fel. germenii mișcării antifasciste din 
România au apărut incă in perioada 
imediat următoare primului război 
mondial, ca o reacție împotriva in
staurării dictaturii fasciste in Unga
ria. Italia, a unor regimuri de cruntă 
teroare antimuncitorească în Bulga
ria. Polonia, ca si a creării în tară a 
nucleelor unor organizații de tip fas
cist : Partidul national creștin, con
dus de A. C. Cuza, și Legiunea „ar

în întîmpinarea marii sărbători naționale 
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hanghelului Mihai" de sub comanda 
lui C. Zelinski-Codreanu. transforma
tă ulterior în ..Garda de Fier".

Se cuvine remarcată drept trăsătu
ră caracteristică a dezvoltării mișcă
rii antifasciste din tara noastră ÎM
BINAREA ORGANICA A LUPTEI 
PENTRU APĂRAREA INDEPEN
DENȚEI, SUVERANITĂȚII NAȚIO
NALE ȘI INTEGRITĂȚII TERITO
RIALE a țării, amenințate de 
TENDINȚELE EXPANSIONISTE 
ALE GERMANIEI HITLERISTE ȘI 
UNGARIEI HORTHYSTE. CU LUP
TA DESFĂȘURATĂ PE PLAN IN
TERN ÎMPOTRIVA MIȘCĂRILOR 
FASCISTE, A CUZIȘTILOR ȘI 
LEGIONARILOR, care, printr-o de- • 
săntată demagogie si agitație șovină, 
teroare și asasinate, urmăreau aca
pararea puterii cu scopul de a aservi 
România celui mai crunt dușman ăl 
acesteia — hitlerismul.

Autoritatea și prestigiul partidului 
comunist în rindurile celor mai largi 
cercuri ale opiniei publice au crescut 
continuu ca urinare a fermității cu 
care a chemat întregul popor să se 
opună ascensiunii în viata politică a 
țării a „Gărzii de Fier", coloana a V-a 
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a hitlerismului în România, arătînd 
maselor că fascismul primejduiește 
nu numai bruma de libertăți demo
cratice atit de greu cucerite, dar în
seși independența, integritatea teri
torială și ființa națională a țării, 
în timp ce interese înguste, politi
cianiste, determinau partidele bur
gheze la „neutralitate" sau „colabo
rare electorală" cu legionarii, parti
dul comunist s-a afirmat de la în
ceput ca adversar de neîmpăcat al a- 
cestei bande, stipendiate de statele 
fasciste cu scopul de a slăbi capaci
tatea de rezistență a poporului ro
mân, a crea condiții pentru treptata 
cedare și capitulare în fața tendin
țelor expansioniste de mare putere 
ale componenților „Axei Roma — 
Berlin".

Punerea tot mai mult a econo
miei românești sub controlul Germa
niei hitleriste și subordonarea ei in
tereselor politicii agresive a aces
teia, impunerea, în august 1940, a 
Dictatului de la Viena, prin care 
partea de nord a Transilvaniei a 
fost smulsă din trupul țării și pre
dată Ungariei horthyste, pătrunderea 
în țară la scurt timp după instaura

rea dictaturii militaro-fasciste a tru
pelor germane, care aveau de fapt 
misiunea unor trupe de ocupație, 
tirîrea României în războiul anti- 
sovietic aveau să confirme clarvi
ziunea avertismentelor partidului 
comunist privitoare la primejdia de 
moarte pe care fascismul o repre
zenta pentru destinele țării,

PRINCIPIALITATE REVOLU
ȚIONARĂ ȘI ELASTICITATE TAC
TICĂ. încă din anii premergători 
războiului se dezvăluia tot mai clar 
adevăratul chip al legionarilor : actele 
de teroare si prigoană împotriva miș
cării muncitorești, instigatiile națio
naliste. șovine, tentativele de intimi
dare a personalităților democratice, 
arderea în piețe publice a cărților 
unor mari scriitori progresiști și a 
publicațiilor antifasciste, asasinatele, 
cărora le-au căzut victimă doi prim- 
miniștri : I. G. Duca, Armand Că- 
linescu, marele savant patriot N. 
Iorga, personalități proeminente ale 
vieții politice și culturale.

Tudor OLARU
(Continuare în pag. a IV-a)

BUN VENIT
tovarășului Hua Kuo-fen 

pe pămîntul României soaaliste!
La Invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, astâzi sosește in țara noastră, intr-o vizită oficială de priete
nie, tovarășul Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Con
siliului de Stat al Republicii Populare Chineze.

Această vizită — vie expresie a dezvoltării continue a relațiilor de strînsă prietenie, de colabo
rare multilaterală șl solidaritate militantă dintre Partidul Comunist Român șl Partidul Comunist Chinez, 
dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză — este salutată cu deosebită căldură 
și satisfacție de oamenii muncii din țara noastră, de intregul popor român, deplin convins că ea va 
marca un nou moment de însemnătate istorică in evoluția continuu ascendentă a raporturilor frățești 
dintre cele două țări șl popoare, animate de idealul comun al edificării societății socialiste, al construirii 
unei lumi mal bune șl mal drepte pe planeta noastră.

Tovarășul Hua Kuo-fen a plecat din Pekin spre București, fiind însoțit de tovarășii CI Den- 
kuel, membru al Biroului Politic al Comitetului Central a! Partidului Comunist Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciao Tzu-ian, membru supleant al Biroului Politic al Comitetului 
Central al P.C. Chinez, prim-secretar al Comitetului provincial Sîciuan al P.C. Chinez, Huan Hua, membru 
al Comitetului Central al P.C. Chinez, ministrul afacerilor externe, și alte persoane oficiale chineze.

Tovarășul Hua Kuo-fen s-a născut 
în anul 1921. După ce a intrat în rin
durile mișcării revoluționare, a lucrat 
succesiv ca secretar de comitet de 
partid județean, comisar politic al 
unui detașament militar, șef adjunct 
al secției organizatorice si șef al 
secției de propagandă a unui comi
tet regional de ■: partid. în 1949 a fost 
trimis în provincia Hunan. Aici a în
deplinit funcțiile de secretar al unui 
comitet județean de partid, comisar 
al biroului administrativ prefectural, 
secretar al comitetului regional de 
partid, viceguvernator al provinciei, 
fiind, apoi, numit secretar al comi
tetului provincial de partid.

în anul 1969, la cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Chi
nez, a fost ales membru al Comite
tului Central.

După anul 1970, a îndeplinit func
țiile de prim-secretar al Comitetului 
provincial de partid, președinte al 
Comitetului revoluționar al provin
ciei Hunan, prim-comisâr politic și 
prim-secretar al comitetului de 
partid al Comandamentului provin
cial al Armatei Populare de Elibe
rare, comisar politic și secretar al 
comitetului de partid al regiunii mi
litare a Armatei Populare de Elibe
rare.

Din 1971, a primit însărcinări în 
cadrul aparatului Comitetului Central 
al P.C.C. în 1973, la cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Chi
nez, a fost reales membru al C.C. al 
P.C.C., iar la prima ședință plenară 
a noului Comitet Central a fost ales 
membru al Biroului Politic. în ia
nuarie 1975 a fast ales deputat in cea 
de-a IV-a legislatură a Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari și 
este numit vicepremier al Consiliu
lui de Stat si ministru al securității 
publice. Un an mai tirziu. în 1976, 
este numit premier ad-interim, apoi 
premier al Consiliului de Stat și 
prim-vicepreședinte al C.C. al P.C.C.

în octombrie 1976, tovarășul Hua 
Kuo-fen a fast numit președinte al 
Comitetului Central al P. C. Chinez 
și președinte al Comisiei militare a 
C.C. al P.C.C.

Cel de-al XI-lea Congres al P.C.C., 
din 1977, îl realege membru al C.C. 
al P.C.C. în prima ședință plenară a 
noului Comitet Central este reales 
membru al Biroului Politic și, tot
odată, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic, președinte 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez și președinte al Co
misiei militare a C.C. al P. C. Chinez.

în 1978, la prima sesiune a celei 
de-a V-a legislaturi a Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari, 
a fost reales premier al Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Chi
neze.

Devenit stăpîn pe propriul său 
destin, prin triumful revoluției popu
lare, marele popor chinez, printr-o 
muncă gigantică, a înlăturat urmări
le exploatării și asupririi din trecut, 
a înfăptuit profunde transformări 
revoluționare și a dobîndit succese 
remarcabile în construcția socialistă.

în prezent, comuniștii, toți oamenii 
muncii chinezi acționează intr-o 
strinsă unitate, sub conducerea Parti
dului Comunist Chinez, în frunte cu 
tovarășul Hua Kuo-fen, pentru trans
punerea în viață a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al P.C.C. privind 
modernizarea industriei , și agricultu
rii, capacității de apărare, a științei 
și tehnicii, transformarea Chinei, 
pînă la sfirșitul acestui secol, intr-un 
stat socialist avansat, modern și pu
ternic.

Republica Populară Chineză are un 
rol important și activ pe arena in
ternațională, in lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, a Oricăror forme de 
dominație și asuprire, pentru cauza 
libertății și independenței popoarelor, 
pentru pace și progres în întreaga 
lume.

Remarcabilele succese ale poporu
lui chinez sînt urmărite cu deplină 
satisfacție și cu deosebită bucurie de 
poporul român, care le apreciază 
drept contribuții de seamă la creș
terea forței și prestigiului socialismu
lui în lume, la întărirea forțelor 
antiimperialiste, progresiste și demo
cratice de pretutindeni.

Poporul român și poporul chinez 
sînt legate prin vechi tradiții de so
lidaritate în lupta împotriva asupririi 
și dominației străine, pentru elibe
rarea națională și socială, pentru 
transformarea revoluționară a socie
tății. Odată cu victoria revoluției 
populare în cele două țări, prietenia,

solidaritatea șl colaborarea dintre 
România și China au căpătat un con
ținut nou, calitativ superior. S-au 
intensificat schimburile comerciale 
bilaterale, s-a amplificat colaborarea 
economică și tebnico-științifică ; au 
cunoscut o dezvoltare continuă co
laborarea în domeniul culturii, învă- 
țămîntului și științei, contactele pe 
linie de partid și de stat, schimbul 
de experiență în construirea socialis
mului, consultările și conlucrarea pe 
plan internațional. La baza acestor 
relații stau principiile egalității în 
drepturi, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne, respectului și avanta
jului reciproc, solidarității interna
ționale și întrajutorării tovărășești.

Un moment de importanță deosebi
tă în evoluția continuu ascendentă a 
relațiilor româno-chineze l-a consti
tuit vizita oficială de prietenie în
treprinsă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Roma
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Republica Populară 
Chineză, in luna mai 1978. Dialogul 
româno-chinez la nivel inalt, care a 
avut loc cu acest prilej, a pus preg
nant în evidență bunele relații din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, puternic impulsionate de vi
zita efectuată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în anul 1971, in Republica 
Populară Chineză, de înțelegerile 
stabilite cu acel prilej cu președin
tele Mao Tzedun și premierul Ciu 
En-lai. Convorbirile avute cu tova
rășul Hua Kuo-fen, președintele Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Chi
neze. si ceilalți conducători de partid 
și de stat chinezi au dat un puternic 
imbold extinderii și aprofundării 
prieteniei și colaborării intre parti
dele și țările noastre, în folosul și 
spre binele ambelor popoare, al cau
zei generale a socialismului și păcii 
in lume. S-a hotărit să se intărească 
conlucrarea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, 
colaborarea intre organele de stat, 
organizațiile de masă și obștești, să 
se intensifice cooperarea economică 
și tehnico-științifică, schimburile de 
experiență în toate sferele construc
ției socialiste. Cele două părți au 

convenit, de asemenea, ca Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză să conlucreze tot 
mai activ pe arena mondială pentru 
înfăptuirea idealurilor de libertate și 
independentă ale popoarelor, pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare a tu
turor națiunilor pe calea progresului 
și prosperității.

„Sîntem convinși — releva tovară
șul Nicolae Ceaușescu în timpul vi
zitei efectuate în acest an în Repu
blica Populară Chineză — că vizita 
și înțelegerile la care am ajuns vor 
marca un nou moment important în 
cronica prieteniei româno-chineze, 
vor da un nou și puternic impuls 
colaborării dintre partidele și țările 
noastre, în interesul celor două po
poare, al cauzei socialismului, în- 
scriindu-se, totodată, ca o contribuție 
la lupta forțelor înaintate ale lumii 
de azi pentru progres, colaborare și 
pace".

La rîndul său, tovarășul Hua Kuo- 
fen aprecia, cu același prilej : 
„Această vizită a contribuit și mal 
mult la dezvoltarea prieteniei revo
luționare și a unității de luptă din
tre cele două partide, țări și popoare 
ale Chinei și României și va avea 
semnificații profunde pentru relațiile 
de prietenie și colaborare dintre ță
rile noastre, pentru lupta comună a 
celor două popoare ale noastre și 
pentru evoluția situației internațio
nale".

întîmpinîndu-I cu sentimente pro
funde de prietenie pe tovarășul Hua 
Kuo-fen, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, poporul 
român este pe deplin convins că noul 
dialog la nivel inalt dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Chineză va conferi raporturilor reci
proce un conținut tot mai bogat, con
tribuind la amplificarea colaborării 
și cooperării bilaterale, a conlucrării 
pe plan internațional, în interesul 
celor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și socialismului.

Salutindu-1 cu deosebită bucurie și 
stimă pe înaltul oaspete și prieten, 
poporul român îl intimpină astăzi 
pe tovarășul Hua Kuo-fen cu tradi
ționala urare : „BUN VENIT PE PĂ- 
MÎNTUL ROMÂNIEI SOCIALISTE!".

Succesele energeticienilor. 
Energeticienii hidrocentralei ..Porțile 
de Fier" au ridicat la 245 milioane 
kilowați-oră cantitatea de ener
gie electrică obținută peste prevede
rile planului la zi. îndeplinindu-si. eh 
139 de zile mai devreme, angajamen
tul asumat în întrecerea socialistă pe 
întregul an. Dedicat apropiatei săr
bători de la 23 August, acest succes 
este rezultatul preocupării energeti
cienilor pentru folosirea agregatelor 
cu indici superiori celor planificați si 
utilizarea integrală a potențialului 
energetic al Dunării.

Mașini și instalații pentru in
dustria minieră. Pentru înfăptui
rea exemplară a amplului program 
stabilit de conducerea de partid si 
de stat. în vederea ridicării gradului 
de mecanizare a muncii în exploată
rile carbonifere si de minereu ale 
tării, colectivele de muncitori si spe
cialiști din unitățile Centralei indus
triale de utilai minier si petrolier au 
asimilat, anul acesta, un număr de 35 
de noi mașini si instalații, din care au 
și livrat beneficiarilor o cantitate de 
circa 60 000 tone — succes ne care 
l-au consacrat apropiatei sărbătoriri a 
zilei de 23 August.

Printre altele, au fost finalizate 
construcția unui transportor cu ra- 
clete. cu acționare pneumatică, pen
tru minele de cărbuni, si două insta
lații pentru forarea de puțuri si sui
tori. destinate exploatărilor miniere.

Suplimentar la export. Noi 
fapte de muncă consemnează în 
aceste zile premergătoare marii săr

bători de la 23 August, colectivul de 
la cunoscuta întreprindere ..1 Mai" 
din Ploiești. Muncitorii de aici au în
scris în bilanțul realizărilor ..la zi" o 
producție netă concretizată în insta
lații si agregate pentru forai, piese 
de schimb si alte produse evaluate la 
peste 10 milioane lei. Semnificativ 
este si faptul că mai bine de jumă
tate din producția fizică realizată în 
acest an o reprezintă produsele noi 
sau reproiectate. caracterizate prin 
parametri calitativi si funcționali su
periori. Calitatea produselor obținute 
de întreprinderea ploiesteană — in
stalații si alte agregate pentru forai 
— a determinat solicitarea acestora 
in cantităti tot mai mari de către noi 
firme importatoare din R. P. Chi
neză. R. P. Ungară. U.R.S.S.. R. S. 
Cehoslovacă. Turcia si alte țări.

Pe baza tehnologiilor avan
sate. Chimiștii de la Combina
tul de fire si fibre sintetice din 
Săvinești, folosind pe scară lar
gă tehnologii avansate, au predat 
beneficiarilor, peste prevederi, aproa
pe 1 900 tone melană. relon si rețele 
cord, anrooiindu-se de cota finală a 
angajamentelor asumate pe acest an 
la producția fizică.

Consumuri specifice reduse. 
Constructorii de mașini de la între
prinderea mecanică Timisoara au 
initiat noi si eficiente acțiuni menite 
să asigure ridicarea performantelor 
produselor si reducerea consumurilor 
specifice pe fiecare utilai. Astfel, pe 
baza îmbunătățirilor aduse construc
ției grinzilor principale de la podu
rile rulante, se economisesc. în medie.

750 kg de metal pe produs, iar prin 
modernizarea macaralelor consolă, 
consumul de tablă se reduce cu a- 
proape 45 tone pe an.

Prin folosirea cu randament 
sporit a mașinilor Și instalațiilor 
tehnologice, valorificarea superioară 
a materiilor prime si materialelor, 
oamenii muncii din județul Harghita, 
români si maghiari, au livrat, supli
mentar. de la începutul anului. 250 
tone fontă specială de primă fuziune, 
aparatai electric de joasă tensiune în 
valoare de 10 milioane lei. 125 tone 
utilaj tehnologic pentru industria de 
prelucrare a lemnului. 35 tone mașini 
si utilaje pentru industria alimentară. 
3 500 mc cherestea. 50 000 mp țesături, 
însemnate cantităti de produse agro- 
alimentare si bunuri de consum.

Investiții în avans, intensificînd 
ritmul activității de dezvoltare si 
modernizare a. capacităților de pro
ducție. unitățile miniere din județul 
Hunedoara au efectuat de la începu
tul anului un volum de lucrări de 
construcții si montaje, peste preve
deri. în valoare de aproape 13 mili
oane lei. La obținerea acestui succes, 
un aport substanțial l-au avut lucră
torii Combinatului minier Valea Jiu
lui. care au depășit planul de inves
tiții pe 7 luni cu peste 7 la sută. La 
rîndul lor, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din sectorul de investiții al 
întreprinderii miniere Hunedoara au 
depășit sarcinile stabilite la indicato
rul construcții-montaj cu 36 la 
sută, în timp ce colectivul Centralei 
minereurilor din Deva a realizat 
planul de investiții în proporție de 
102,8 la sută.

Noi mărci de oțeluri. I" 
cinstea zilei de 23 August otelarii 
Combinatului metalurgic din Cîmpia 
Turzii au elaborat peste prevederi 
aproape 1 000 tone de otel, din care 
peste 70 la sută este aliat si înalt 
aliat. Peste 35 la sută din producția 
suplimentară aparține schimbului 
condus de maistrul Octavian Cristea. 
In acest an au fost asimilate 6 noi 
mărci de oteluri aliate si înalt aliate 
pentru industria de autoturisme, con
strucții de mașini, industria petro
lieră etc. (Al. Mureșan).

Astăzi, in jurul orei 10, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite 
direct ceremonia sosirii tovarășului Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Chineze, care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, va efectua 
o vizitâ oficialâ de prietenie în țara noastrâ.

Descoperirile științei contemporane-confirmări strălucite 
ale concepției materialist-dialectîce despre lume

Trăim epoca unui puternic avint al cercetării știin
țifice fundamentale și aplicative. Zilnic sosesc știri 
despre noi descoperiri care lărgesc mult orizontul cu
noașterii umane, îmbogățind, totodată, zestrea spiri
tuală a omenirii, confirmind pe deplin valabilitatea 
concepției noastre revoluționare despre viață și so
cietate și servind drept puternice argumente pentru 
a combate și infringe orice teorii Idealiste, obscu
rantiste, mistice, orice gindire retrogradă, pentru a

Cunoașterea umană pătrunde 
tot mai adine in tainele Universului 
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asigura triumful concepțiilor înaintate, revoluționare 
despre lume. Pornind de la acest imperativ ideologic 
primordial, vom publica in paginile ziarului un ciclu 
de articole ce vor prezenta cele mai noi cuceriri ale 
științei contemporane din diferite domenii, relevind, 
totodată, modul in care acestea îmbogățesc patri
moniul filozofic al concepției noastre revoluționare 
despre lume și viață — materialismul dialectic șl 
istoric.
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Peste 15 000000 de cetățeni 
locuiesc in case noi

CARTIERE NOI IN FIECARE ORAȘ 
AL ȚĂRII

• Nu există, practic, localitate a țârii în care îă nu se 
fî construit în anii socialismului sute și mii de locuințe noi. 
Numărul lor depășește în prezent cifra de 4,5 MILIOANE, ceea 
ce înseamnă că MAI BINE DE DOUĂ TREIMI DIN POPULAȚIA 
ȚĂRII — PESTE 15 000 000 DE PERSOANE locuiesc în pre
zent în case construite dupâ 23 August 1944.

• Pretutindeni $-au înălțat noi cartiere, neexîstînd astăzi 
oraș al țării în care să nu fi apărut ansambluri de locuințe 
moderne, dotate cu utilitățile necesare : spații comerciale și 
de servicii, policlinici, creșe și grădinițe, școli etc.

• Ca o dovadă a preocupării partidului și statului pen
tru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale oamenilor muncii, 
în ultimul deceniu, ritmul de creștere a fondului locativ a 
depășit ritmul de creștere a populației : în perioada 1966— 
1977 populația țării a crescut cu 12,9 la sută, iar numărul 
locuințelor a crescut cu 18,5 la sută.

• Tntre județele cu un ritm mai intens al construcțiilor 
de locuințe în ultimul deceniu amintim : Argeș, Brașov, Cluj, 
Constanța, Covasna, Galați, Harghita, Hunedoara, lași, 
Maramureș și municipiul București.

GRADUL DE CONFORT - 
IN CONTINUĂ CREȘTERE

• Pe baza hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 1 aprilie 1975 s-au unificat și îmbunătățit gra
dele de confort al apartamentelor, prevăzîndu-se realizarea 
unor locuințe cu dotări și finisaje superioare.

• Suprafața de locuit ce a revenit, în medie, în 1977 pe 
o persoană a fost de 8,8 mp, față de 7,9 mp în 1966.

• Tn aceeași perioadă, numărul locuințelor dotate cu 
încălzire termică a crescut de peste 4,3 ori, al celor dotate 
cu instalații electrice și de alimentare cu apă — de circa 2 ori.

APARTAMENTE CONSTRUITE

1951—1955 1966—1970 1971—1975 1976—1980

STRUCTURA FONDULUI LOCATIV 
- numărul camerelor de locuit -

Așa cum se subliniază în Programul partidului, pînă în 1990 urmează 
să se construiască în România 3-3,5 MILIOANE locuințe noi, CEEA CE VA 
ASIGURA SOLUȚIONAREA IN LINII GENERALE A PROBLEMEI SPAȚIULUI 
LOCATIV, realizîndu-se în același timp transformarea radicală a înfățișării 
tuturor orașelor și satelor țării, ridicarea lor la un standard de viață superior.

Grupai realizat de Mihai IONESCU

iași Se extind serviciile pentru populație
Cooperatorii meșteșugari din ju

dețul Iași sint cunoscuțl ca buni 
meseriași, harnici și pricepuți. 
Ei efectuează aproape 350 de 
activități, începind cu cele cas
nice pe care le execută pe bază 
de comenzi la domiciliu si pînă la 
cele din atelierele de producție in
dustrială. Multe din produsele 
realizate. îndeosebi cele de artiza
nat, covoare persane, mobilă etc. 
stnt livrate si la export. Pentru 
hărnicia si priceperea lor. pentru 
succesele deosebite obținute în în
trecerea socialistă desfășurată în 
1977. membrii cooperativei ..Munca 
colectivă" din Pașcani sint dețină
torii steagului si diplomei de uni
tate fruntașă pe tară în ramura 
cooperativelor mixte, iar cei de la 
cooperativa ..Miorița" din Iași dețin 
diploma de- evidențiat!. Aceste 
succese au constituit si constituie

pentru cooperatorii meșteșugari un 
indemn pentru noi realizări, con
cretizate in primul semestru al 
anului 1978 într-o producție marfă 
suplimentară de 362 000 iei si . in 
prestări servicii către populație cu 
aproape 1 milion Iei mai mult față 
de planul perioadei — obținute de 
către meșteșugarii din Pașcani, și 
într-o producție marfă de 2,3 mili
oane lei si prestări servicii către 
populație de 400 000 lei peste plan — 
realizate de către cei de Ia coope
rativa ..Miorița". Exemplul frun
tașilor este urmat de cooperatorii 
meșteșugari ieșeni care au reușit 
să îndeplinească si să depășească 
sarcinile de. plan în semestrul I al 
anului în curs. (Manole Coroaci), 
In fotografie : Complexul de uni
tăți pentru prestări de servicii din 
Podu Ros — Iași.
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Acum, cînd plantele se află1 
într-un moment decisiv 

pentru formarea rodului: i
Lipsa precipitațiilor din ultima pe

rioadă a determinat ca în majorita
tea județelor din sudul tării să se 
accentueze deficitul de umiditate din 
sol. Ținînd seama că, tocmai in a- 
ceastă perioadă, atit culturile, prăsi
toare semănate in ogor propriu, cit 
și cele succesive sint într-o etapă 
hotărîtoare pentru formarea rodului,

se impune ca o cerință majoră func
tionarea la Întreaga capacitate a sis
temelor de irigații pentru aplicarea 
neîntreruptă a udărilor. Totuși, in
tr-un șir de unități agricole aplica
rea udărilor nu se desfășoară cores
punzător. Astfel, în săptămîna de la 5 
la 12 august, din cele 398 610 ha pla
nificate să fie irigate în marile sis

• întreprinderile centralei industriale de rețele e- 
lectrice au provocat dese întreruperi in livrarea ener
giei electrice și scăderi de tensiune în rețeaua de dis
tribuția. Ca urmare, in județele din sudul tării, unde 
sint situate și marile sisteme de irigații, iar deficitul 
de umiditate din sol este cel mal ridicat, stațiile de 
pompare nu au putut asigura apă pentru udarea cul
turilor pe 44 100 hectare.

• Unitățile de construcții ale Departamentului de 
îmbunătățiri funciare — trustul din București, nu au 
înlăturat operativ defecțiunile la unele din amenajă
rile din sistemul de irigații Giurgiu—Răsmiresti, date 
in exploatare in acest an. aceasta dovedind și slaba 
calitate a unor lucrări. Din această cauză, în județele 
Ilfov și Teleorman nu au putut fi irigate 5 432 hec
tare.

• întreprinderile din cadrul Centralei de exploatare 
ti Întreținere a lucrărilor de imbunătătiri funciare nu

O nouă dovadă a grijii 
societății noastre pentru om:

Sistemul de pensii 
și asigurări sociale 

pentru țăranii cu gospodării 
individuale din zonele 

necooperativizate

1 FAPTULI
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DIVERȘI

Anton ANDRONIC
adjunct al ministrului muncii I

După cum se știe, in prezent, pen
tru prima dată in istoria tării noastre, 
toate categoriile de cetățeni care des
fășoară activități utile societății sint 
cuprinși in sfera asigurărilor sociale. 
Aceasta s-a înfăptuit prin instituirea 
unui sistem de asigurări sociale si 
pensii pentru țăranii cu gospodărie 
individuală din zonele necooperati
vizate. din inițiativa secretarului ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Generalizarea asi
gurărilor sociale asupra tuturor cate
goriilor de cetățeni care muncesc se 
înscrie organic in cadrul programului 
partidului si statului nostru de ridi
care necontenită a nivelului de trai 
al Întregului popor.

Cuprinderea intr-un sistem de pen
sii. si asigurări sociale a acestei ca
tegorii de țărani a fost posibilă ca 
urmare a dezvoltării impetuoase a 
economiei noastre socialiste: sistemul 
respectiv se bazează atit pe contribu
ția țăranilor asigurați, cit si pe spri
jinul financiar acordat din partea 
statului, fără de care n-ar fi posi
bilă instituirea lui. Ilustrind grila ne 
care conducerea partidului si statului 
o poartă celor ce muncesc, ridicării 
bunăstării lor. această măsură a fost 
primită cu vie satisfacție de întregul 
nostru popor si. in mod deosebit, de 
țărănimea din zonele necooperativi
zate.

După cum prevede Legea nr. 5/1977. 
In sistemul de pensii și asigurări so
ciale sint cuprinși, in mod obligatoriu, 
toti țăranii cu gospodărie individua
lă din zonele necooperativizate. in
clusiv membrii lor de familie împre
ună cu care desfășoară activitatea 
agricolă in gospodărie — dacă au vir- 
sta de cel puțin 18 ani. Țăranii, astfel 
asigurați, au dreptul, in condițiile 
prevăzute de lege, la pensii pentru 
limită de virstă. pensii pentru pier
derea capacității de muncă si pensii 
de urmaș.

Pensiile se stabilesc avlndu-se în 
vedere, pentru fiecare oăz, numărul 
de ani In care ș-a depus contribuția 
bănțascft' dâXOPâtă de persoanele ari- 
surate, precum Si valoarea produselor 
livrate la fondul de stat. La pensiile 
pentru pierderea Capacității de mun
că se are in vedere si gradul de inva
liditate (I sau II — după cum pier
derea esto totală sau in cea mai mare 
parte).

Pensia integrală pentru limită de 
virstă se acordă pe tot timpul vieții, 
astfel:

a) bărbaților, la Împlinirea vîrstei 
de 65 de ani, dacă au contribuit la 
fondul de pensii cel puțin 30 de ani :

b) femeilor, la 60 de ani. dacă au 
contribuit cel puțin 25 de ani.

Perioada de contribuție care dă 
dreptul la pensie pentru limită de 
virstă este de cel puțin 10 ani. Tn. 
raport de numărul anilor (10—30 ani) 
si de valoarea livrărilor anuale la 
fondul de stat (de la 5 000 lei anual 
în sus), pensiile vor fi de 160—400 
lei lunar. Pentru perioadele de con
tribuție mai mari de 30 ani (25 ani. 
pentru femei), la stabilirea pensiilor 
se acordă suplimentar cite 0.5 Ia sută 
din pensie pentru fiecare an de con
tribuție în plus. Țăranii care împli
nesc virstă de 70 ani (65 ani. femeile) 
In perioada pînă la 31 decembrie 
1982 si au plătit contribuția încenînd 
de la 1 iulie 1977 vor primi pensii 
dacă au livrat produse la fondul de 
stat.

Rezultă deci că este in interesul 
fiecărui țăran din zonele necoopera
tivizate să se îngrijească de plata de 
pe acum a contribuțiilor si de livra
rea produselor. Iată un exemplu care 
ilustrează acest interes : dacă un ță
ran contribuie timp de 30 de ani, con
tribuția totală va fi de 14 400 lei. A-

ceastă sumă ii va fi restituită, dacă 
pensia va fi de 300 lei lunar, intr-o 
perioadă de numai patru ani. Un ță
ran care va primi o pensie de 300 lei 
timp de 15 ani va încasa in total 
54 000 lei. fată de numai 14 400 lei cit 
a plătit în timpul celor 30 de ani.

Legea prevede că acești țărani au 
dreptul si la asistentă medicală, me
dicamente si întreținere gratuită pe 
timpul internării în spitale; cheltuie
lile cu aceste acțiuni se suportă din 
fondurile de asigurări sociale, fără 
nici o altă contribuție din partea be
neficiarilor.

De drepturile menționate — pensii 
si asistentă medicală — beneficiază 
acele persoane care au calitatea de 
asigurați. Se cuvine precizat că a- 
ceastă calitate se obține numai în 
măsura în care sint satisfăcute obli
gațiile legale privind plata contribu
ției personale și livrarea de produse 
agricole la fondul de stat.

După cum s-a mai arătat, fondu
rile necesare pentru plata pensiilor și 
a celorlalte drepturi de asigurări so
ciale se constituie din contribuția per
sonală a țăranilor si din contribuția 
statului. Această contribuție a statu
lui este de 2 la sută asupra valorii 
produselor livrate la fondul de stat 
de către țăranii cu gospodării indi
viduale. Valoarea produselor livrate 
anual la fondul de stat se socotește 
pe Întreaga gospodărie: la stabilirea 
pensiei, această valoare este luată în 
considerare pentru fiecare membru al 
familiei din gospodărie care a plătit 
contribuția bănească personală. Este 
foarte important pentru obținerea 
unei pensii mai mari, ca si valoarea 
produselor livrate să fi fost. în fie- 

' care an. cit mai mare.
In ce privește contribuția bănească 

personală, aceasta este de .40 lei pe 
lună. Contribuția se depune lunar 
sau trimestrial, pînă la finele fiecărui 
trimestru, fie la unitățile C.E.C., fie 
la oficiile poștale sau cooperativele 
de credit cele mâi apropiate ; pentru 
fiecare depunere, asiguratul plătitor 
primbste o chitanță care trebuie păs
trată in vederea înscrierii contribu
ției in carnetul de asigurat.

Pehțfu Sprijinirea țăranilor cu gos
podărie individuală din localităti’e 
situate în zone necooperativizate in 
rezolvarea problemelor la care he-am 
referit. în fiecare comună din zone’e 
necooperativizate sint constituite, po
trivit legii, comisii de pensii si asi
gurări sociale, conduse de către vice
președintele biroului executiv al con
siliului popular. Aceste comisii au. 
potrivit legii, sarcina de a urmări 
depunerea la termen a contribuțiilor 
și livrarea de produse la fondul de 
stat de către țăranii asigurați; de 
asemenea, comisiile analizează și fac 
propuneri pentru încadrarea in grade 
de invaliditate a țăranilor cu gospo
dărie individuală si verifică si con
firmă dosarele de pensionare pentru 
limită de virstă, de invaliditate și 
de urmaș.

Este de datoria acestor comisii de 
a cunoaște temeinic drepturile si o- 
bligatiile asiguratilor și de a lămuri, 
la rindul lor. fiecărui țăran avanta
jele cuprinderii lor în sistemul de 
pensii și asigurări sociale. De ase
menea. trebuie înțelese pe de-a.ntre- 
gul. de către toti țăranii, obligațiile 
ce le revin, potrivit legii, de a plăti 
regulat, lună de lună, trimestru de 
trimestru, contribuțiile bănești per
sonale si de a livra produse la fon
dul de stat. Este în interesul fiecărei 
familii de țărani din zonele necoope
rativizate ca toti membrii să-sl înde
plinească întocmai aceste obligații, 
pentru a putea beneficia pe deplin 
de drepturile pe care le acordă legea.
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Pretutindeni, să asigurăm realizarea 
integrală a programelor de irigații!

teme, pe 60 427 ha culturile nu au 
primit nici un strop de apă. Din ce 
cauză nu au funcționat la întreaga 
capacitate sistemele de irigații? Iată 
ce rezultă din analizele efectuate de 
Centrala de exploatare și întreținere 
a lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare :

au întreținut corespunzător unele stații de pompare 
si amenajări din sistemele vechi de irigații, ceea ce 
a determinat aparifia unor defecțiuni, intrerupîndu-se 
alimentarea cu apă pe 1 238 hectare.

• Comandamentele locale din județele Ialomița, Il
fov șj Olt nu au urmărit cu perseverentă asigurarea 
forței de muncă — rnotopompiști si udători — pentru 
mutarea aripilor de aspersiune, nu au întreprins mă
surile necesare pentru organizarea și desfășurarea in 
bune condiții a activității de irigații, ceea ce a de
terminat ca 5 541 hectare să nu primească apă.

• Unitățile teritoriale ale Centralei PECO din Ju
dețele Dolj, Constanta și Ialomița au provocat „go
luri" în aprovizionarea cu carburanți și lubrifianti, 
deși unitățile agricole au repartiții la nivelul necesa
rului. Din această cauză nu s-a putut asigura apă 
pentru 2 000 hectare.

Analizînd această situație, compa
rativ cu aceea din săptămina prece
dentă, 29 iulie — 4 august, se poate 
afirma că s-au redus substantial su
prafețele neirigate datorită unor cau
ze de ordin organizatoric, cum sint : 
lipsa forței de muncă si a carburan
ților sau defecțiunile In functionarea 
sistemelor noi și vechi. Dar ce s-a 
cistigat pe de o parte, prin mai buna 
organizare a activității, s-a pierdut 
pe de altă parte. Astfel, suprafața 
totală neirigată este dublă fată de 
aceea din săptămina precedentă, si 
aceasta numai ca urmare a deselor 
Întreruperi în livrarea energiei elec
trice si a scăderilor de tensiune din 
rețeaua de distribuție. Acest mod de 
a livra energie electrică creează se
rioase neaiunsuri. Nu numai că pe 
suprafețe mari culturile nu pot fi 
irigate, dar este perturbată întreaga 
funcționare a sistemelor. Doar pen
tru 10 ore de întrerupere a energiei 
electrice, cum s-a întîmplat în com
plexul de irigații Carasu. sint nece
sare două și chiar trei zile pentru 
a umple din nou canalele cu apă 
pînă la cota de exploatare. Iată de 
ce este imperios necesar să se asi
gure energia electrică la nivelul ce
rințelor din aceste zile, pentru ca 
suprafețele, programate pe săptămî

na in curs — 335 431 hectare — să 
poată fi Irigate integral.

— Pentru funcționarea sistemelor la 
întreaga capacitate, față de repartiția 
de energie electrică pe luna august, 
avem nevoie in plus de circa 136 000 
MWh — ne spunea tovarășul Ion 
Toma, directorul general al Centra
lei de exploatare si Întreținere a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare. 
Această suplimentare este justifica
tă de lipsa precipitațiilor si consu
mul mare de apă al plantelor, Mi
nisterul Agriculturii, prin reducerea 
consumului de energie electrică din 
alte sectoare, ne-a asigurat 20 000 
MWh. Pentru diferența de 116 000 
MWh solicităm sprijinul Ministeru
lui Energiei Electrice și al forurilor 
centrale competente. Subliniez că 
aceste zile sint hotărîtoare pentru a- 
pliearea eficientă a udărilor, cu efect 
direct asupra nivelului producției. 
Din săptămina viitoare, consumul de 
energie electrică se va reduce con
siderabil. deoarece 70—80 la sută din 
suprafețele cultivate cu porumb nu 
vor mal trebui irigate, plantele in- 
trind în faza de coacere.

Solicitarea centralei de specialita
te de â se asigură integrai necesarul 
de energie electrică este ne deplin 
întemeiată. Culturile din sistemele 
de irigații se prezintă frumos și sint

bine dezvoltate, ceea ce impune ca 
udările să fie continuate cu toate 
forțele pentru obținerea unor recolte 
cit mai mari. Subliniind această ce
rință. nu se poate trece cu vederea 
faptul că. in unele sisteme de iriga
ții. s-a depășit cu mult consumul de 
energie electrică stabilit pentru 
pomparea a 1 000 mc de apă. De aici 
necesitatea unei preocupări mai sus
ținute din partea întreprinderilor te
ritoriale ale centralei de exploatare 
a lucrărilor de imbunătătiri funciare, 
a conducerilor unităților agricole 
pentru a folosi cu randament ma
xim fiecare litru de apă pompată in 
sistem, de a reduce la minimum 
pierderile de apă, pentru a se 
evita orice risipă de energie 
electrică. In acest scop. se 
cere să fie întărit controlul de zi si 
noapte pentru a se asigura functio
narea corectă a tuturor aripilor de 
aspersiune și a echipamentelor de 
udare prin brazde. Este de datoria 
comandamentelor județene si a ce
lor comunale, a organelor agricole si 
conducerilor unităților agricole să ia 
măsuri energice ca, pretutindeni, jn 
această săptămînj udările să se des
fășoare neintrerupt, pe toate supra
fețele programate.

Aurel PAPADIUC

La IO km 
de Pitești

Lo zece kilometri de Pitești, 
un autoturism nou. Dacia 1.300, 
a rămas in pană. Pană simplă : 
se rupsese cureaua de la venti
lator (după ~ ~~~ ‘ •
Omul de la 
ne colegilor 
grabă mare!
șini au trecut pe lingă el — si 
trecute au fost. La un moment 
dat a oprit o mașină cu număr 
de București și pasagerii el (doi 
șoferi profesioniști, unul din el, 
facob. de la Combinatul poligra

fic „Casa Scinteii") au fost rugați 
să anunțe un cunoscut din Pi
tești. La foarte scurt timp, a- 
ceeași mașină s-a întors cu a 
curea pentru ventilator.., Prie
tenul lui lacob a montat 
reaua și a dat celui aflat 
pană sfaturile de rigoare.

Stimafl conducători auto : 
cind puteți să fiii Si dumnea
voastră in. situat ia celui care 
face cu mina pe marginea șo
selei. De aceea, gestul șoferului 
lacob Si al prietenului său 
rliă să fie reținui!

numai 9 000 km)! 
volan a făcut sem- 
de pe șosea. dar... 
Zeci șl zeci de ma-

cu-
In

ori-

me-

Puii tatii, 
pui“

La auzul acestor cuvinte, dar 
mai ales cind il văd pe Mihai 
Zuzac din satul Copăcele, jude
țul Caraș-Severin. doi superbi 
pui de căprioară zburdă veseli 
Intru întimpinarea lui. De pro
fesie șofer, in timp ce se afla 
cu mașina la cimp. M.Z. i-a gă
sit intr-un lan de grîu, flăminzi 
și părăsiți de mama lor. speria
tă sau alungată de cine știe 
cine. I-a luat acasă și a început 
să-i hrănească și să-i dezmierde 
cum s-a priceput, pînă. s-au in- 
zdrăvenit. Cei doi căpriori se 
simt în ograda gospodarului ca 
la ei in... pădure, și nici glnd să 
mai plece. $i totuși, cu părere 
de rău, despărțirea, se apropie. 
Vor fi redați pădurii, care-i aș
teaptă. Fie ca in lumea lor să nu 
întilnească vreun braconier...

>»■

stra-

Paharul... 
punct de 
sprijin

Pentru cîteva minute, pe
da Gh. Barițiu din municipiul 
Cluj-Napoca s-a întrerupt cir
culația. Zeci de autoturisme și 
autocamioane s-au oprit și au 
tras pe dreapta. Lumea se în
treba : „Ce e, ce s-a intimplat?" 
Pînă la urmă, nu le-a venit 
să-și creadă ochilor. Circulația 
se intrerupsese din pricina lui 
Stefan Stan de la cooperativa 
„Mobilă și tapițerie"'care încer
ca să. treacă strada beat criță. 
Se legăna cind într-o parte, cind 
in alta, cu . un pahar cu vin in 
mină, pahar in care găsise un 
punct de... sprijin. „Păzea — 
striga el trecătorilor — să nu 
vărs paharul". Văzînd că nu-i 
chip s-o 
tervenit 
care l-a 
Ca pe un 
ca pe un 
un... nimic.

La

scoată la capăt, a in- 
lucrătorul de mUtție 
.ajutat . să traverseze, 
bătrin. ca. pe un copil, 
bolnav. Ba nu, ca pe

| restaurantul 
„Nu mă uita“

Așa se cheamă restaurantul 
din comuna Berceni, județul 
Ilfov : „Nu mă uita". Există și 
o foarte frumoasă floare cu 
acest nume, îndrăgită de... în
drăgostiți. Dar lui Petre Andrei 
din localitate nu floare de dor 
șl drag îi trebuia. Altceva il 
atrăgea la restaurantul „Nu mă 
uita". Pusese ochii pe o butelie 
de aragaz. Cind s-a furișat 
înăuntru s-o ia a mai zărit-o și 
pe surata ei de alături, așa că 
nu s-a îndurat nici de ea. Le-a 
luat pe amândouă și pe-aci ți-e 
drumul. Numai că un lucrător 
de miliție i-a tăiat calea, astfel 
că de-acum încolo „n-o să-i 
uite" nimeni isprava. Dar nici el.

Jocul 
cu focul
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Faptele s-au petrecut cum nu 
se poate mai simplu și mai... 
dureros. Lăsate nesupraveghea
te, două fetițe, in virstă de 6 si, 
respectiv, 4 ani, ambele din 
Codlea, au luat o cutie de chi
brituri pe care au găsit-o la in- 
demină șt au intrat să se joace 
într-o încăpere a cooperativei 
agricole, unde se afla un mor
man de paie. O singură scăpăra
re și paiele au luat foc, iar focul 
s-a extins cu repeziciune... Cele 
două fetite n-au mai putut fi 
salvate. Vn nou semnal de alar
mă pentru părinți, o nouă între
bare : cum supraveghem copiii?

La drumul
mare

Ce credeți că se Intîmplă cînd 
un șofer face semne și altul nu 
vrea să le vadă? Uneori, tărăboi 
mare! !n localitatea Crăciunelul 
de Jos (Alba), intr-o curbă, șo
ferul Gheorghe Beldeanu mane
vra un autocamion, cu nr. 21-AB- 
2427, incărcat cu placaj. O per
soană supraveghea șoseaua, pllo- 
tindurl. Binevenită măsură de 
precauție — veți zice. Da. dar nu 
Si cind e vorba de Emil Coșerca- 
ru. Acesta, aflat la volanul au
tocisternei 31-AB-1011, n-a luat 
in seamă semnele ce i se făceau 
St a tamponat in plin autoca
mionul. A izbucnit un puternic 
incendiu care a cuprins in flă
cări cele două autovehicule. 
Pentru a-l stinge, au intervenit 
pompierii din Blaj și Alba lu- 
lia. A rămas nestinsă întreba
rea : cine plătește paguba 7

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Sclnteii"
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Corabia, Turnu Măgurele, Caracal — necontenite premiere care, așa cum converg rîurile oltenești spre Dunăre, se string în larga matcă a „Cintărli României" și-i dau un curs tot mal puternic

CĂUTIND 
FRUMOASA 
DIN PĂDUREA 
ADORMITĂ

A
m avut pornirea. în toiul a- 
cestei veri, să merg să caut 
Frumoasa din Pădurea Ador
mită. Un asemenea tel ro
mantic il poate cuprinde si 

pe un scriitor mai copticel. sensibil 
la Frumoase, oriunde s-ar găsi ele, 
si urzind cu mintea tot felul de în- 
timplări născute din vechile noastre 
basme, unde Frumoasele si Cosinze- 
nele mișună, dar. firește, sînt greu 
de găsit...

Deși am plecat optimist, primul pas 
a fost si primul impas : nu știam 
unde e Pădurea Adormită. Și nu știa 
nimeni. Am întrebat, răbduriu. cetă
țeni din mai multe părți ale tării. 
Toți au ridicat din umeri si au zis : 
nu știm, la noi nu e. Noi avem cu
tare. noi avem cutare... Dacă veneai 
cu vreun sfert de secol înainte, sau 
chiar cu 10—12 ani. haidade ! poate 
mai găseam. Insă acuma mi-e teamă 
că trebuie s-o cauți prin altă parte.

Cum nimeni nu-mi dădea vreo des
lușire. mi-am zis s-o iau si eu unde 
oi vedea cu ochii, la Miază-zi. și a- 
jungînd la apa Dunării, n-am luat-o 
pe decindea ei. cum frumos zice 
poetul Voiculescu. ci m-am tinut pe 
mal în sus. prin lăstăriș, de foste 
bahne, cum știam, spre tirguri de 
margine, pierdute în puținătate si 
uneori în uitarea vremii. Aicea. îmi 
ziceam eu. se cade să fie Pădurea 
Adormită, pe locul Vlăsiei si al De- 
liormanului. cîntate cu deliciu de 
prozatori vînosi. ca Zaharia Stancu, 
sau trăgănate în doine molatice ca 
acea „Pe marginea Dunării11 care 
mi-a fost șl călăuză și itinerariu. Cum 
Giurgiu n-a vrut deloc să se supună 
imaginii mele patriarhale, m-am 
prelins prin marile comune Malu și 
Vedea (aici la Vedea, cînd se chema 
Arsache au păstorit ca învățători bu
nicii mei. învrednicindu-se cu fapte 
de bine ce se pomenesc prin cărțulii) 
si m-am apropiat, cu oarecare neas- 
tîmpăr. de Zimnicea. O văzusem în 
două rinduri după cutremur, știam 
că aici Pădure Adormită nu se mai 
poate, de vreme ce-i luase locul o 
altă pădure, de macarale.

PRIMUL PAS: 
ZIMNICEA ȘI 
TURNU MĂGURELE

Zimnicea se înaltă acum. nouă, 
dinspre gară, si primul ei 
cvartal, sau pateu, sau cum 
i-o fi zicind. e pe cale să se 
intregească. de-a lungul unei 

străzi largi cu vocație de bulevard. 
Opt județe se întrec să-i dea culoa
rea și. in graficul afișat in centru, 
Neamțul stă pe locul întii si Gorjul 
pe cel din urmă — deocamdată. Dar 
dincolo de indicatorii tehnici există 
si o concurentă de stiluri si finisaje, 
astfel că fiecare județ nune asupra 
orașului Zimnicea o pecete stilistică 
si calitativă ce nu se va mai șterge, 
iar unele au reușit foarte frumos. O 
pecete admirabilă a pus si guvernul 
elvețian prin donația unui liceu in
dustrial. tot numai lemn, benzi sub
țiri metalice si sticlă, deosebit de 
simplu, de frumos colorat si. am sen
timentul. de eficace. Te uiți cu încîn- 
tare cum împrejurul acestui mono- 
corp ornamental se ridică acum un 
cadru urbanistic în stare să-l cuprin
dă și să-i dea replica. E o bună în
trecere între două stiluri si nu-i ex
clus ca unul să-l valorifice pe celă
lalt. Pădurea de macarale zbirniie, 
centrul e numai gropi (de fundații), 
cursa continuă.

M-am dus atunci si am dejugat 
caii-putere la Turnu Măgurele. Și 
aici mai fusesem si stînd intr-un ho- 
telaș cam adormit simțisem că băta
ia de inimă a marelui combinat chimic 
de acolo (care cam îngrămădise in 
decursul anilor citeva probleme) 
n-aiunge să vire destul singe in 
trupul orașului, ce arăta cam chircit. 
Gloria lui era un parc rămas moște
nire si două-trei clădiri administra
tive. nu lipsite de un ifos arhitecto
nic. pe lingă care se întindeau că
suțe. unele cuviincioase, altele mai 
lălii dar ascunzindu-si modestia sub 
luxuriantă vegetală, altele in sfirșit 
ca vai de ele. cu rapăn si răpciugă, 
belalii. soldii. avind înfipte in ele, 
fără speranță, necuviința mizeriei.

Acum, din ele. se mai hurducaseră 
citeva. seismul le făcuse o crudă in
vitație să dispară. Dar apăruse in 
sfirsit un centru, bordat plăcut de 
două rinduri de blocuri, nu de pros
pețimea întîia, dar nici de neglijat, 
apoi un scuar in care se înfigea ma
gazinul universal sprijinit de vreo 
trei P+10 și care. închizindu-se pe 
trei laturi, va da ceva foarte îmbie
tor. cu statuia lui Lucaci (?) în cen
tru. (Am pus semnul de întrebare 
pentru că sculptorii si municipalită
țile au răul obicei să nu indice des
lușit cine poartă răspunderea artisti
că si. cind e cazul, meritele monu
mentului. De unde să știm noi, de 
pildă, că gheneralul de bronz proțăpit 
martial în marginea cvartalului nu
mit de localnici Katanga apar
ține excelentului sculptor în lemn 
care e Gh. Iliescu-Călinești ?). A- 
ceastă primă magistrală a orașului și 
cu hotelul ce o va sprijini, — și ne 
va sprijini si pe noi. trecătorii, cînd 
vom dori să fim cazați la gabaritul 
modern propriu altor orașe — dă 
dintr-o dată cheia urbanistică a în
tregii așezări. E greu de crezut, pină 
cind nu te uiți pe machetă, cit de 
frumos e desenat, de la început, ora
șul Turnu Măgurele, ca un promon
toriu curb avansat, tăiat precis in 
două de axul ce vine la parc si spri
jinit de alte două arce ușor elipsoide 
(viitoare bulevarde) toate trei unite 
prin frumoase străzi semicirculare. 
Evident cînd mergi prin străzile încă 
pipernicite si prin stufărișul curților 
modeste ale acestui oraș nu iti dai 
bine seama de armonica imagine a 
întregului ; ea se va desena însă tot 

mai deslușit odată cu apariția clădi
rilor moderne, care in două etape, 
scurte cind te gindești la veșnicie, 
vor schimba cu totul fata municipiu
lui. Zic municipiu, pentru că Turnu 
Măgurele are astăzi peste 50 000 de 
locuitori, a renunțat să mai fie numai 
un pașnic depozit de grîne. a inves
tit 8 000 de oameni în combinat, a 
alocat multe femei fabricii de con
serve. a distribuit cîteva însemnate 
forte fabricii de mobilă, cîteva 
I.C.I.L.-ului și se pregătește să facă 
fată viitoarei hidrocentrale româno- 
bulgare. cu un efectiv al său de 1 500 
de oameni. Nu e. cum se vede, nici 
aici Pădurea Adormită. E o pădure 
de brațe, și o pepinieră.

Să căutăm locul Frumoasei în altă 
parte.

AL DOILEA PAS: 
CORABIA

N
u era. de ce să mint, nici la
Corabia, deși străzile din 
centru foșneau de fete fru
moase. Și deși liniștita, paș
nica si cordiala Corabie are 

destule semne ale Pădurii Adormite 
pentru cine intră întîi în ea. cum am 
intrat eu. Orășelul e fermecător, tra
sat si el cu rigla în linii paralele ce 
se adună în jurul unui rond. unde, 
ca de obicei, stă „Monumentul11, evo
cator îndeobște al războiului de In
dependentă. Și aici vechea autoritate 
administrativă si-a așezat un sediu 
incăpător si la vedere, nu departe 
de biserica arătoasă, cindva căutată, 
acum tot mai lipsită de închinători. 
Pe strada mare, bordată de dughene, 
se încep promenăzile, între o tonetă 
da înghețată si o grădiniță cam sor
didă cu mici, si se continuă apoi. în 
unghi, pînă spre gară, printre pla
tani si castani, intr-un du-te-vino co
lorat. sub ochii lacomi ai celor ce 
au apucat să se așeze pe băncile 
largi și solide ca să-și tie șueta zil
nică. Dinspre liceu vin urlete de vic
torie : băieții au înscris un gol. su
porterii. cu limonăzi în mînă. sînt 
fermecat!. Magazinul central e si el 
„super11, adică are un etaj ; restau
rantul. în schimb, stă închis, din pri
cini de inventar. Seara e caldă, aro
mitoare. nimeni nu se grăbește, 
n-are unde. Toți au văzut filmul, au 
fost la grădină. Cei mai tineri se în
cumetă pe faleză, unde un locălas cu 
terasă întruchipează ca o corvetă de 
vas. De-aici se vede, in splendoare. 
Dunărea, in ipostază romantică, 
curbată de coaste împădurite. Ai sta 
să visezi, dacă băieții de pe corvetă 
cu tobe, ghitări si mai ales statie de 
amplificare n-ar umple tot spațiul 
cu vaere hot. altfel bine acordate, și 
dacă tîntarii nu i-ar acompania 
într-o surdină bîzîitoare. — Aha, 
mi-am zis o clipă, am găsit ce cău
tam : Frumoasa a atipit aici și n-o 
mai scoală nici jazz-bandul, nici țin- 
tarii. nici locomotivele acestui cap 
de linie înfundat in păduricile Du
nării.

Dar nu era chiar așa. Peste 20 la 
sută din necesitățile de piele ale 
pantofilor din România se produc la 
Corabia, intr-o tăbăcărie foarte mo
dernă. Aici vin piei brute de la noi 
si din alte tari și după ce se pigu- 
lesc bucată cu bucată trec prin 
nesfîrsite putini și butoaie, si mașini 
de muiat si mașini de uscat si ma
șini de întins si mașini de tăiat in 
profilul cerut, pină cînd se alege o 
piele de maxime pretenții, din care 
cea mai mare parte se expediază in 
lume, de bună ce e. Niște aproape- 
copii fac această faptă, deloc ușoară, 
mai ales că hala e greoi proiectată 
și cam beznatecă. lumina vine cu 
zgîrcenie. in schimb căldura din a- 
bundentă. Mă conduce inginerul-șef 
Patrichi. care n-are nici 30 de ani. 
Da. gindesc și ei să dreagă încăpe
rea uriașă, s-o aducă mai la modern 
ca respirație. Și mai gindesc la ceva, 
ca orice gospodari': să n-arunce ni
mic. Cil cit se rade de pe piele aproape 
că mai iese una, și dacă e bine 
fațuită zici că e cea adevărată. Cu 
cit cade de colo și de colo se poate 
toca și agrega, cu un bun liant, o 
talpă clasa una. în fine cu cită bălo- 
șenie de piele și grăsime mai rămine 
după ce s-a rezecat totul se poate 
face un bun nutreț. Nimic, dar nimic 
nu trebuie să se arunce.

Astfel Frumoasa care doarme în 
Pădure (dacă mai doarme) va avea 
la deșteptare conduri din cea mai 
fină piele, făcută la Corabia. Va pu
tea mînca de asemenea zahăr făcut 
la Corabia, unde ai fi zis că timpul 
a încremenit. Va avea in curînd, pen
tru îmbrăcat trupul subțire, m'elană 
făcută la Corabia, lâ viitoarea Fabri
că de poliesteri, din care am văzut, 
deocamdată, pilonii. Și dacă se Va 
mărita, soțul ei o va duce la viitoarele 
Șantiere navale Corabia, și o va 
plimba pe Dunăre, așa cum eu n-am 
reușit, nefiind curse regulate. De 
acolo va vedea un alt oraș, credin
cios ca linie celui vechi, dar ridicat 
la alte proporții, cu o exploatare 
foarte plăcută a falezei, cu hotel (și 
nu barăci turistice, noi, dar cam 
dezafectate), cu clădiri de P + 4 in 
centru (din care unele sint gata), cu 
centrală electro-termică. cu un nou 
centru civic și sediu administrativ, 
cu o înfățișare modernă, care să nu 
dezmintă însă farmecul grădinilor, al 
rondurilor de flori, al aleilor de pla
tani și castani, frumosul echilibru al 
acestui orășel de 20 000 de suflete, 
descendenți atestați, prin cetatea de 
la Celei (4 km), ai unei seminții de 
daci vechi (Suci) și ai întreprinzăto
rilor constructori romani.

Și fiindcă vorbim de cetatea Su- 
cidava : e bine conservată, atent de- 
copertată și restaurată, pînă la un 
punct ; iar atracția ei cea mai mare 
e o fintină secretă spre care cobori 
vreo 20 de trepte într-un tunel sub
teran în parte reconstituit, ca să gă
sești acolo, în tainica firidă, cea mai 
mare bogăție pentru asediați : un 
ochi limpede de apă... Căci cetatea a 
stat în fața năvălitorilor de tot felul 
mult după ce Aurelian și-a retras 
trupele. Ea a fost investită din nou 
de Constantin cel Mare și a funcțio
nat ca punct de sprijin cel puțin 
pină la sfîrsitu! secolului VI. Era 

capul unul pod Imens, mai lung decît 
cel al lui Apolodor de la Drobeta, 
dar construit, sub Constantin, cam 
In același stil. Acum pod nu mai e, 
nici bălți nu mai sînt (s-au desecat 
pentru agricultură, deși foiau de 
pește, zice ghidul meu, iar cînd se 
retrăgea apa, creșteau acolo, în sta- 
bulație liberă, cirezi mari de cornute 
și porci), însă se apropie clipa cînd 
conturul viitorului lac, al cărui baraj 
se face la Turnu Măgurele, va defi
nitiva și forma esplanadei corabiote 
și va permite o tratare urbanistică 
potrivită întregului mal, dîndu-i o 
amploare necunoscută încă. Stadioane, 
ștranduri, promenade, restaurante 
vor deriva de aici. Pădurea Adormi
tă trebuie căutată deci in altă parte, 
îmi iau pe credincioasa mea Pene- 
lopă. născută la U.A.P. Colibași, co
respondent modern al Pisicuței lui

„PE MARGINEA 
DUNĂRII"

Reportaj literar de Paul EVERAC

Țara întreagă se întrece să dea culoare Zimnicei

Hogaș, și șfichiuind boii cu accele
ratorul, o ținem tot înainte pe mar
ginea Dunării, ca-n cintec.

AL TREILEA PAS: 
CALAFAT

N-am stat să caut Frumoasa 
nici la Dăbuleni, nici la Be
chet. Aveam semne că nu-i 
nici aici, și cel mai arătos 
dintre ele mi s-a părut un 

imens castel de irigație, care împrăș
tiind peste tot coloane și colonițe de 
apă, ajunse apoi jeturi și țîșnitori, 
face din această zonă una dintre cele 
mai bine dotate pentru o agricultură 
intensivă. Cum mai adunau, cu grijă, 
romanii de la Sucidava, izvorașul lor 
dosit, — și cum mai cîntă, in plin 
soare, miile de arteziene mișcătoare 
oltenești, șprițuind porumbul cu corzi 
și cu biciuști de apă !

Am ajuns, așadar, la Calafat și în 
sfirșit aicea... Dar nu, nu e bine să 
ne grăbim, chiar dacă acest orășel 
e și mai placid decît Corabia, de
senat și el în pateuri drepte și co
coțat pe un delușor, de unde Dunărea 
se vede spre nord, în ciudata ei 
dublă-curbă, derutantă și cuceritoare. 
Promenada, prelungită in rampă în
tre două maluri, două parcuri unul 
mai frumos decit celălalt, dau orășe
lului o blîndețe liniștitoare. Aici, 
deocamdată, nu e nici un fel de Su
per : nici Supercoop, nici Super- 
hotel, nici Super-ștrand sau restau
rant, iar în centru nici măcar un 
superetaj. Vechiul otel, cu camere 
înalte, ușor lezardate de igrasie, cu 
privați comune, de-a lungul unui 
culoar unde pocnesc uși îp timp ce 
din stradă vin clamori de întirziați 
veseli, a făcut o jumătate de păs 
spre modernizare și s-a oprit acolo, 
așteptind altceva. De altfel tot oră
șelul e parcă într-un soi de dulce 
așteptare. E ora 12, cizmarii se în
tind de căldură, așteptind. frizerii și 
coafezele așteaptă un mușteriu, în 
prăvălii e liniște, la C.E.C. nici o 
înghesuială, la cofetărie aproape ni
meni, afară de niște muște cu mult 
spor. în sfirșit. am găsit locul, de 
data asta Pădurea Adormită nu-mi 
mai scapă : Frumoasa e ațipită aici, 
așteptind să vină cineva s-o sărute, 
s-o deștepte, s-o ia în brațe... S-o 
ia in brațe și s-o ducă unde ? Nu e 
nici un castel prin apropiere, doar 
vreo 2—3 case mai acătării, cu îm
părțeală bogată, tavan pictat și ciu- 
bucărie. într-una din ele e chiar Pri
măria. Intri cînd poftești, toată lu
mea a binevoitoare, parcă te așteap
tă. L-am putea întreba pe primarul 
Cotoi ce soartă i-ar fi rezervată Fru
moasei cînd se va deștepta !

Și am afla atunci că acestei Fru
moase i se pregătește în fosta Pă
dure Adormită a Calafatului o că
mașă imensă, din milioane de metri 
țesătură, la care lucrează mai bine 
de 2 300 tineri. Le-am văzut isprava 
într-un huet drăcesc, și pînza lor, 
produsul lor unic, nu era cu nimic 
mai rău decît altele, chiar dacă alte 
fabrici îți luau ochii prin mai multă 
acuratețe. Dinspre albituri, așadar, 
avem nădejdi bune.

Și mai bune încă dinspre partea 
potricalelor și conservelor de tot 
felul. Aici intr-adevăr blîndul Ca
lafat dă o măsură înaltă de curățe
nie, operativitate, eficiență și mai 

ales dichis, făbricuța lui fiind, pe 
ramură, poate cea mai nostimă ce 
mi-a fost dat s-o văd. Nu pot să 
zic că a bătut mari recorduri. Era 
și greu, roșiile veneau cu întîrziere, 
iar cele mai potrivite mergeau direct 
la marii consumatori străini. Dar 
dinspre partea luminii, culorii, stră
lucirii utilajului, hărniciei mîinilor, 
angrenării liniilor, valorificării qvasi- 
totale a materiei, jos pălăria !

Avind asemenea putință de a așeza 
grijă și frumusețe in ce face, te în
trebi atunci de ce primele blocuri 
născute nu de mult în acest oraș (și 
nu numai în el) au un aer așa de 
îmbătrinit și de hîit, de corupt de 
vreme pe dinafară și de izbeliște pe 
dinlăuntru ? Nu-i păcat să scoli un 
orășel din parfumata lui liniște și in 
loc să-1 ridici, bine dichisit, la pa
rametrii înfățișărilor moderne celor 

mai bune, să-1 lași cu urdori la ochi 
și cu pecingine pe pielea tinără ? 
sau cu păianjeni de fire de telefon 
pe ziduri ? Nu-i păcat să ridici pen
tru o sută de ani niște blocuri ca 
vreo cîteva din marginea Katangăi 
din Turnu Măgurele, unde mizeria 
construcției „moderne11 bate la ochi 
și-1 întristează ? Cind proiectezi tă- 
băcăria de la Corabia nu-i bine să-i 
gindești de la început aerul, ventila
ția, lumina ? Cind proiectezi o fabrică 
de textile nou-nouță, de ce mai e ne
voie de aproape un milion ca s-o re
faci? .Adormirea nu stă întotdeauna 
in încremenire și uitare; ea mai stă 
și-n alte lucruri, cum vom vedea.

Acest oraș cu lubenițari (unii 
făcîndu-și din bostănărie o ocupație 
secundară față de funcția lor, iar 
uneori chiar principală) e chemat și 
el la mari dezvoltări. O viitoare fa
brică de zahăr va absorbi din sfecla 
cimpiei dunărene ca și din cei a- 
proximativ 18 000 de locuitori, iar un 
combinat de biosinteze, restul dispo
nibilului demografic din zonă. Toate 
vor sta sub impulsul unei centrale 
termice, care va alimenta un oraș 
nou. la patru niveluri, crescut in cîțiva 
ani in locul celui de acum. Vor fi 
si unele surprize de dotare turistică. 
Consiliul orășenesc a sesizat, cred, 
bine vocația turistică aparte a acestui 
plăcut orășel riveran, și dacă nu se 
va grăbi și va studia cu cele mai 
înalte competențe problema, sint 
șanse ca micul orășel de dughene, 
fără să-și lărgească perimetrul, să 
devină unul din cele mai atracțioașe 
orașe de vilegiatură modernă. In 
boschetele poetice de pe malul Dună
rii vor veni atunci mulți să caute 
Frumoasa, și. vor găsi-o, dar nu a- 
dormită într-un somn fără timp, ci 
plutindu-și ușor trupul diafan, în 
amurgurile unui Calafat scînteietor.

„MUTAȚI-I 
LA IZBICENI!44

bătrîni .se spetesc, zi și noapte, la 
grădina personală, stropesc, leagă, 
recoltează etc. Cei de mijloc, maturii, 
lucrează norma la C.A.P. și merg cu 
legumele de acasă să le „desfacă11 în 
țară. Vin. dorm un ceas, trag un duș, 
pleacă. Generația a treia e intelec
tuală. lucrează în învățămînt, la 
cîțiva kilometri. Nu pune mina la le
gume. cel mult la carte. Se duc cu 
Dacia 1 300, cînd e liberă. Ia post, 
încercați cu de-ale gurii. Vin acasă, 
se odihnesc. Mai petrec — dacă sint 
tinerii... Ei sînt, de fapt, destina
tarul muncii bătrînilor, scopul. Pen
tru prosperitatea lor și a viitorimii 
se lucrează zi și noapte, se circulă 
pe toate șoselele, cu lădițele in 
spate.

Curtea nu e fățoasă. Nici scroafa 
nu stă în condiții deosebite de igienă. 
Vacă nu e, ia timp, nu e rentabilă 
aici. Tot ce nu e rentabil lipsește. Se 
face socoteala foarte exact după un 
parametru modern, mondial: renta
bilitatea. Se are in vedere, foarte 
exact, decalajul de climă între sud 
și nord, cele 2—3 săptămîni diferen
ță. Vinul, fiindcă se bea acasă, e 
curat, dar nu de soi. Roșiile, fiindcă 
se vînd, sînt îngrijite, stimulate.

C.A.P.-ul dă și el bine. Doi oa
meni care muncesc, soț-soție, pot să 
ia si un vagon de porumb-boabe, și 
sute de kg. de griu. Au toți ce 
mînca, numai să vrea. Acum în urmă 
județul a luat o inițiativă: pe arătura 
de după orz și mazăre să se plan
teze, fir cu fir, tulpini de porumb, 
pentru o recoltă suplimentară. Au 
intrat in acțiune, cu cointeresare, ca
dre didactice, elevi. Mergem pe cîmp. 
O să iasă, n-o să iasă? Firele sint 
inegale, dar au legat. N-o să prea 
iasă, inii spune cineva lingă Co
rabia. n-au cind. La noi, imi spune, 
in altă zi, primarul din Balș, au ieșit 
din a doua recoltă 11 000 kg știuleți, 
sau 7 000 kg boabe, ceea ce. adău
gat la 8 000, prima recoltă, fac nici 
mai mult nici mai puțin decit
15 000 la hectar I mă uimesc eu.

Deci „mutați-i la Izbiceni!11 nu 
sună chiar rău. S-ar putea scrie, mai 
adevărat, „mutații la Izbiceni11. Mu
tații in special în ce privește pro
ducția, starea materială, interioare
le. Altfel, aparențele nu sint tot
deauna dintre cele mai îmbietoare, 
spatiile care nu „dau producție11 au 
un aer delăsat. Curțile sint cam ne- 
arătoase, și-au pierdut gratuitatea 
vegetală dar n-au primit o altă stare 
de prezentare. Sediul acestui C.A.P. 
bogat, prosper, arată mohorițel, urît, 
neprimitor. Ca și Consiliul comunal, 
coșcovit, ca și școala, mediocruță 
(„sîntem în pregătiri!11). Nu s-ar 
spune că satul e milionar cînd ii 
cercetezi instituțiile publice, cînd 
vezi oameni mai jerpeliți sau cadre 
nerase de trei zile. Aici s-au produs 
mai puține „mutații la Izbiceni11, deși 
nu trebuie decît nițică grijă gospo
dărească chiar și asupra lucrurilor 
care nu aduc imediat, bani, ci nu
mai o stare generală de civilizație, un 
aspect, o poză. De ce le e frică Iz
bicenilor să strălucească? De ce nu-și 
repară asfaltul? De ce nu-și fac un 
parc frumos la sediul C.A.P. ? Se 
pare că scoală se face, și bună. Dar 
învățătura nu poate schimba înfă
țișarea publică, pretențiile? Cred că 
15 000 kg boabe porumb la ha tre
buie să producă un echivalent și-n 
mindrețea comunei.

I
n piesa „Ape și oglinzi11 pe 
care am scris-o mai demult 
(luînd și premii, dar ne- 
făcind succes la marele pu
blic) și unde e vorba de 

inundații, cineva are pe la început o 
replică : — „Mutați-i la Izbiceni !“. 
Cind am pus replica asta, nu știam 
unde sint Izbicenii, mi-a plăcut 
numai așa, cum sună. Nu știam nici 
că stau lingă o apă. le mai pocnim 
noi scriitori citeodată! Dar iată că 
am ajuns in dreptul Izbicenilor și 
atunci m-am dus să văd cu ochii, 
unde ziceam eu. de oamenii aceia, 
să-i mute; și cit de bine au nimerit 
ei dacă i-au mutat acolo. Așa mer
gem noi uneori in urma ficțiunilor, 
dintre care unele ne aparțin chiar 
nouă.

Ce făcuseră la Izbiceni? Făcuseră 
destul de bine. Făcuseră spre 4 500 
kg de griu la hectar și cam 8 000 de 
porumb, anul trecut. Aveau și ceva 
sfeclă. Irigație era destulă. Și cum 
trăiau?

Am intrat, nu singur firește. într-o 
casă de gospodari: doi frați. Curte 
comună, fără gard. Un rind de case 
pe o parte, un rind pe alta. Garaj 
pe o parte, garaj pe cealaltă . Cite, o 
Dacia 1300 strălucea în amîndouă. 
(Biata mea Penelopă a privit umilită). 
Am luat la rind numai pe imul : bu

cătărie de vară, cuptor, țăst; bucă
tărie de iarnă, paturi, sobă cu plită, 
aragaz; baie cu boyler; cameră mai 
de zi, bună de locuit, mobilată; ca
meră mai de gală, mobilă fină, Răpi
rea din Serai pe pereți, fotoliu scund 
cu măsuță; cameră și mai de gală, 
mobilă și mai dichisită, imuabilă, in
tangibilă, să fie să se găsească. Bine- 
înțeles, televizor, radio și celelalte. 
O țuiculiță proprie. Un vinișor pro
priu, zaibăr. Scroafă, păsări. Și una 
din sursele bunăstării: grădina de 
legume. în trecut vraiște, buruieni, 
floricele. Acum, solar. Pelicula de 
vinilină stă în baloturi, rezervă 
pentru anul viitor. S-au cules roșiile, 
vinetele, ardeii. S-a răsădit în locul 
lor varza. Legumele au plecat, cu 
Dacia 1 300, prin țară. S-au făcut un 
drum, două, mai multe. Schema orga
nizatorică: sînt trei generații. Cei mai * 15

CONVORBIRE 
CU STATU-PALMĂ- 
BARBĂ-COT

D
ar nici în alt sat unde am 
fost la sediul C.A.P. (tot fas
tă casă de boernaș) nu era 
mult mai bine. Și acolo se 
făceau destule, dar se trăia 

mai mărunțel. De-ale gurii se găseau 
din belșug. în rest...

Pe cind mă tot întrebam de ce nu 
se echivalează la unii nivelul bogă
ției cu acela al civilizației formelor 
exterioare mi-a ieșit în cale Statu- 
Palmă-Barbă-Cot, alt personaj fol
cloric.

— Nu se poate, amice, mi-a zis, 
ce vrei dumneata, chiar așa bătînd 
din palme. Mai întii că acești oa
meni abia au dat de gustul binelui, 
abia au început să mănînce pe sătu
rate, să se spele în apă caldă, să 
mine mașini personale, lasă-i întîi să 
se deprindă.

— Bine, am zis, dar cît ? Pe unde 
am fost am văzut și case socotite, ți
nute cu grijă, dar și destule care a- 
veau o singură încăpere „de arătat11 
— adică de stabilit cît s-a rostuit 
omul — și restul vraiște ; am văzut 
și fabrici ținute ca o farmacie, dere
ticate, și unde muncile grele păreau 
plăcute, și am văzut și altele care în 
nici doi ani nu mai aveau pereți in- 
tacți, grupurile sociale erau la pă- 
mînt, iar halele de producție erau 
mai îngălate decît cereau procesele 
tehnologice ; am văzut și cartiere 
frumoase, inspirate, ingenios alcătui
te.

— Nu mal continua, am Înțeles 1- 
deea, a zis bravul pitic ce mă înso
țea nevăzut. Cine e de vină ? — vrei 
să întrebi.

— Oamenii care au...
— Da, sigur, a zis Statu-Palmă- 

Barbă-Cot, vinovăția începe și se 
sfîrșește la oameni. El muncesc, ei 
se zbat, ei fac uneori sacrificii eroi
ce și nu mai au totdeauna timp să 
se ocupe de aparențe măgulitoare 
pentru ochi, ori de calități extrinseci 
și estetice deosebite. Pînă aici totul 
se înțelege. Dumneata îi cauți însă 
unde nu i-ai prea chemat. Primul 
lucru pe care-1 întrebi dumneata, ca 
scriitor, unde te duci, e producția și 
investiția, nu-i așa ?

— Firesc !
— Dacă-i firesc, de ce îi judeci la 

altceva ? îi aplauzi pentru cît scot 
producție, dar n-ai parametru pen
tru întreținere, de exemplu. Și în
treținerea e tot așa de importantă, 
numai că de aici nu ies bani la ve
dere. De ce ți-a plăcut așa de mult 
fabrica de conserve din Calafat, deși 
la Corabia și la Turnu Măgurele sînt 
mai mari ? Pentru că e bine între
ținută. De ce o să-ți placă la Ca-, 
racal fabrica de vagoane ? Fiindcă 
directorul Diaconescu, după ce că 
scoate planul, cu un flux tehnologic 
reorganizat și cu hale bine întreți
nute. i-a scos fabricii și o față, care 
e foarte agreabilă, și pe care o în
treține. De ce un parc comunal care 
nu e întreținut — și Oltenia e plină 
de parcuri frumoase — pare jenant, 
seamănă cu un pas înapoi ? Cu cine 
să fie întreținut, — că doar nu „ren
tează11 ? Vezi ? Parametrii dumitale 
sînt conștiincioși, dar nu acoperă 
toată realitatea.

M-am uitat la ciudatul pitic, care 
continuă zimbind :

— Te-am urmărit pe tot cursul Du
nării. Ai umblat după Frumoasa. Ai 
căutat-o în machete, în forțe de pro
ducție, în mutații demografice. Dar 
să știi că atunci cînd urmărești Fru
moasa sînt multi parametri de care, 
d-ta în mod special, ca scriitor, ar 
trebui să ții seama. Se poate judeca 
un oraș și după cită sămință de do
vleac se roade în public, și după ce 
chiștoace sau alte resturi organice 
sînt pe străzi ; se poate judeca după 
relațiile dintre băieți și fete ; după 
exclamațiile din timpul unui film 
sentimental, după decibelii muzicii 
ușoare ; și. foarte mult, după voca
bularul celor din localurile publice. 
Ai văzut cred localuri foarte frumos 
făcute, dar în care nu se poate intra 
fiindcă plafonul sonor conține, ca și 
podeaua, sau fața de masă, atîtea 
impurități, incit te simți vexat în de
cența personală normală. Fără să fii 
un mare puritan, nici un aristocrat 
cu ifose, ai dori un pic de non-vio- 
lență sonoră sau vizuală, o stare, ca 
să zic așa, urbană.

— E adevărat. Pentru că împrejur 
e un oraș. Și încă unul nou. frumos.

— Da, dar dacă nu te sinchisești și 
de aceste aspecte, riști să pleci greșit 
informat. Căd producția, toată, de 
fapt, slujește nivelul omului, intra
rea lui în civilizație. Și aid e dato
ria ta, a profesorului, a celor care vă 
ocupați de sufletele oamenilor...

— Și a maistrului, și a directoru
lui, și a organizației de partid... !

— Și. Dar asumă-ți și tu răspun
derea. nu te mulțumi s-o „pasezi11. 
Misiunea ta e să informezi și să in
tervii, prin toate mijloacele, pentru 
a crește nivelul civilizației sodaliste. 
N-ajunge că faci personaje, trebuie 
să le urmărești, să le confrunți me
reu cu realitatea, să găsești altele, să 
lauzi exemplul bun. să biduiești cu 
arma satirei pe cei răi, dar așa fel 
ca să-i usture. Ei, rămașli-în-urmă, 
țin pe Frumoasa noastră adormită, 
nu de-a binelea, ci cu niște toxine și 
filtre de letargie, care-i fac rău. Fii 
cavaler, luptă-te cu toți pentru ea ! 
Șterge-o de saliva profanatorilor, a- 
păr-o de invectivele huliganilor, de
nunță pe zarafii care nu cred decît 
în cumpărare, combate pentru puri
tatea ei de vis 1

Și spunînd astfel, piticul se făcu 
nevăzut, iar eu și Penelopă ajungeam 
la marginea Caracalului.

PE URMELE LUI 
TODOR FRENȚIU

Todor Frențiu e un personaj 
pe care l-am inventat în 
„Ferestre deschise". apoi 
l-am reluat în „Viața e ca 
un vagon11. La sfirșitul aces

tei piese el e trimis de la Arad, „dis
ciplinar11 la Caracal, să ajute la în

ființarea Fabricii de vagoane. De 
fapt e o pedeapsă simulată, o farsă. 
Eu însă, de data asta, am luat-o de 
bună și am venit să vedem ce-ar fi 
putut găsi Todor Frențiu sosind la 
Caracal in 1973, iama.

De fapt atunci au venit de la Arad 
și de la Severin nu un cadru cali
ficat, ci 60. Au stat, conform înțe
legerii, trei luni la Caracal, și ară- 
danii s-au întors la UVA. uzina- 
matcă. S-au întors toți, afară de 
cinci. Trei românași au venit cu ne
veste și au rămas, iar doi șvabi hol
tei s-au însurat cu oltence, au făcut 
copii și n-au mai plecat.

Unde-1 așezăm pe Todor Frențiu ? 
El va fi descins într-un oraș complet 
anacronic, tirg cu străzi largi, de 
țară, cu centru negustoresc, piață ief
tină, toalete turcești, mici locante cu 
cimați sfrijiți, țigani lăutari, argin
tari și căldărari, școli cu tradiție, 
cite-o casă răsărită, bunăvoință și 
vioiciune din belșug, mitocănie de-a- 
semenea. Va fi stat la cămin, i s-o 
fi dat vreo locuință din cele abia în
cepute ? Fabrica a demarat scirtiind 
cu o mie de vagoane pian anual, la 
o investiție de o jumătate de mi
liard, căutînd să se degaje dintre 
bojdeucile ce o sufocau. Sra degajat. 
A crescut. S-a schimbat. Și-a reor
ganizat procesul de fabricație. Și-a 
sporit posibilitățile, se apropie de 
6 000 vagoane anual. Din peste 160 de 
repere străine intrate in procesul teh
nologic, s-au asimilat vreo 50, și fe
nomenul, cu sau fără Frențiu al meu, 
continuă.

Dar Catița, nevastă-sa, dacă a venit 
cu el (și e bine dacă a venit, caraca- 
lencele fiind redutabile) unde s-a 
plasat ? Nici o grijă, astăzi : putea 
să meargă la Fabrica de conserve sau 
la cea de tricotaje, putea lucra în 
comerț. Dar bunica. Teresa Schoner, 
gospodină ? Putea creste porci la 
combinat, nu unul, ci 150 000, îndopați 
cu produsul de la Nutrețurile co; 
trate. Legume găseau, ca la 
pepeni, caise, piersici, la feL Cî 
veste mezelurile. Caracalul, cu 
torul și fabrica sa, se îngrijeșt 
tot județul, ba și de Vilcea și.

Dacă Frențiu n-a venit, sail 
rămas, colegul său Ackermam 
Sîntana a venit, a rămas si se ' 
ca acasă. Lucrează tot la vaeoț 
fost de curînd la Arad, s-a ii 
cu vechii săi ortaci, și a ajuns 
concluzie pe cât de curioasă, pi 
de mîndră : din vagoanele pe 
Aradul si Caracalul, matca si i 
tradiția si adaptarea le-au oroous , 
pentru același client străin, cele d, i 
la Caracal i se par lui. după cor 1 
tare, mai bine lucrate, superi. 
Caracalul i se pare mai proaspăt 
curajos, uneori mai adaptabil, 
a plecat abia acum cinci ani cu 1 
oameni ad-hoc. Cei mai mulți, 
rește, țărani.

Tot așa si la Balș : industrie făc 
pe o tradiție zero, mai mult de loc; 
nici. 8 000 la număr. (înainte < 
I.O.B. tot Balșul dacă avea 8 000) 
Industrie competitivă, de export. .Am 
văzut o nouă linie de foriă. un cuptor 
montat acum, cu randament mai 
mare. Economie de span. Contribuția 
românească în continuă creștere. Un 
utilai imens, montat acum, are o 
precizie de trei ori mai fină decît 
toleranta admisă. Iată deprinderi 
cîstigate în cîțiva ani ! Ce să mai. 
aiute Todor Frențiu ? Să fie sănătos, 
oricum 1

„CINTAREA 
ROMÂNIEI44 - 
PREMIERE

Sînt un vechi amator de pre
miere. îmi place lucrul nou. 
nevăzut încă, ridicarea din 
inform către formă, conturul, 
pulsul, configurația a ceea ce 

se naște. Mergînd în acest miez de 
vară prin orașele descrise, am văzut 
anunțate mai multe premiere. Cunosc 
destul de bine publicul, am început 
să cunosc mai bine si ne unii din 
actorii principali. „Pe marginea Du
nării11. ne unde mergea alene badea 
cu boii, se pregătesc acum nu unul, 
ci mai multe spectacole noi. , cn 
consecințe în timp, și anume ; ,

La Caracal : Fabrica de / 
lope. importantă premieră 
caleană. direct legată de ' ,
craiovean. t

La Calafat : Fabrica d\ 
sinteze, importantă premi 
întregii regiuni, cu consecin 
șeptel.

La Corabia : Fabrica de p 
esteri si fire sintetice, importai 
premieră pe ramură.

La Turnu Măgurele : Fabrica 
de cenușă de pirită, imnortantă 
premieră republicană si euro
peană. model de recuperare a 
minereului rezidual.

Actorii, adică cei care acționează, 
sînt clasa noastră muncitoare. Re
gizorul este Partidul Comunist Ro
mân.

Aceste premiere mari se însoțesc 
cu altele mai mici, nenumărate. Nu-i 
loc unde Frumoasa să nu se deștepte, 
inteligenta si voința să nu acționeze, 
unde să nu se desfășoare un spectacol 
nou. de la scena cea mai impună
toare, ca viitoare hidrocentrală, pină 
la micile sere abia instalate la 
Peretu. Dăbuleni. Maglavit. unde se 
prepară, pe frunze de dud si ricin, 
viitoarele noastre mătăsuri : de la cei 
care stau trei nopți consecutiv, la 
Balș. fără să doarmă, cînd e vorba 
de un obiectiv nou important, pînă 
la cel ce. la Caracal. încalcă puțin 
punctualitatea funcționărească, dar 
vine cu idei noi care aduc sute de 
mii si milioane. Toate acestea sint 
necontenite premiere care, asa cum 
converg rîurile oltenești spre Dunăre, 
se string în larga matcă a „Cîntării 
României11 și-i dau un curs tot mai 
puternic.
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Descoperirile științei contemporane-confirmări strălucite 
ale concepției materialist-dialectice despre lume

Cunoașterea umană pătrunde tot 
în tainele Universului

mai adine

Tribună de acțiune și educație revoluționară

Nenumăratele descoperiri astrono
mice făcute in ultimele decenii au 
condus la o adevărată revoluție în 
astronomie si astrofizică. Este sufici
ent. de exemplu, să amintim că. în 
urmă cu 50 de ani. nu se cunoștea 
existența galaxiilor ca sisteme ste
lare. in urmă cu 48 de ani nu se știa 
că Universul este în expansiune, 
sursa energiei stelelor nu se cunoștea 
acum 40 de ani. iar evoluția stelelor 
a început să fie explicată abia in ulti
mii 25 de ani.

Descoperirile menționate $i încă 
multe altele, care sint fundamentale 
pentru explicarea structurii si evolu
ției Universului, au fost posibile, de
sigur. datorită dezvoltării aparatelor 
si tehnicilor de observație. în prezent 
în lume funcționează sau sint in 
curs de instalare 18 telescoape optice 
avind diametrul oglinzii mai mare de 
2,5 metri, recordul fiind stabilit de 
telescopul de 6 metri, din U.R.S.S. si 
cel de 5 metri din S.U.A. La acestea 
se adaugă radiotelescoapele. foarte 
variate ca dimensiuni si construcție : 
oglinzi parabolice fixe sau mobile, 
care ajung la diametrul de 100—300 
metri, sau sisteme de oglinzi, echiva
lente cu radiotelesooape avind dia
metrul de ordinul kilometrilor. Te- 
lescoapele optice Si radiotelescoapele 
permit receptionarea radiațiilor elec
tromagnetice ale aștrilor prin cele 
două „ferestre" ale atmosferei teres
tre : fereastra ontică si fereastra 
radio. Radiațiile cu foarte mică lun
gime de undă, radiațiile x și gama 
au putut fi înregistrate numai în 
afara atmosferei, cu aiutorul aparate
lor instalate oe baloane sau sateliți 
artificiali. în sfîrsit. zborurile cos
mice au permis studierea planetelor 
sistemului solar din imediata lor ve
cinătate sau chiar de pe suprafața 
lor.

Descoperirile referitoare la corpu
rile din sistemul solar sint foarte 
numeroase, ele precizînd condițiile 
fizice de pe planete si din spațiul 
interplanetar, aspectul planetelor. Nu 
vom aminti aceste rezultate, ci doar 
concluzia, care desigur că a consti
tuit o decepție — si anume că ne 
nici o altă planetă nu există forme 
de viată asemănătoare cu cele de oe 
Pămînt. Datele obținute oină în pre
zent contribuie la înțelegerea mai co
rectă a formării sistemului solar : de 
exemplu, descoperirea craterelor ne 
planetele Mercur. Venus. Marte si 
chiar pe Pămînt. asemănătoare cu 
cele de pe Lună, pune în evidentă 
faptul că. in urmă cu 3.6—3.9 miliar
de de ani. toate aceste corpuri au 
trecut printr-un bombardament pu
ternic produs probabil de corpurile 
olanetezimale. rămase după ce s-au 
.format planetele menționate. Studie
rea corpurilor mici din sistemul so
lar — comete, asteroizi. meteori — 
va arăta în ce condiții se afla ma- 
*■; -ia- în momentul cind s-au format 
iceste corpuri, deoarece din cauza 
dimensiunilor reduse, ele nu au tre
cut prin procese vulcanice si tecto
nice care să le fi modificat starea 
inițială. Toate aceste date sint folo
site în formularea teoriilor cosmogo
nice actuale, care, pe lingă legile me
canice. tin seama si de condițiile fi
zice in diferite regiuni si etape, ale 
sistemului solar. Un sprijin in formu
larea acestor teorii îl constituie ob
servarea formării unui sistem Plane
tar in constelația Lebăda, in iurul 
stelei catalogată cu numărul M1VC 
349. Această stea este mult mal ma
sivă decit Soarele, dar este puțin stră
lucitoare. Observațiile in domeniul 
infrarosu au arătat că în iurul ei se 
află un disc. plat, care se desprinde 
de stea si a cărui strălucire scade cu 
aproape zece la sută ne an. Probabil, 
ia scurt timp acest disc se va frag
menta si va da naștere unor planete.

în domeniul stelelor, pe lingă da
tele obținute privind dimensiunile, 
compoziția si structura lor fizică, s-a 
putut ialona tabloul evoluției stelare, 
de la naștere oină la dispariția lor. 
Se știe, de exemplu, că o stea se for
mează prin condensarea materiei in
terstelare. în anumite condiții de 
temperatură si presiune, un nor alcă
tuit din gaze si praf se poate con
densa sub acțiunea atracției gravita
ționale si. prin fragmentare, anar 
.,protostelele“. Inițial, temperatura in
tr-o protostea- este de ordinul a cî- 

(Urmare din pag. I)

teva zeci de grade absolute ; trep
tat, printr-un proces complex de 
contracție, temperatura creste sl are 
loc si ionizarea hidrogenului si he- 
liului. care initial erau sub formă 
moleculară. Cind temperatura cen
trală ajunge la 10 milioane de gra
de. se declanșează reacțiile termo
nucleare si apare propriu-zis o „stea", 
un corn în care se stabilește un 
echilibru între forța gravitațională 
si presiunea de radiație. în această 
etapă de stabilitate, care durează atît 
timp cit există combustibil pentru 
reacțiile termonucleare, o stea poate 
rămine sute de milioane sau miliarde 
de ani. depinzînd de mărimea masei 
sale. Stelele care au masa mai mică 
decit Soarele nostru au o viată de or
dinul zecilor de miliarde de ani. în 
decursul cărora hidrogenul se trans
formă în heliu, iar sfîrsitul lor se 
produce lent, transformîndu-se în 
stele pitice albe, relicve ce se răcesc 
si se sting treptat Pentru stelele de 
mărimea Soarelui viata se apreciază 
la circa 10 miliarde ani. Stelele ma
sive au viata foarte scurtă, de la 
citeva milioane la zeci de milioane de 
ani. în decursul vieții, reacțiile din

• Știința descifrează „misterele" cerului

• „Reciclarea materiei" și nașterea noilor planete

• Infinitatea Universului reflectă infinitatea formelor 
de manifestare a materiei

• Perfecționarea tehnicilor de observare permite 
lărgirea continuă a cunoștințelor despre lume

interiorul lor sint mult mai intense 
si mai rapide, rezultatul acestora fiind 
și elemente grele ca. de exemplu, 
carbonul și fierul. Explozia finală, 
cunoscută sub numele de supernovă, 
generează elemente chimice mai grele 
decît fierul, iar din masa stelei 
aproape 90 la sută este aruncată în 
spațiu. Materia respectivă servește 
drept „materie primă" pentru for
marea unor noi stele si planete. 
Avem de-a face deci cu un proces 
de reciclare a materiei : stelele din 
generații mai tirzil conțin un procent 
mai ridicat de elemente grele. Pe de 
altă parte, nașterea planetelor nu 
este posibilă fără exploziile succe
sive ale unor supernove care să pro
ducă elemente chimice grele. în spe
cial apariția vieții, asa cum o cu
noaștem pe Pămînt, nu ar fi fost po
sibilă dacă nu s-ar fi produs carbon 
în diferite explozii de supernove.

Relicvele stelelor masive, după ex
plozie. pot fi stele neutronice sau 
„găuri negre", depinzînd de masa 
cuprinsă in ele. Dacă, de exemplu, 
un asemenea corp are masa cuprinsă 
între 1.5 si 4 mase solare, contracția 
gravitațională produce o creștere 
uriașă a densității. Materia este alcă
tuită in întregime din neutroni și in 
această stare este capabilă să se opu
nă forței gravitaționale si să se rea
lizeze un nou echilibru. Apare o stea 
neutronică. prezisă teoretic incă din 
1932 de Oppenheimer si Volkov. 
Conform teoriei, o stea neutronică 
are raza de 10—15 km si densitatea 
medie de ordinul zecilor de milioane 
de tone pe cm3. Dimensiunile mici 
si strălucirea redusă au făcut impo
sibilă observarea lor oină în 1967. 
cind s-au descoperit unele astre ex
trem de curioase : uulsarii. care, la 
intervale foarte scurte si foarte re
gulate de timp, emit impulsuri in
tense. S-a dovedit că pulsarii sint 
stele neutronice cu rotație foarte ra
pidă.

Dacă masa relicvei stelare este 
mai mare de circa 4 mase solare, 
contracția gravitațională nu mai 
coate fi oprită si acare o „gaură 
neagră", adică un corp în care forța 
gravitațională este atit de mare in
cit nici un fel de radiații nu il mai 
cot părăsi si. deci, nu poate fi ob
servat. în mod teoretic, aceste cor-

Puternicul ecou al chemărilor par
tidului s-a vădit încă în perioada 
crizei economice'din 1929—1933, cind, 
sub conducerea sa. acțiunile reven
dicative economice, determinate de 
povara insuportabilă a crizei, ale 
unor largi și diverse categorii so
ciale s-au îmbinat organic cu lupta 
împotriva tendințelor tot mai vădite 
de fascizare a țării. Punct culminant 
al acestor acțiuni, eroicele bătălii 
ale ceferiștilor și petroliștilor din 
ianuarie-februarie 1933, extinse in 
toate marile centre muncitorești, au 

ÎNCUNUNARE a luptei eruice 
A POPORULUI RUMÂN ÎMPOTRIVA FASCISMULUI
dat o puternică lovitură claselor 
exploatatoare, au frinat ofensiva 
capitalului împotriva drepturilor 
economice și politice ale oamenilor 
muncii, ridicind pe o treaptă supe
rioară lupta împotriva fascismului ; 
ele au avut și o incontenstabilă 
însemnătate internațională, ca pri
mele mari înfruntări revoluționare 
după instaurarea dictaturii naziste.

Justețea strategiei si tacticii P.C.R.. 
îmbinarea principialității revoluțio
nare cu elasticitatea in stabilirea 
obiectivelor si metodelor de luptă 
și-au găsit ulterior reflectare în 
realizarea acordului de front 
popular dintre Blocul Democratic, 
Frontul Plugarilor. Partidul Socia
list (1935) ; victoriile răsunătoare ob
ținute de candidați! comuni ai for
țelor democratice în alegerile parla
mentare parțiale din 1936 ; marile 
manifestații antifasciste din 31 mai 
1936 ; impunătoarea demonstrație 
desfășurată cu participarea a zeci 
de mii de muncitori comuniști, 
socialiști, social-democrați în fata 
Palatului regal, la 1 mai 1939, 

puri au fost descoperite In 1939 de 
Oppenheimer si Snyder, dar verifi
carea observatională a fost făcută 
abia in 1972—1973. Dacă tin aseme
nea corp se află în vecinătatea unui 
alt corp, prezenta sa poate fi sesi
zată prin efectul produs. De exem
plu, dacă o „gaură neagră" formează 
cu o altă stea un sistem, o stea du
blă. este posibil ca materia din steaua 
companion să fie atrasă spre „gaura 
neagră" și. încălzindu-se pină la mi
lioane de grade, să înceapă a emite 
radiații în domeniul X. Este cazul 
stelei Cygnus X-l. a cărei observare 
a fost posibilă cu aiutorul sateliților, 
precum si al stelei V861 din conste
lația Scorpion, observată recent.

Menționăm că si formarea stelelor 
este un fenomen care a putut fi ob
servat. Astfel, in constelația Lebăda, 
din compararea unor fotografii fă
cute la 20 de ani diferență, se consta
tă că, pe locul unde în 1955 se afla o 
Pată nebuloasă, în 1975 a devenit 
vizibilă o stea a cărei strălucire a 
crescut Intr-un singur an de aproape 
10 ori. în același timp, subliniem si 
faptul că. în ultimii ani. s-a desco
perit că în spațiul interstelar există 

numeroase molecule : au fost detec
tate peste 30 tipuri de molecule, or
ganice sau anorganice, unele dintre 
ele foarte complexe, continind zeci 
de atomi. Printre ticurile de mole
cule descoperite există elementele de 
bază pentru formarea moleculelor 
biologice — descoperire care nune 
într-o lumină nouă problema apari
ției vieții.

Structura. compoziția si mișcarea 
galaxiei noastre se cunosc destul de 
precis, ca urmare a folosirii obser
vațiilor efectuate cu felurita metode 
în diferite regiuni ale spectrului. în 
special nucleul Galaxiei, care nu 
poate fi văzut din cauza norilor de 
materie difuză, a fast studiat in ul
timii ani. S-a constatat că în 
centru se află o cantitate importantă 
de hidrogen care se îndepărtează 
spre exterior, ca si cele două brațe 
de hidrogen aflate la 15 000—20 000 
anl-lumină de centru. Mișcarea a- 
ceasta dovedește că nucleul Galaxiei 
este locul unor procese intense, ex
plozive. Astfel de procese au loc și in 
alte galaxii observate.

O caracteristică importantă a gala
xiilor este aceea că liniile lor spec
trale sint deplasate spre capătul roșu 
al spectrului. în comparație cu un 
spectru obtinut în laborator. Aceste 
deplasări au putut fi interpretate, 
prin legea Doppler, ca fiind produse 
de îndepărtarea sursei observate, iar 
efectul este cu atît mai mare cu cit 
viteza de îndepărtare este mai mare. 
Comparînd distantele galaxiilor cu 
deplasarea în spectrul lor. E. Hubble 
a descoperit că există o nronortiona- 
litate între distantă si viteza de de
plasare în spațiu. Legea aceasta, nu
mită legea lui Hubble, permite să se 
determine distanta nînă la galaxiile 
pentru care s-au măsurat deplasările 
in spectru. Cea mai mare deplasare 
observată pînă acum corespunde unei 
viteze de îndepărtare egală cu 45 la 
sută din viteza luminii, iar galaxia 
respectivă se află la 8 miliarde ani- 
lumină față de noi. Legea lui Hubble, 
care este valabilă pentru toate gala
xiile — cu excepția celor aflate in 
imediata vecinătate a galaxiei noas
tre, in grupul local de galaxii — ex
primă faptul că Universul observabil 
este în expansiune. Concluzia fireas
că ce rezultă este aceea că în trecut 

sub lozincile luptei neșovăitoare 
pentru apărarea independenței și 
integrității teritoriale a Româ
niei ; vijelioasele manifestații de 
protest din septembrie 1940 îm
potriva odiosului Dictat de lă Viena. 
Unitatea de interese a tuturor for
țelor democratice, indiferent de na
ționalitate. îsi găsea expresie în fap
tul că în unele orașe ale Transilva
niei coloanele demonstranților cu
prindeau deopotrivă români și ma
ghiari. unii purtind pancarte ale 
MADOSZ cu lozinca : „Vrem pace și 

democrație, nu fascism si revizuirea 
tratatelor !“.

Eroica luptă dusă In acei ani de 
P.C.R. în fruntea clasei muncitoare 
și a unor forțe largi progresiste, sub 
steagul independentei și democrați
ei. atitudinea lucidă a unor grupări 
politice ale claselor conducătoare au 
întîrziat un timp ascensiunea fascis
mului la putere, dar nu i-au putut 
bara definitiv asaltul sprijinit de 
imperialismul hitlerist.

fn condițiile în care liderii reac
ționari ai partidelor burgheze au re
fuzat colaborarea cu P.C.R. și cele
lalte forte antifasciste, iar. pe olan 
international, poporul român s-a gă
sit singur, părăsit de toate puterile 
Europei, fiind lăsat la discreția Ger
maniei naziste, s-a ajuns la instau
rarea dictaturii fasciste și ocuparea 
tării de către hitlerlști.

ANI DE COȘMAR. Suferințele, ur
gia abătute asupra poporului in 
anii dictaturii fasciste sint ilus
trate de atestarea sau judecarea, in 
perioada 1940—1944. a aproape 11 000 
antifasciști ; de verdictele împotriva 

I

galaxiile, oe care le vedem că se 
depărtează, s-au aflat mult mai 
aproape una de alta. Extraoolînd 
acest proces, ajungem la momentul 
in care a început procesul de expan
siune. datorită unei explozii uriașe 
(asa-numitul „Big Bang"). Momentul 
respectiv rezultă din legea lui 
Hubble, din inversarea constantei de 
proportionalitate. si se desfășoară pe 
o durată de aproximativ 15 miliarde 
ani. O dovadă în favoarea producerii 
acestei explozii este descoperirea 
unei radiații de fond cu spectrul 
unui corn avind temperatura de 2.76° 
Kelvin. Această radiație este uni
formă in orice direcție, cu o varia
ție de cel mult 9.1 la sută si ea este 
unanim interpretată drept o relicvă 
a radiației emise la scurt timp după 
explozia „Big Bang".

în 1960 au fost descoperițf quasa- 
rii („obiecte cvasistelare") care, prin 
aspect, se aseamănă cu stelele, dar. 
prin energia emisă, ce este de ordinul 
10"—IO48 ergi'sec.. depășesc de mii 
de ori energia unei galaxii întregi, 
care, după cum se știe, conține mi
liarde de stele. Două probleme tre
buie elucidate In legătură cu ei : 
sursa de energie si deplasarea linii
lor spectrale. Reacțiile termonucleare 
nu pot conduce la asemenea energii : 
ipoteza care capătă cei mai multi 
adepti este aceea conform căreia 
ciuasarii sint „găuri negre" uriașe, 
înconjurate de gaze. Căderea gaze
lor (acretie) pe corpul central gene
rează energia observată.

Erau ani de cumpănă, hotăritori 
pentru destinele țării. Cele mai no
bile conștiințe sunau alarma : 

i'lerismul e o rătăcire a unor 
npuri groaznice, o enormă sălbăti- 
re și revenire la epoca de piatră", 
xclama îndurerat M. Sadoveanu. 
Ofensiva regimurilor fasciste a limi- 

,at in asemenea măsură sfera de ac
tivitate a forțelor care acționează in 
sensul progresului, incit azi trebuie 
strinse rindurile in apărarea idealu
rilor umanismului progresist", scria 
Gaâl Găbor.

Pe fondul stării de spirit anti
fasciste ce cuprindea masele cele 
mai largi, intelectualitatea progre
sistă. numeroși oameni politici de
mocrats s-a grefat politica Partidu
lui Comunist Român de unire a tu
turor forțelor democratice, si patrio
tice ale poporului intr-un front na
țional antifascist. într-un manifest 
adresat, in octombrie 1935. tuturor 
cetățenilor. C.C. al P.C.R. lansa în
demnul : „Formați un vast front 
popular de luptă contra fascismului 
și pentru pace, contra șovinismului, 
pentru independenta si libertatea na
țională".

Un rol important l-a avut în acest 
sens folosirea concomitentă de către 
P.C.R. atît a metodelor de luptă ile
gale, cit și a celor legale, prin crea
rea a peste 100 de organizații de 
masă democratice antifasciste le
gale și ilegale, create, conduse sau 
influențate de P C.R., intre care Liga 
Drepturilor Omului. Liga Contra Te- 
roarei. Blocul Muncitoresc-Tărănese. 
Comitetul Antirăzboinic. Liga Mun
cii. Comitetul Național Antifascist. 
Frontul Plugarilor. MADOSZ. Ajuto
rul Roșu. Comitetele Pentru Apăra
rea Antifasciștilor. Amicii U.R.S.S., 
Frontul Studențesc Democrat, Blocul 
Democratic. Frontul Feminin. Gru
parea Avocatilor Democrato. Uniu
nea Democratică. Comitetul Român 
al Reuniunii Universale pentru Pa
ce. precum si prin cele circa 500 de 
publicații ilegale si legale editate de 
P.C.R. in limba română, ca si în lim
bile maghiară, germană, rusă, bul
gară. ucraineană.

S-ar putea adăuga și numeroase 
alte descoperiri care au îmbogățit 
enorm in ultimii ani cunoașterea 
Universului de către om. Esențial este 
că, prin numeroasele si importante
le rezultate obținute in ultimele de
cenii. cercetarea corpurilor cerești 
confirmă pe deplin legi’e materia
lismului dialectic și. mai ales, ma
terialitatea lumii : toate corpurile 
studiate, toate fenomenele descoperi
te sint forme diferite de manifesta
re a materiei. Aceeași materie, ace
leași elemente chimice se află în 
stele, planete, spațiul interstelar, în 
galaxia noastră sau la distanțe de 
miliarde de ani-luminâ. Procentul 
e’omentelor chimice, precum și con
dițiile fizice in care se află mate
ria se deosebesc insă la diferite 
corpuri cerești, această diferență con
duci nd la marea lor varietate. Infi
nitatea Universului se exprimă și in 
infinitatea formelor de manifestare a 
materiei,

în ceea ce privește infinitatea în 
spațiu și timp a. Universului, e ne- ’ 
cesară o precizare. Am menționat fe
nomenul observat al expansiunii i 
Universului observabil și am amintit, 
teoria unei explozii inițiale. Nu tre
buie insă să facem confuzie intre 
regiunea observabilă a Universului, 
care de multe ori este numită și 
metagalaxie, și Universul in între
gul lui. care este infinit și veșnic. 
Universul observabil este limitat de 
mijloacele noastre de observație ; de
sigur că. in afara lui, există alte 
metagalaxii care se pot asemăna sau 
nu cu metagalaxia noastră. Din acest 
motiv, expansiunea respectivă se re
feră exclusiv la metagalaxia noastră, 
explozia „Big Bang" a avut loc în ea, 
iar virsta calculată este vîrsta aces
tei metagalaxii.

Studierea corpurilor cerești dove
dește că materia este intr-o conti
nuă mișcare și transformare. Toate 
corpurile evoluează, avind un început 
și un sfirșit. Chiar și metagalaxia, ca 
sistem, este în continuă evoluție.

O altă concluzie importantă este 
aceea că lumea este cognoscibilă. O 
dovedește faptul că fiecare metodă 
nouă de observare sau perfecționarea 
tehnicilor de observație au condus la 
descoperirea unor noi tipuri de cor
puri sau la extinderea sferei noastre 
de cercetare. După cum cunoaș
terea structurii și proprietăților ma
teriei in diferite corpuri cerești, a 
proceselor, energetice din ele. va 
conduce, neîndoielnic, la descoperirea 
unor noi tipuri de surse de energie 
— in folosul omului și al omenirii.

Dr. Cornelia CRISTESCU 
da ia Centrul de astronomie 
și științe spațiale — București

acestora. însumînd zeci de mii de 
ani de închisoare sau muncă silnică 
pe viată, printre care peste 300 con
damnări la moarte ; de pogromul de 
la Iași. în cursul căruia trupele hi- 
tleriste sprijinite de legionari au 
masacrat în mod bestial mii de evrei 
încărcati în „trenurile mortii" : de 
internarea în 1943. în ghetouri Si la
găre. a circa 50 000 cetățeni români.

Cumplită a fost si tragedia trăită 
de populația din nordul Transilva
niei. „cedat" Ungariei horthyste de 
Hitler si Mussolini. Spre a ilustra 

sălbăticia acestor emuli ai „ciumei 
brune" este de ajuns să amintim 
concedierea masivă a muncitorilor ro
mâni ; deposedarea a zeci de mii de 
țărani de pămîntul lor : trimiterea 
la muncă fortată în Germania sau 
în lagăre de concentrare a aproape 
170 000 de oameni, dintre care peste 
100 000 au fost uciși : asasinarea cu 
ferocitate a zeci de mii de oa
meni. Numeroși militant! revolu
ționari români, evrei, slovaci, ma
ghiari au plătit cu viata dîrzenia 
manifestată in lupta împotriva ocu
pației horthyste.

PARTIDUL — ORGANIZATORUL 
GLORIOASEI REZISTENTE ANTI
HITLERISTE. Conștiință vie a po
porului apărător plin de abnegație 
al intereselor vitale ale tării. Parti
dul Comunist Român s-a ridicat din 
prima zi a războiului la luptă pen
tru răsturnarea dictaturii antonesci- 
ene si alungarea ocupantiior hitle- 
risti. pentru alăturarea României la 
coaliția antihitleristă. „Sarcina si 
răspunderea istorică a Partidului Co
munist Român, se arăta în Platfor- 

începutul secolului al XX-lea a 
marcat in Transilvania o etapă su
perioară în organizarea si dezvolta
rea mișcării muncitorești si socia
liste. în pofida dublei asupriri — 
sociale si naționale — la care era 
supusă, muncitorimea română de 
dincolo de Carpatf s-a organizat in 
secția română a Partidului social
democrat. si-a făurit numeroase aso
ciații profesionale. O contribuție de 
o deosebită importantă la organiza
rea si călirea revoluționară a pro
letariatului român din Transilvania 
a adus-o gazeta „Adevărul", de la a 
cărei apariție se Împlinesc astăzi 
trei sferturi de veac.

în existenta sa relativ lungă (1903— 
1914 și 1917—1919) gazeta „Adevărul", 
care se subintitula si „Glasul po
porului". a acordat o atentie neslă
bită răspindirii ideilor socialismului 
științific, cu convingerea că cunoaș
terea si însușirea lor reprezenta o 
pîrghie de mare însemnătate in edu
carea revoluționară a muncitorilor, 
în formarea unei puternice conștiințe 
de clasă.

Propunîndu-și ca țel permanent să 
ducă în rîndurile celor exploatați 
„cuvîntul bun al deșteptării, al lu
minării si al organizării muncitori
lor", precum și „lupta fără odihnă 
pentru drepturile milioanelor po
porului muncitor român", gazeta 
„Adevărul" a chemat proletariatul la 
unirea rindurilor sale, la luptă or
ganizată. „Datoria noastră ca oameni, 
demni de numele ce-l purtăm, este 
a ne organiza puternic sub steagul 
Partidului social-democrat" — se 
scrie Intr-un articol din 1 noiembrie
1905.

în paginile ziarului și-au aflat un 
larg spațiu problemele agrare și ță
rănești. Din numeroase articole 
răzbate răspicat protestul împotriva 
asupririi țărănimii, a celor „cari 
muncesc o adevărată muncă de rob... 
sculați din zorii dimineții si munciți 
fără cruțare pină seara tîrziu pentru 
o plată de nimic". Demascind abuzu
rile și atrocitățile comise la sate de 
autorități, gazetarii socialiști adresau 
truditorilor ogoarelor chemarea de a 

TABĂRA DE LA LĂZAREA 
șantier al creației și prieteniei

Hunyadl Lâszld (Tg. Mureș) : 
LEGENDA LACULUI ROȘU

ma P.C.R.. din 6 septembrie 1941, 
constă în organizarea ...luptei pentru 
alungarea ocupantiior germani din 
România, pentru doborîrea bandei 
de trădători de la cirma tării in 
frunte cu Antonescu, pentru elibera
rea tării de sub jugul singeros ger
man. pentru România liberă si inde
pendentă".

în memoria poporului va trăi veș
nic amintirea eroismului si abnega
ției cu care comuniștii, înfruntind 
schingiuirile, temnițele, lagărele și 
plutoanele de execuție, au trecut la 
organizarea mișcării de rezistentă 
antifascistă, la sabotarea mașinii de 
război hitleriste. Chemările partidu
lui au găsit un profund ecou în rîn
durile tuturor categoriilor populației, 
accentuînd ura și împotrivirea lor 
față de hitlerism. Mișcarea de re
zistență antifascistă a îmbrăcat cele 
mai diverse forme : deteriorarea 
utilajelor în uzine ; deraierea trenu
rilor militare ; incendierea depozite
lor de muniții ; acțiuni de partizani 
și ale formațiunilor de luptă 
patriotice ; nesupunerea țărani
lor la rechizitii : proteste adresate 
guvernului antonescian de numeroa
se personalități din domeniul cultu
rii ; neprezentarea a zeci de mii de 
oameni la recrutare ; dezertări in 
masă : ciocniri intre soldați români 
șl hitleriști ; in sfirșit, opoziția unor 
cercuri industriale și bancare fată 
de cererile economice ale Reichului.

Victoria glorioasei insurecții na
ționale a devenit cu putintă datori
tă faptului că partidul a știut să 
desprindă concluzii strategice si tac
tice judicioase din bogata experiență 
acumulată in organizarea luptei an
tifasciste din perioada interbelică : 
în primul rind. necesitatea dezvoltă
rii atit a unei largi politici de alian
țe (temă care va fi abordată in ur
mătorul articol al acestui serial), cît 
și a diversificării formelor de orga
nizare și de luptă.

Avem temei a ne mindri cu eroi
cele tradiții patriotice, antifasciste, 
revoluționare ale partidului nostru. 
Dezvoltîndu-Ie în condițiile ultimu
lui pătrar al veacului XX, avem 
convingerea că ne aducem, și in 
acest fel, contribuția Ia făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte. 

se organiza si de a porni ta luptă 
alături de clasa muncitoare. Efa ex
presia credinței celor mai înaintați 
socialiști că rezolvarea problemei 
țărănești nu va veni decit odată cu 
victoria orinduirii socialiste.

Demascind crunta exploatare, so
cială si națională, la care era supusă 
muncitorimea română din imperiul 
habsburgic. gazeta a militat deopo
trivă. in spiritul tradițiilor progre
siste ale poporului român, pentru 
unirea sub același stindard roșu a 
tuturor celor exploatați. indiferent

75 de ani de Ia apariția 
gazetei socialiste din 

Transilvania „Adevărul"
de naționalitate. La 9 decembrie
1906. gazeta sublinia astfel: „Noi, so- 
cial-democrații, care stăm pe temelia 
internaționalismului... nu sintem na
ționaliști, dar ca un partid care 
luptă pentru libertățile tuturor po
poarelor din această țară, protestăm 
cu indignare contra apăsării uneia 
sau altei naționalități din această 
țară". Iar intr-un articol din 15 apri
lie 1910 era înscris îndemnul : 
„Înainte, frați români, să dăm 
mina cu frații maghiari, să ne orga
nizăm, să pășim uniți in luptă... ca 
să putem mai curind si mai ușor 
invinge pe dușmani".

Continuind vechile tradiții ale pre
sei românești din Transilvania, 
publicația „Adevărul", In tot timpul 
existentei sale, a acordat o aten
tie deosebită vieții politice, eco
nomice și culturale a fraților 
de peste Carpați. N-a fost eve
niment important In România care 
sâ nu fie consemnat în paginile 
„Adevărului", alimentîndu-se astfel 
fireasca dorință a cititorilor săi de 
a cunoaște realitățile din România

Tabăra de creație a artiștilor plastici „Prietenia" din comuna Lăza
rea, județul Harghita, și-a reluat, pentru a cincea oară, activitatea. Aici, 
intr-un minunat amfiteatru natural, in incinta unui vechi monument 
istoric si arhitectonic, și-au dat intîlnire 26 de artiști consacrati — pic
tori, sculptori și graficieni — veniți din mai multe județe ale tării și din 
Capitală. Prin grija Comitetului județean de partid, a comitetului județean 
de educație politică și cultură socialistă, tabăra oferă artiștilor condiții 
de creație deosebit de bune, largi posibilități de cunoaștere a vieții și 
muncii oamenilor de pe aceste meleaguri, precum și pentru strîngerea 
legăturilor de prietenie între artiști români, maghiari și germani din țara 
noastră, uniți sub semnul acelorași idealuri, stimulați de indemnurile 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. adresate 
la recenta Conferință națională a Uniunii artiștilor plastici, să creeze 
opere noi. inspirate din realitățile zilelor noastre, din trecutul de luptă 
al poporului, exprimindu-și prin intermediul acestora înaltele sentimente 
ce-i animă.

Se vor organiza aici întîlniri cu oameni ai muncii, activiști ai co
mitetului județean de partid, schimburi de experiență, dezbateri la care 
vor participa istorici și critici de artă.

Activitatea taberei „Prietenia" se va tncheia cu o expoziție realizată 
din lucrările artiștilor, elaborate in timpul muncii lor la Lăzarea. Acestea, 
Împreună cu cele peste 300 de lucrări de pictură, grafică și sculptură — 
rod al edițiilor anterioare — vor fi păstrate in muzeul castelului, la care 
s-au încheiat lucrările de reamenajare. Am solicitat citeva opinii despre 
semnificația, condițiile de lucru și proiectele acestei tabere de creație.

O punte a unor 
vechi legături

— Tabăra de creație 
„Prietenia" — ne-a 
spus Zold Lajas, di
rectorul taberei — a 
luat ființă la data de 
1 august 1974. De ce 
aici? La Lăzarea exis
tă condiții dintre cele 
mai favorabile activi
tății de creație, o na
tură înconjurătoare de 
un farmec inedit și un 
complex de monumen
te a căror restaurare 
se desfășoară în pași 
repezi. Apariția tabe
rei este o operă co
mună. La ea au con
tribuit cu gîndul și cu 
fapta peste 500 de en
tuziaști. muncitori, ță
rani cooperatori, artiști, 
conducători de între
prinderi și instituții, 
activiști de partid și 
de stat. Nu este, de 
asemenea, o simplă în- 
timplare faptul că ta
băra a primit denu
mirea „Prietenia". Ne 
aflăm într-un loc unde 
firele tradiției se în- 
tilnesc deseori in acest 
punct. Aici, în castelul 
de la Lăzarea. au 
poposit domnitorii Pe
tru Rares si Mihnea 
al III-lea, aici a co
pilărit Gabriel Beth- 
len. viitor principe al 
Ardealului. Lăzarea a 
fost o punte a legătu
rilor dintre Moldova și 
Transilvania. Este deci 
firesc ca in zilele noas
tre să devină o punte 
a prieteniei între ar
tiști români, maghiari 
și germani din tara 
noastră, o punte a 
năzuințelor noastre co
mune.

...Ajuns Ia Lăzarea 
In aceste zile ai im
presia că te afli pe un 
șantier al creației.

In limbajul comun 
al artei

— La Început — ne 
spun graficienii Ana 

Maria Andronescu și 
Dumitru Cionca din 
București — eram ne
încrezători în privința 
condițiilor și posibili
tăților de creație pe 
care le poate oferi o 
asemenea tabără de 
creație organizată în
tr-o comună. Am par
ticipat și la alte tabe
re din țară si din 
străinătate. Ne-ani 
convins foarte repede 
că totul a fost con
ceput la modul cel 
mai serios, astfel Incit 
perioada petrecută aici 
să , fie fertilă din 
toate punctele de ve
dere: al cunoașterii și 
al creației.

Pictorul Balla Jdzsef, 
reprezentant de seamă 
al școlii de pictură 
băimărene. se află In. 
tabăra de la Lăzarea 
pentru a patra oară. 
A fost aici de la 
Început. Tabăra „Prie
tenia" nu-și dezminte 
numele — ne spune. 
Ne-am relntilnit aici 
cu vechi prieteni din 
toate colțurile țării, 
am legat prietenii noi, 
trainice, pe viață cu 
tinerii artiști. Sintem 
aici români, maghiari 
și germani, muncind 
cot la cot. vorbind a- 
ceeași limbă comună 
a artei, năzuind să in- 
mănunchem din opere 
un minunat buchet 
din florile noastre cele 
mai frumoase, din 
florile prieteniei și 
frăției.

Paulovics Lâszlo. din 
Satu Mare, apreciază 
că tabăra de la Lă
zarea invită la crea
ție si prietenie. A ter
minat o lucrare inspi
rată din preocupările 
zilnice ale locuitorilor 
comunei Lăzarea.

de peste Carpați. Au văzut lumina 
tiparului, de pildă, articole referi
toare la dezvoltarea și consolidarea 
mișcării muncitorești din vechea 
Românie, despre luptele și izbmzile 
proletariatului de aici. Redacția a 
solicitat și primit sprijinul socialiști
lor din România : au publicat in 
gazeta transilvăneană I. C. Frimu, 
A'ecu Constantinescu. M. Gh. Bu jor. 
Al. Ionescu. I. N. Armașu și alți 
fruntași socialiști. Erau toate aceste 
strinse Și firești legături expresia 
convingerii socialiștilor români de 
pe ambele versante ale Carpaților, 
că „aceleași interese și dureri ne 
leagă, același scop unic ne încălzește 
inimile, același grai ne înlesnește 
apoi înțelegerea, propaganda, schim
bul de idei, de publicații, de servi
cii ; să ne întindem dar cu frăție 
mina". (M. Gh. Bujor In „Adevărul", 
6 ianuarie 1906). în virtutea aceleiași 
statornice convingeri, gazeta „Ade
vărul" s-a afirmat și în toamna anu
lui 1918 ca un puternic catalizator al 
energiilor revoluționare ale maselor 
populare românești din Transilvania 
— care au măturat practic de aici 
vechea administrație habsburgică— a 
avut o contribuție de majoră în
semnătate in pregătirea, desfășurarea 
și reușita marii adunări naționale 
de la Alba Tulia din 1 decembrie 1918.

Paginile ziarului reflectă deopo
trivă înalta conștiință a apartenenței 
muncitorimii române la marea fami
lie a proletariatului internațional, 
ziarul reflectind sistematic principa
lele evenimente și probleme ale 
mișcării muncitorești europene și 
mondiale.

„Adevărul", cum semnificativ se 
Întitula gazeta de acum trei sferturi 
de veac, a învins : astăzi, lumea so
cialistă pentru care a militat con
secvent gazeta a devenit realitate 
vie. în care idealurile de dreptate 
socială, de unitate și libertate națio
nală ale oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de altă națio
nalitate — iși află deplina împlinire.

Prof. Paul GRIGORIU

Comanda socială : 
înfrumusețarea 

vieții oamenilor
Graficienii Ethel 

Lucaci Baiaș și Silviu 
Baiaș se află pentru 
prima dată in tabăra 
de creație din Lăzarea.

— Ne-a surprins tot 
ce am întilnit aici. 
Credem că această 
tabără este cea mai 
complexă din țară in 
sensul că reunește 
sculptori, pictori și 
graficieni. Ar merita 
o popularizare mai 
amplă, la nivel na
tional. Credem că mi
nunatele condiții de 
creație de aici pot fi 
folosite nu numai o 
lună de zile pe an: ta
băra din Lăzarea ar 
putea desfășura o ac
tivitate de cel puțin 
3—4 stagiuni pe an, 
oferind astfel posibili
tatea ca un număr cît 
mai mare de artiști să 
se întîlnească. unin- 
du-și eforturile pen
tru a concepe si elabo
ra noi și noi opere 
destinate înfrumuseță
rii vieții oamenilor, 
menite să răspundă 
comenzii sociale ac
tuale.

Inscripția de ne fron
tispiciu. in limbile ro
mână și maghiară 
„Prietenia" și „Barăt- 
săg", simbolizează o 
realitate fundamentală 
a patriei: deplina ega
litate a tuturor fiilor 
tării, angajați în a- 
celași efort unitar de 
a spori tezaurul de 
valori materiale și 
spirituale ale civiliza
ției noastre socia
liste,

I. D. KISS 
corespondentul 
„Scinteii"
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Domnului CARLOS SANSORES PEREZ
Președintele Partidului Revoluționar Instituțional din Mexic

Realegerea dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Partidului 
Revoluționar Institutional Îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa calde 
felicitări și cele mai bune urări de succes in activitatea viitoare.

îmi exprim convingerea că relațiile de conlucrare prietenească statornicite 
intre cele două partide vor cunoaște, in continuare, un curs ascendent, in 
folosul amplificării colaborării multilaterale dintre popoarele și țările noastre, 
al cauzei progresului, păcii și ințelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

CRONICĂ

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul trimis cu ocazia zilei 
naționale a tării mele. La rindul meu, vă transmit cordiale urări de fericire 
personală, de prosperitate poporului dumneavoastră, pentru o mai bună 
colaborare intre cele două națiuni ale noastre.

Amiral ALFREDO POVEDA BURBANO
Președintele

Consiliului Suprem de Guvernămînt 
al Republicii Ecuador

La Invitația Ministerului Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, a sosit într-o vizită de 
documentare în tara noastră o dele
gație a Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii din Republica Populară 
Chineză, condusă de Luo Yu-ciuan. 
adjunct al ministrului, șeful Depar
tamentului silviculturii.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de Alexandru Iliescu, adjunct al 
ministrului economiei forestiere și 
materialelor de construcții, șeful De
partamentului silviculturii, de 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Lî Tln-ciuan, 
basadorul Republicii Populare 
neze la București, membri al 
basadei.

Tovarășul Vjrgil Trofin. ministrul 
economiei forestiere șl materialelor

alte

am-
Chi-
am-

de construcții, a primit, marți 
neața, delegația Ministerului 
culturii și Silviculturii din 
Chineză.

în cadrul convorbirii au fost 
vate rezultate $1 preocupări in 
voltarea și gospodărirea 
forestier, în organizarea și activitatea 
unităților de exploatare și prelu
crare a lemnului, în pregătirea ca
drelor, precum și cu privire la po
sibilități de colaborare in domenii 
interes comun intre ministerele 
resort din cele două țări.

★
în cursul zilei, oaspeții chinezi 

vizitat Institutul de cercetări și pro
iectări pentru industria lemnului și 
Stațiunea silvică Cornetu.

(Agerpres)

dimi- 
Agrt- 

R.P.

rele- 
dez- 

fonduluf

de 
de

au

în sala de marmură a Casei Scîn- 
teil a avut loc. marți, o adunare fes
tivă organizată cu prilejul „Zilei pre
sei române" si al celei de-a 47-a ani
versări a apariției primului număr 
al ziarului „Scînteia".

Au participat redactori al presei 
cotidiene și periodice, ai Radiotele- 
viziunii si Agerpres. tipografi, co
laboratori ai presei din rindul oame
nilor muncii, activiști de partid Si de 
stat și ai unor organizații de masă 
și obștești.

Adunarea a fost deschisă ds to-

((

ge-varășul Ion Cumpănașu. director „ 
neral al Agenției române de presă 
— Agerpres. vicepreședinte al Con
siliului ziariștilor. Despre semnifica
ția acestei sărbători a vorbit Dan 
Fruntelată, redactor-șef al ziarului 
„Scînteia tineretului".

în încheierea adunării. Intr-o at
mosferă de vibrant entuziasm. de 
nețărmurită dragoste fată de partid, 
fată de secretarul său general, parti- 
cipantli au adoptat o telegramă 
adresată C.C. AL P.C.R.. TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in 
care se spune :

Vizita vicepreședintelui Republicii Liberia
t

„Cîntarea României”. Masă rotun
dă

19.20 1001 de seri
19,30 “ - ' * ..........

Prin decret prezidențial,' tovarășul 
Emil Drăgănescu a fost numit in 
funcția de ministru al turismului și 
sportului. Printr-un alt decret prezi
dențial, tovarășul Nicolae Doicaru a 
fost eliberat din funcția de ministru 
al turismului.

Informații

Președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Nicolae Giosan, a 
avut marți dimineață o întrevedere 
eu Bennie D. Warner, vicepreședin
tele Republicii Liberia, președintele 
senatului liberian, care se tiflă in
tr-o vizită in tara noastră. S-a evi
dențiat importanta deosebită, pentru 
dezvoltarea raporturilor dintre cele 
două țări, a convorbirilor si Înțele
gerilor convenite de președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, și președintele 
Republicii Liberia. William Tolbert 
jr„ cu prilejul intîlnirilor de la 
București și Monrovia, și a fost re
levată contribuția pe care parlamen
tele o pot aduce în continuare la mai 
buna cunoaștere reciprocă, la crea

rea unui climat de pace și înțelegere 
in lume.

în aceeași zi, vicepreședintele Re
publicii Liberia, Bennie D. Warner, a 
avut întrevederi cu tovarășii Virgil 
Trofin, ministrul economiei forestie
re și materialelor de construcții, și 
Constantin Nită. ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternationale.

Au fost abordate aspecte ale co
laborării economice româno-liberie- 
ne și s-au examinat noi căi și mij
loace de impulsionare a cooperării in 
domenii de interes reciproc.

La întrevederi a luat parte Joseph 
Graham, ambasadorul Liberiei la 
București. (Agerpres)

PROGRAMELE 1 ȘI 1

In Jurul orei 10 — Transmisiune 
directă : ceremonia sosirii tova
rășului Hua Kuo-Ien, președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze

PROGRAMUL l

16.00
16,05
16,35
17, W

Telex
Teleșcoalâ 
tnvățămint — educație
R.P. Chineză — Grandioase împli
niri. Reportaj
Muzică populară17, S0

17,45 Viata rațională .
17.55 _
18.25
18,35

La București s-a deschis expoziția
„Magistralele socialismului"

Sub auspiciile U.G.S.R.. C.C.E.S., 
U.A.P. și U.T.C., in sălile de la parter 

. Muze- ' de artă al Republicii 
/ ..iste nânia și in Sala 

.des" ă '•-îost inaugurată ieri 
amplă expoziție republicană de 

iictură, sculptură și grafică. Sin- 
eză a experienței personale a unor 
irtiști care au cuprins in lucrări fa- 
;ete ale imensului și complexului ca
leidoscop al naturii și vieții desfă
șurate azi pe cuprinsul întregii noas
tre țări, prezenta manifestare este

sugestiv intitulată „Magistralele so
cialismului".

De o mare varietate, expoziția re
unește peste 350 de lucrări semnate 
de artiști dintre cel mai cunoscuți, 
precum și un număr de creații reali
zate de invitați de onoare (Ion Jalea, 
Corneliu Baba, Ion Irimescu, Covacs 
Zoltan. Ligia Macovei. Mariana Pe- 
trașcu, Micaela Eleutheriade, Aurel 
Cjupe, Ștefan Constantinescu, G.N.G. 
Vinătoru etc.).

Tragere excepțională Pronoexpres
A început vînzarea biletelor 

pentru tragerea Pronoexpres din 
20 august. Cu acest pri
lej se acordă autoturisme 
..Dacia 1 300“ și .,Skoda 105 
L“, excursii In R. P. Bulga
ria — R.S.F. Iugoslavia, sau 
R.S. Cehoslovacă ori R.P, Polonă, 
precum și ciștiguri in bani de 
valoare fixă (50 000 lei. 15 000 
lei etc.) și de valoare variabilă. 
Pentru atribuirea tuturor aces
tor ciștiguri se vor efectua 8 
extrageri in două faze, astfel : 
faza I va consta din 4 extra
geri. fiecare de cite 6 numere 
din 45 (efectuate separat și nu 
In continuare), totalizind 24 nu
mere extrase ; faza a Il-a va 
consta din 4 extrageri, fiecare 
de cite 5 numere din 45 (efec
tuate separat și nu in conti
nuare) . totalizind 20 de numere

extrase. Se participă cu bilete 
de 6 Iei varianta (cu drept de 
joc numai la cele 4 extrageri de 
la faza a Il-a) și de 15 lei va
rianta (cu drept de joc la toate 
cele 8 extrageri de la ambele 
faze). Cu biletele seria „C“ de 15 
lei se poate juca fie cu o va
riantă simplă achitată 100 la 
șută, fie 4 variante simple achi
tate fiecare in procente de 25 
la sută. Se mai poate participa 
și pe variante combinate și 
combinații „cap de pod“. forme 
de participare pe care se pot 
obține importante suite de ciș
tiguri. La această tragere. se 
oferă ciștiguri și variantelor cu 
numai 3 numere, prevedere care 
se aplică la toate cele 8 extra
geri de la ambele faze. Ultima 
zi pentru procurarea biletelor — 
simbătă 19 august.

18,55

Forum cetățenesc
Tragerea Pronoexpres
Telecronica pentru pionieri. „Mul
țumim din inimă partidului". Do
cumentar
Festivalul „Cîntarea României* 
Educația Ideologică a maselor — 
obiectiv esențial al Festivalului

Telejurnal • întrecerea socialistă 
in cinstea marii sărbători
Programul partidului — programul 
poporului. Totul pentru om. Do
cumentar TV
Slăvită țară. Interpretează corul 
și orchestra Radiotelevizlunii
Noi, femeile ! Emisiune consacrată 
zilei de 23 August, contribuției fe
meilor de diverse profesii în edi
ficarea societății noastre socialiste 
Teleclnemateca : „Poveste de iar
nă". Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor engleze. In 
buție : Laurence Harvey, 
Asher, Diana Churchill, 
Dall, John Gray. Regia : 
Dunlop

32,45 Telejurnal
PROGRAMUL I

26.00 Desene animate : Woody, ciocănl- 
toarea buclucașă

20.25 Studio T ’78. Inițiative uteciste In 
cinstea zile! de 23 August
Treptele afirmării : Cvartetul nr. 
6 de W. Berger. Interpretează stu
denții Conservatorului „Gh. Dima" 
din Cluj-Napoca
Telex
Mai aveți o întrebare ?

30.00

20.15

20,25

20,53

20,55

21.20
21,25

distrl-
Jane 

Jlmm 
Frank

Sărbătorirea tradiționalei „Zile a presei române", eveniment de semni
ficație deosebită pentru cei ce activează in domeniul ziaristicii, ne oferă 
prilejul ca, in numele tuturor gazetarilor României socialiste, să dăm ex
presie sentimentelor de profundă recunoștință fată de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, fată de dumneavoastră personal, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru încrederea și sprijinul pe care 
le acordați presei și celor învestiți cu răspunderea politică a muncii in 
presă, pentru clarviziunea și exigenta comunistă cu care este călăuzită presa 
noastră, al cărei suprem ideal este să slujească exemplar, cu inaltă devo
țiune, cauza partidului și poporului, a patriei noastre socialiste.

Cei ce lucrează în cadrul mijloacelor de comunicare in masă — scrise, 
vorbite sau vizuale — găsesc întotdeauna în prețioasele dumneavoastră in
dicații și in cutezătoarele dumneavoastră îndemnuri o călăuză sigură in în
făptuirea sarcinilor de deosebită responsabilitate încredințate presei în acest 
moment de importantă istorică pentru dezvoltarea patriei.

Strălucita analiză făcută de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia recentei ședințe cu activul central de partid si de 
stat, ideile exprimate cu acest prilej se constituie pentru noi. cei ce lucrăm 
in presă, la radioteleviziune, ca pentru toate conștiințele tării, într-un docu
ment de excepțională valoare teoretică și practică.

îngăduiti-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ne 
angajăm că toti ziariștii din România socialistă — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — vor milita energic pentru traducerea In viată a 
politicii interne și externe a partidului, vor acționa cu hotărîre, ca activiști 
ai partidului pe tărimul presei, in vederea înfăptuirii mărețelor obiective 
stabilite de Congresul ai XI-lea, de Conferința Națională a partidului, a 
căror împlinire stă chezășie înfloririi și prosperității patriei, creșterii ne
contenite a contribuției sale la triumful cauzei socialismului, progresului și 
păcii in lume.

Ansamblul de Cîntece si dansuri din 
India, care ne vizitează tara in cadrul 
schimburilor culturale româno-indi- 
ene. a prezentat, marți seara, un 
spectacol de gală ne scena Operei 
Române din București. Programul a 
cuprins dansuri clasice, precum si 
cîntece din bogatul folclor al Indiei, 
executate la instrumente tradiționale. 
Spectacolul a fost aplaudat cu 
căldură.

Au asistat Aurel Duca, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Ion Ceterchi. președintele Asocia
ției de prietenie româno-indiană, 
Stanciu Stoian. secretarul Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia si Africa, personalități ale vieții 
noastre culturale si artistice, un nu
meros public.

Au fost orezenti. de asemenea. 
Ashok Kumar Ray. ambasadorul In
diei la București, șefi de misiuni di
plomatice, alți membri ai corpului di
plomatic acreditați in tara noastră.

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

„DACIADA”
Și luptătorii juniori 

și-au desemnat 
campionii

Pentru a treia oară, intr-un răs
timp destul de scurt de la darea ei 
în folosință, noua și moderna sală de 
sport polivalentă din Arad a fost 
gazda unor Întreceri cu caracter na
țional. Astfel — după finala con
cursului de gimnastică ritmică și mo
dernă din cadrul „Daciadei", precum 
și după finala campionatului indivi
dual de juniori la tenis de masă — 
a avut loc aici finala pe țară rezer
vată juniorilor mari și mici la lupte 
greco-romane, tot in cadrul „Dacia
dei".

Pe parcursul zilelor de întrecere, 
marea majoritate din cei 262 tineri 
luptători au făcut dovada unei bune 
pregătiri fizice și tehnice, reprezen
tanții unor județe, cum sint Suceava. 
Galați, Dolj, prezentindu-se la fina
lele de la Arad mult peste așteptări, 
constituind adevărate și plăcute sur
prize. Dar neplăcut a fost, faptul că 
nu toate județele și-au aliniat repre
zentanții la startul intrecerilor, la 
juniorii mici fiind prezente doar 23 
județe, iar la juniorii mari. 28.

La capătul celor trei zile de între
ceri pe primele locuri, in ordinea ca-

vremea

o competiție pentru toti
tegoriilar, s-au clasat — fiind decla
rați campioni naționali ai „Daciadei" 
— următorii tineri luptători :

La juniorii mici : Tudorel Cristea 
(Petrolul Ploiești), Gheorghe Savu 
(C.S.Ș. Rădăuți), loan loja (C.S.Ș. 
nr. 2 Constanța), Constantin Rădu- 
Jescu (C.F.R. Brașov), Traian Cercel 
(C.S.Ș. Viitorul — București), Gheor
ghe Sică (Rulmentul — Alexandria), 
Aurel Pătrașcu (C.S.Ș. Steaua Bucu
rești), Petre Ursu (C.S.Ș. Galați), 
Marian Rotaru (C.S.Ș. Suceava) și 
Ioan Stignei (C.S.Ș. Steaua Bucu
rești).

La juniorii mari : Nicolae Fasolă 
(C.S.Ș. Suceava), Nicolae Zamfir 
(Dinamo București). Gheorghe An- 
ghel (Farul Constanța), Ștefan Negri- 
șan (Farul Constanta), Mihai Lută 
(Steaua București), Lazăr Tipa 
(C.S.M. Suceava), Mihai Zobu (A.S.A. 
Bacău), Ion Rădu|escu (C.S.Ș. Sla
tina), Mircea Petrescu (Steaua Bucu
rești și loan Hanu (C.S.Ș. nr. 2 Con
stanța).

Clasamentele pe județe se prezintă 
astfel; la juniori mici — municipiul 
București 40 puncte, județul Brașov 
18 puncte, județul Argeș 18 puncte ; 
la juniori mari — municipiul Bucu
rești 56 puncte, județul Constanța. 29 
puncte, județul Argeș 21,5 puncte.

Constantin SIMION 
corespondentul „Scînteii"

Cursurile de inițiere sportivă la Focșani

„Una vorbim și... nu facem mai nimic"

De la
Administrația centrală a asigură

rilor de stat oferă tuturor celor care 
călătoresc în străinătate cu autotu
rismele proprii posibilitatea de a 
încheia asigurări de răspundere ci
vilă auto și asigurări pentru avarii 
auto-casco.

Asigurarea de răspundere civilă 
auto acoperă pagubele produse al
tora — ca urmare a unui accident 
de circulație — din vina persoanei 
asigurate. Pe baza acestei asigurări 
— in cazul in care, prin accidente 
auto, persoana asigurată provoacă 

I pagube altor persoane — biroul a- 
sigurâtorilor de vehicule din țara 
respectivă achită celor păgubiți. în 
valută, despăgubirile datorate ca 
urmare a vătămării corporale sau 
decesului, a avariei ori distrugerii 
bunurilor acestora.

Asigurarea pentru avarii auto- 
casco acoperă pagubele produse la 
propriul autoturism. Pe baza aces
tei asigurări, atunci cind se produc 
— din riscurile asigurate — pagube 
la propriul autoturism, organizația 
de asigurare din tara respectivă, 
sau. după caz. ADAS, acordă asis
tenta necesară. Concret, in primul 
rind. se plătesc. în valută, repara
țiile efectuate in străinătate, nece
sare autoturismului pentru a-1 re
pune In circulație — inclusiv chel
tuielile de transport la atelierul de 
reparații cel mai apropiat, atunci 
cind autoturismul nu poate fi de
plasat prin forță proprie. în al doi
lea rind. dacă în urma accidentului 
autoturismul nu mai poate fi de
plasat prin forță proprie se plă
tesc, tot in valută, transportul în 
tară pentru persoanele care au e-

A D A S
fectuat voiajul cu autoturismjil asi
gurat — la nivelul prevăzut pen
tru avion, clasa turist — si trans
portul autoturismului. în fine, se 
plătesc. în tară, reparațiile pentru 
avariile produse în străinătate, dar 
nereparate. Totodată, se plătesc si 
reparațiile ■ pentru avariile produse 
înainte de ieșirea si după intrarea 
în tară — în intervalele de timp 
specificate in condițiile de asigura
re — in perioada de valabilitate a 
asigurării. Ambele asigurări se pot 
încheia Pe perioade de 10. 15 și o 
lună de zile. La încheierea asigu
rărilor. pe lingă contractul de asi
gurare se eliberează și documentul 
international de asigurare, cores
punzător pentru țările care urmea
ză să fie vizitate.

Primele lunare de asigurare sînt 
stabilite în funcție de tarile vizita
te — la asigurarea de răspundere 
civilă 170 lei sau 430 lei. iar la asi
gurarea pentru avarii auto-casco 
între 235 și 725 lei. la un autotu
rism cu o capacitate cilindrică de 
pină la 1470 cmc. La asigurările în
cheiate pe durata de 10 și 15 zile, 
primele de asigurare se reduc cu 
50 și. respectiv. 40 la sută. în am
bele asigurări pot fi Incluse si ca
zurile în care autovehiculul este 
condus de alte persoane decît asi
guratul sau rude ale acestuia, dar 
atunci se adaugă 10 la sută la pri
ma aferentă asigurării respective. 
De asemenea. în schimbul unei 
plăti suplimentare de 20 la sută la 
prima de asigurare prevăzută la a- 
sigurarea de avarii auto-casco 
poate fi inclusă si asigurarea auto
vehiculului pentru furt.

Focșaniul. reședința județului Vran- 
cea. și-a mărit considerabil în ultimii 
ani zestrea de baze sportive. Există 
aici, la dispoziția localnicilor de toa
te vîrstele. un frumos stadion, dife
rite alte terenuri de sport, poligon de 
tir. bazin de înot, popicarii si — ele
ment nou. de dată foarte recentă, 
clădire modernă și impunătoare — 
sala sporturilor, cu funcții polivalen
te. Toate acestea au determinat 
creșterea si diversificarea activității 
sportive, la unele ramuri tinerii foc- 
șăneni reușind să se afirme cu bune 
rezultate in cadrul „Daciadei".

Cunoscînd si văzind la lucru spor
tivi și antrenori din Focsani, urmă
rind bogata și variata activitate de 
pe majoritatea terenurilor de sport, 
rămii de-a dreptul surprins cind con- 
stati că unele dintre bazele Duse la 
dispoziție sint neglijate din punct de 
vedere gospodăresc, că o serie de 
acțiuni sportive de masă rămin... 
doar pe hirtie. Cîteva exemple:

Amatorii de tenis, tineri mai ales, 
au salutat cu bucurie inițiativa aso
ciației sportive „Olimpia" (aparținind 
de Uniunea județeană a cooperației 
de consum) de a prelua in acest an. 
odată cu administrarea terenurilor de 
tenis, și organizarea unor cursuri de 
inițiere în această frumoasă si popu
lară disciplină sportivă. Preocuparea 
aceasta insă n-a durat decit vreo 
două-trei luni, mai precis pină pe la 
mijlocul lui iulie. Acum, terenurile 
stau nefolosite, cabana pentru ma
teriale si echiparea sportivilor s-a 
deteriorat complet, pradă nepăsării 
generale și a unor răufăcători. De 
ce? Explicația ne-o dă prim-vicepre- 
ședințele C.J.E.F.S.. Iancu Pătrascu : 
„Am fost puși cu totii in fata unui 
fapt Împlinit. După ce a insistat să 
primească terenurile de tenis, si Ie-a 
preluat, pe bază de angajament scris. 
U.J.C.C.-ul le-a părăsit, pur si sim
plu. pentru că vrea să-și construias
că o bază sportivă proprie intr-o altă 
parts a municipiului (!) Vorba aceea: 
una vorbim și... nu facem mai ni
mic. Acum căutăm alt gospodar pen
tru terenurile de tenis"...

în cazul altor cursuri de inițiere, 
la înot, de exemplu, nu s-a fă
cut nimic. Se afirmă că adln-

cimea bazinului și sistemul de ali
mentare și de purificare a apei 
n-ar permite organizarea unor astfel 
de cursuri pentru copii și elevi. Dacă, 
intr-adevăr, așa stau lucrurile, pe ce 
temei s-a apreciat — si a fost înscris 
între indicatorii de plan pe 1978 pen
tru sportul vrincean — că in această 
vară vor fi initiați la inot 1 500 de 
preșcolari si 4 300 de elevi din șco
lile generale și licee (? !)

Asemenea indicatori au caracter o- 
bligatoriu pentru Îndeplinire — pre
cizează programul activității sportive 
pe anul in curs. Să nu-și amintească 
oare acest lucru cei ce poartă res
ponsabilitatea sportului în unitățile 
preșcolare, in scoli si licee sau la 
nivel municipal in Focsani ? Sau este 
cazul să le amintească cineva...

Ion DUM1TR1U

Oină - o disciplină 
sportivă care merită 

mai multă atenție
în cele trei zile cind stadionul 

„1 Mai" din Slobozia a găzduit fi
nala pe tară a „Daciadei" la oină, 
sute de spectatori au făcut cunoștin
ță cu un joc foarte spectaculos, dar 
puțin popularizat. Titlul de campi
oană a „Daciadei", ediția 1978, a fost 
cucerit de echipa Dinamo Băneasa, 
care a terminat turneul final fără să 
cunoască înfrîngerea. Pe locul 2 s-a 
clasat 
dețul 
Oltul 
urcat 
Și-au 
A.S.A. Constanța, Laminorul Roman, 
Crașna — Lucăceni (județul Satu 
Mare) și Dinamo (județul Mureș).

O notă discordantă în ansamblul 
acestei Întreceri a constituit repre
zentanta județului Brăila — forma
ția Recolta Surdila-Greci — care s-a 
prezentat sub orice critică, at.it din 
punct de vedere al prestației in jocu
rile susținute, dar mai ales al situa
ției precare in care era echipată, 
neputînd să participe la festivitățile 
de deschidere și închidere. Departe 
de a se lua in considerație alte mo
tive. s-a considerat că echipa res
pectivă (și C.J.E.F.S. Brăila) au do
vedit in acest caz o lipsă de consi
derație față de competiție.

De altfel, trebuie spus că în gene
ral s-au prezentat surprinzător de 
nepregătite formațiile din mediul 
rural, mediu unde sportul nostru na
țional ar trebui să fie cu adevărat la 
el acasă. Se constată că uniunile ju
dețene ale cooperativelor agricole de 
producție, organizațiile U.T.C., mai 
ales, la nivelul fiecărei comune — 
care au sarcini precise in mișcarea 
sportivă — fac foarte puțin pentru 
ca această disciplină să fie la locul 
ce îl merită ații prin tradiție, dar 
mai ales prin frumusețea și dinamica 
sa. prin popularitatea ce-o are și o 
poate avea in rindul tinerilor de la 
sate.

Poate și la Slobozia era necesară 
o mai amplă popularizare a compe
tiției in rindul pionierilor și elevilor 
aflați in vacanță, deoarece oină își 
face singură prieteni, Ne facem ecoul 
mal multor pasionați ai acestei dis
cipline, sugerind și televiziunii ro
mâne să prezinte măcar o dată o 
partidă pe micul ecran.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Sclntell"

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 și 19 august. In țară : Vreme în curs 
de încălzire treptată. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea ploi Izolate în zonele 
de deal șl de munte. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 8 și 18 grade, iar valorile maxime 
între 21 șl 31 de grade, local mai ri
dicate. In București : Vreme in încăl
zire. Cerul va fi variabil. Vînt slab. 
Temperatura in creștere.

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 13 AUGUST 1978
Categoria 1 : (13 rezultate), 3,00 

rlante a 16 423 lei ; categoria 2 : 
rezultate), 75,25 variante a 786 lei ;
tegoria 3 : (11 rezultate), 867,50 varian
te a 102 lei.

va- 
(13 
ca-

echipa Oltul Turnu Roșu (ju- 
Sibiu), iar pe locul 3 Dinamo 

(județul Vilcea). Deși nu au 
pe podium, la reușita finalei 
adus contribuția și echipele

In funcfiune

• IALOMIȚA. La clubul tine
retului din Slobozia este deschi
să expoziția republicană pionie
rească de filatelie „Cravatele 
roșii cu tricolor", manifestare 
inclusă în Festivalul național 
„Cîntarea României", (FI. Dinu).
• ARGEȘ. La Curtea de Argeș 
a avut loc Festivalul-concurs 
„Carpați" la care și-au dat în- 
tilnire 18 ansambluri de muzică 
populară din 15 județe. Festiva
lul a fast marcat și de un coloc
viu pe tema : „Rolul tineretului 
In prelucrarea și valorificarea

folclorului românesc contempo
ran". Juriul a acordat, trofeul 
„Carpați" și un premiu special 
ansamblurilor județelor Dolj, 
Argeș, Suceava, Mureș, Bistrița- 
Năsăud și Tulcea. (Gheorghe 
Cirstea). • MUREȘ- Municipiul 
Tg. Mureș a găzduit recent cea 
de-a treia ediție a Festivalului 
dansului bătrinesc. Au luat par
te formații de dansuri din 14 ju
dețe ale țării. Manifestarea a 
tost prefațată de o paradă a 
portului popular. (Gh. Giurgiu). 
• ARAD. „Ziridava — 2000 —

Arad — 950“ se intitulează albu
mul omagial editat de secția de 
propagandă a Comitetului jude
țean de partid și Comitetul de 
cultură și educație socialistă al 
județului Arad. (Constantin Si- 
mion). • BISTRIȚA-N ASAUD. 
în cadrul celei de-a doua edi
ții a Festivalului national „Cln- 
iarea României", sala de ex
poziții a orașului Bistrița găz
duiește lucrările de pictură 
ale plasticienilor arădeni Doi
na și Sever Săsărman. Edi
ția a 7-a a tradiționalului „Fes

Ansamblul de dntece si dansuri din 
India a mai prezentat spectacole pe 
litoralul Mării Negre, precum Si in 
orașele Focșani si Buzău,

*
Cu prilejul apropiatei aniversări a 

Zilei naționale a Republicii Indo
nezia — 33 de ani de la proclama
rea independentei — Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat, marți. în Capitală, 
o manifestare "

Ziaristul Ion 
tășit impresii 
ceastă tară.

Au participat 
nisterului Afacerilor Externe. Ligii 
române de prietenia cu popoarele 
din Asia și Africa, un numeros 
public.

Au fost prezentl general-Iocotenent 
Soekahar. ambasadorul Indoneziei la 
București, alti membri ai amba
sadei.
în.............................................

film

culturaîă.
Gălățeanu a 
de călătorie
reprezentant!

Impăr- 
din a-
ai Mi-

încheiere a fost vizionat un 
documentar indonezian.

★
sediul din București al Institu- 
intemational de tehnologie și 

apicolă s-au întrunit.
La 

tulul 
economie 
marți, membrii Consiliului executiv 
al Federației internaționale a aso
ciațiilor de apicultură — Apimondia. 
Pe ordinea de zi au figurat probleme 
privind organizarea în 1979, in Gre
cia, a celui de-al 27-lea Congres al 
Apimondiei șl calendarul simpozioa
nelor internaționale de apicultură pe 
perioada 1979—1980.

Telefericul Bușteni
Acum, tn plin se- 

zon turistic, o plăcută 
veste pentru toți iu
bitorii frumuseților 
montane: de citeva 
zile a început să 
funcționeze o nouă si 
modernă instalație de 
transport ne cablu, a 
treia din platoul Bu- 
cegi. care leagă loca
litatea climaterică 
Bușteni de cabana Ba
bele (altitudine 2187 
metri). „Telefericul 
Bușteni — Babele, ne 
spune inginerul Ion 
Furtună. directorul . 
întreprinderii de trans
porturi pe cablu

Brașov. reprezintă o 
lucrare de o înaltă 
tehnicitate, fiind cel 
mai lung traseu 
(4 350 de metri, cu o 
diferență de nivel de 
1237 metri) realizat 
pină acum în tară de 
către iscusiți! construc
tori ai grupului de 
șantiere Brașov, de 
la întreprinderea de 
construcții si mon
taje miniere Bucu
rești. Telefericul par
curge distanta pină 
la Babele în numai 11 
minute. Telecablna 
are o capacitate de 35

(Agerpres)

de locuri si funcțio
nează in depline con
diții 
în 
nii. , _
de la orele 9 la 17,30, 
iar simbăta și in 
zilele de sărbătoare 
funcționarea lui se 
prelungește In acest 
sezon pînă la ora 19. 
în prezent se lucrea
ză la o altă instalație 
pe cablu 
tor. Este 
lefericul 
Peștera, 
chide
traseu montan". (Con
stantin Căoraru).

de securitate, 
zilele săptămî- 
programul este

in acest sec- 
vorba de te- 

Babele — 
care va des- 

un alt pitoresc

GALAȚI: Se modernizează comerțul sătesc

ÎN CÎTEVA
• La velodromul Dinamo din Ca

pitală, campionatele republicane de 
ciclism ce se desfășoară in cadrul fi
nalelor „Daciadei" au continuat cu 
proba de viteză, ciștigată de A. Te- 
legdi (Steaua), cronometrat pe ulti
mii 200 m cu timpul de 12” 1/10. Pe 
locul doi s-a situat tinărul I. George, 
de la Școala sportivă.
• în orașul Harkov au continuat 

meciurile competiției internaționale 
masculine de volei „Memorialul Sa
vin". Rezultate tehnice : Bulgaria — 
România 3—2 (11—15. 15—13. 8—15, 
15—13, 15—8) ; Polonia — Italia 
3—1 ; Cuba — U.R.S.S. (II) 3—2,
• Echipa de fotbal Guarani (Sao 

Paulo) este noua campioană a Bra
ziliei. în jocul decisiv, fotbaliștii de 
la Guarani au Învins cu 1—0 echipa 
Palmeiras.
• Noul campion mondial de box 

la categoria „muscă" este venezue- 
leanul Betulio Gonzales. în gala 
desfășurată in orașul Maracay (Ve
nezuela), Gonzales l-a învins la 
puncte, după 15 reprize, pe mexica
nul Gutty Espadas.

RÎNDURI
prilejul concursului de atle- 
la Podolsk, o selecționată a 
a stabilit un nou record 
in proba de ștafetă 4X800

• Cu 
tism de 
U.R.S.S. 
mondial 
m masculin, cu timpul de 7'08”l/10.

• La Edmonton (Canada), in ca
drul Jocurilor sportive ale Common- 
wealthului, proba de aruncarea 
greutății a revenit atletului englez 
George Capes, cu 19,77 m. Finala 
probei de 1 500 m femei a fost 
tigată de M. Stewart (Anglia). 
4’06”74/100. Echipa feminină a 
gliei a terminat învingătoare 
proba de ștafetă 4X400 m cu timpul 
de 3’27”19/100. Proba masculină de 
1 500 m a fost ciștigată de englezul 
David Moorcroft, cu timpul de 3’35” 
48/100. Filbert Bayi (Tanzania) s-a 
Clasat pe locul doi, cu 3’35”49/100.
• Meciul pentru titlul mondial de 

șah dintre marii maeștri Anatoli 
Karpov și Viktor Korcinol a conti
nuat Ia Baguio (Filipine) cu partida 
a 12-a, care a fost întreruptă la mu
tarea 44 și va fi reluată astăzi. Sco
rul, după cum se știe, este egal : 
1—1.

în ultimii ani. cooperația de con- 
lum din județul Galati si-a sporit 
considerabil rețeaua comercială si 
de prestări servicii în mediul ru
ral. Dar mai important poate decît 
numărul considerabil de magazine 
este gradul de funcționalitate al 
noilor unități organizate ne princi
piul formelor moderne de vinzare. 
Astfel. la Bereștl și Tg. Bujor, 
cooperația de consum deține maga
zine universale spațioase, dotate cu 
mobilier și utilaje moderne (1800 
mp și 1400 mp) cuprinzind raioane 
specializate cu produse alimentare, 
textile, 
menaj, 
munele 
Tudor 
(Liești),
Tuluceștl, Frumușița, precum și in 
alte localități au fost de asemenea 
date in folosință supermagazine cu 
suprafețe de peste 600 mp, care 
desfac o gamă largă de mărfuri

incălțăminte, articole de 
electrotehnice etc. în co- 

Sendreni. Independenta. 
Vladimirescu. Serbănești 
Ivești, Borcea. Cozmești,

Industriale. Pentru turiștii care vi
zitează județul Galați.
de consum 
cute locuri 
Una dintre 
este Hanul 
drumul national 25 (Galati 
cuci), la km 47. in decorul pitoresc 
al unei păduri de stejari. Alte uni
tăți ale cooperației de consum gă- 
lățene sint și popasul turistic „Pri
vighetoarea", situat la marginea lo
calității Priponești, pe drumul na
tional 24 (Tecuci — Birlad), în apro
pierea unor eleștee cu pește, hanul 
„La răscruce", de lingă localitatea 
Foltesti. pe drumul national Galati
— Birlad, popasul turistic „Trei 
stejari", pe aceeași rută, lingă 
Tg. Bujor, si popasul turistic „Ză
voiul", amplasat lingă podul de 
peste Șiret, pe șoseaua Mărășești
— Tecuci, km 5.

în fotografie: Hanul Conachi

cooperația 
a amenajat cîteva plă- 
de odihnă si recreere. 
unitățile reprezentative 
Conachi. amplasat pe 

Te-

MERVW jg®

tival al cintecului, portului 
si dansului ilvean" a reunit for
mațiile cultural-artistice ale 
așezămintelor culturale din Lun
ca Ilvei, Măgura Ilvei și Ilva 
Mare, prilej folosit de fiii satu
lui din Lunca Ilvei pentru o în- 
tilnire in vederea elaborării unei 
monografii a comunei. (Gh. Crir 
șan). • IAȘI. Fanfara de tine
ret a comitetului municipal Iași

al U.T.C., dirijată de Petru Gri- 
goriu, susține, intre 10—22 au
gust a.c., concerte la Tubingen 
(R.F.G.), fiind prezentă la ma
nifestările prilejuite de împlini
rea a 900 de ani de la prima 
atestare documentară a orașului 
gazdă. Sala „Victoria" din Iași 
găzduiește expoziția retrospec
tivă de pictură Nicu Enea, care 
cuprinde lucrări selectate din

muzee și colecții particulare din 
întreaga tară. (Manole Corcaci). 
• COVASNA. In cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea 
României", timp de trei zile, 
cele mai tinere talente de mu
zică ușoară din 12 județe ale 
țării s-au tntrecut la festivalul- 
concurs de muzică ușoară „Nu
fărul — 1978". în sala de ex
poziții a muzeului județean din 
Sf. Gheorghe este deschisă o 
expoziție de pictură a plasticia- 
nului Gyimesi Kâsâs Erno. Cele 
15 lucrări prezentate in expozi

ție au fost donate de artistul 
originar de pe aceste meleaguri 
muzeului județean din Sf. 
Gheorghe. (G. Tdmdri). • SI
BIU. In cadrul manifestări
lor dedicate sărbătoririi a 2 050 
de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat și in
dependent, la Mediaș se desfă
șoară, in cursul lunii august, un 
ciclu de 12 expuneri cu tema : 
„Dacii — popor de viteji". Ex
punerile sînt însoțite de exem
plificări în cadrul diverselor 
6ecții ale Muzeului municipaL

(Nicolae Brujan). • BRĂILA. 
La C.C.H.F.A. programul mani
festărilor cultural-educative de
dicate marii sărbători de la 
23 August cuprinde, intre altele, 
expoziția „Creativitatea tehni
că in slujba creșterii eficienței 
economice", consfătuirea „Rolul 
conducătorului de producție in 
aplicarea noului mecanism eoo- 
nomico-tinanciar". La întreprin
derea industria laptelui a fost 
deschisă expoziția „Momente din 
istoria partidului și poporului". 
(Mircea Bunea).
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Manifestări peste hotare 
consacrate zilei de 23 August

ITALIA

în diferite țări ale lumii continuă 
manifestările consacrate marii săr
bători a poporului român. 23 August, 
Ziua insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste.

Asociația de prietenie peruano-ro- 
mână din orașul Arequipa a organi
zat un simpozion privind lupta po
porului român pentru independentă, 
rolul Partidului Comunist Român in 
inițierea si organizarea insurecției 
naționale armate antifasciste si anti
imperialiste, realizările din anii con
strucției socialismului in România, 
aspecte din viata si activitatea revo
luționară a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti

ORIENTUL MIJLOCIU
• Turneul secretarului general al Ligii Arabe • Convorbiri 

siriano-libaneze
RIAD 15 (Agerpres). — Regele 

Khalid ibn Abdul Aziz al Arabiei 
Saudite a primit, la Taef, pe secre
tarul general al Ligii Arabe, Mahmud 
Riad. La întrevedere a participat 
prințul moștenitor, Fahd ibn Abdul 
Aziz, prim-vicepremier.

în aceeași xi, Mahmud Riad a avut 
convorbiri cu ministrul saudit al a- 
facerilor externe, prințul Saud Al 
Faisal.

Arabia Saudită este prima etapă a 
unui turneu politic în cadrul căruia 
el va mai vizita Siria, Iordania. Ku
weitul, Emiratele Arabe Unite, Iranul 
și Sudanul. Potrivit agenției M.E.N., 
Mahmud Riad a declarat că turneul 
său reprezintă o completare a efor
turilor inițiate de președintele Suda
nului, Gaafar El Nimeiri, în vederea 
inițierii unui dialog între țările arabe 

dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

în localitatea belgiană Edegem a 
avut loc un spectacol, în cadrul că
ruia ansamblul folcloric „Pandela- 
șul“ din Medgidia a susținut un pro
gram de cintece și dansuri populare 
de pe toate meleagurile patriei noas
tre. Spectacolul s-a bucurat de un 
succes deosebit. Au asistat Albert de 
Coninck. secretar national al Parti
dului Comunist din Belgia, oficiali
tăți locale, un numeros public.

Radioteleviziunea finlandeză a in
serat în programele sale un film do
cumentar românesc și o emisiune de 
muzică românească de 45 de minute.

pentru reglementarea problemelor de 
interes comun.

DAMASC 15 (Agerpres). — în ora
șul sirian Lattakie s-au încheiat 
marți convorbirile dintre președintele 
Siriei, Hafez Al Assad, și primul mi
nistru al Libanului, Selim El Hoss. 
Surse oficiale siriene, citate de agen
ția France Presse, au relevat că în 
cadrul întrevederilor au fost exami
nate modalitățile de rezolvare a si
tuației din Liban. Cei doi interlocu
tori au subliniat, de asemenea, nece
sitatea întăririi relațiilor dintre ță
rile lor.

★
Revenit la Beirut, premierul liba

nez a informat pe președintele țării, 
Elias Sarkis, despre rezultatul con
vorbirilor avute cu șeful statului si
rian.

„Participarea comuniștilor la guvern 
este absolut necesară pentru soluționarea 

crizei prin care trece țara"
ROMA 15 (Agerpres). — „Pentru 

a soluționa în mod real criza italia
nă. care nu este numai economică 
și socială, ci și o criză morală și po
litică. este absolut necesară prezenta 
comuniștilor în guvern" — a declarat 
într-un interviu acordat posturilor de 
radio naționale Luca Pavolini. mem

PORTUGALIA

CONSULTĂRILE PENTRU FORMAREA NOULUI CABINET
LISABONA 15 (Agerpres). — Pre

mierul desemnat al Portugaliei, Al
fredo Nobre da Costa, a prezentat 
luni seara președintelui Ramalho 
Eanes rezultatele consultărilor avute 
cu reprezentanții diferitelor partide 
politice în vederea rezolvării crizei 
guvernamentale.

Răspunzînd întrebărilor ziariștilor 
după întrevederea de la Palatul Be
lem, da Costa a afirmat, între altele, 
că este hotărît să-și continue acțiu
nea „cu sau fără socialiști" pentru a 
alcătui un guvern capabil să rezolve 
problemele curente în cursul peri
oadei necesare pregătirii alegerilor 
generale anticipate.

Pe de altă parte, premierul desem
nat a declarat că poziția adoptată de 
socialiști îi complică misiunea.

Liderii partidelor politice portu
gheze au făcut marți o serie de decla
rații reprezentanților presei, după în
trevederile avute cu premierul de
semnat, Alfredo Nobre da Costa. în 
legătură cu constituirea viitorului 
guvern al Portugaliei.

„Partidul socialist nu va participa 
la formarea noului guvern" — a sub
liniat Jorge Campinos. secretar na
țional al P.S.P. în ce privește atitu
dinea pe care o vor adopta socialiștii 

bru al Secretariatului P.C.I. „Chesti
unea centrală — a precizat autorul 
declarației — rămine punerea în a- 
plicare efectivă a programului actu
alului guvern. Probleme cum sînt 
dezvoltarea economică și somatul nu 
pot fi lăsate nesolutionate". a subli
niat Luca Pavolini.

fată de viitorul guvern, a precizat 
vorbitorul, „aceasta va depinde de 
compoziția cabinetului și de progra
mul pe care îl va prezenta în fata 
Adunării Republicii (parlamentul 
tării).

Președintele Centrului Democratic 
și Sortai, Diego Freitas do Amaral, 
a declarat presei că participarea 
partidelor politice la formarea gu
vernului Nobre da Costa se dovedește 
practic imposibilă prin hotărîrea 
P.S.P. de a nu participa la guvern. 
Ca urmare, soluția va fi un cabinet 
de gestiune, constituit din personali
tăți independente și din tehnicieni, 
care va fi însărcinat să pregătească 
instrumentele legislative necesare or
ganizării alegerilor anticipate — a 
precizat liderul C.D.S.

Aceeași opinie a fost exprimată șl 
de președintele Consiliului National 
al Partidului Social-Democrat. Fran
cisco Sa Cameiro, care a mai adău
gat că P.S.D. „va face totul pentru 
a facilita sarcina premierului de
semnat".

Nobre da Costa Isl va continua 
miercuri consultările, urmînd să pri
mească. succesiv, conducerile organi
zațiilor sindicale și patronale.

Protecționismul provoacă consecințe profund îngrijorătoare 
asupra comerțului internațional

Concluziile unor rapoarte ale Fondului Monetar Internațional 
și Băncii mondiale asupra conjuncturii economice mondiale

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Potrivit unui raport al Fondului Mo
netar Internațional, dat publicității 
la Washington, în 1977 și în prima 
parte a acestui an, țările occidentale 
industrializate au recurs din ce in ce 
mai mult la măsuri protecționiste, în 
defavoarea țărilor în curs de dezvol
tare. Documentul enumeră, între alte 
măsuri de această natură, pe cele 
luate de Piața comună vest-europea- 
nă, Statele Unite, Canada etc.

Potrivit documentului F.M.I., spo
rirea protecționismului a dăunat mai 
ales acelor țări în curs de dezvoltare 
care au căutat să asigure creșterea 
economiilor lor prin sporirea expor
turilor de produse netradiționale. în 
consecință, se precizează in raport, 
succesul negocierilor multilaterale din 
cadrul G.A.T.T. capătă acum o mare 
Importanță.

★
Banca mondială a atras atenția ță

rilor industrializate occidentale asu

Cursul dolarului din nou în scădere
Scăderea cursului dolarului s-a 

accentuat, marți, la principalele burse 
de devize ale lumii occidentale. Mo
neda americană a depășit recordu
rile negative stabilite cu o zi înain
te. în special în raport cu francul 
elvețian, marca vest-germană si 
yenul japonez.

După cum relevă agenția France 
Presse. dolarul a înregistrat. în 
cursul tranzacțiilor, cel mai scăzut 
nivel al său fată de francul francez 
din iulie 1975 și pînă acum, fiind 
cotat la 4,185 franci (față de 4,225 
în ziua precedentă). La Frankfurt 
pe Main, deviza S.U.A. a coborît la 
1,9150 mărci, la Tokio — la 181,80 yeni, 
iar la Ziîrich — la 1,5500 franci el
vețieni (cel mai scăzut nivel din toa

pra necesității de a-și ajusta econo
miile, astfel incit să facă mai mult 
loc exporturilor de produse manufac
turate din țările în curs de dezvol
tare. „Actualele eforturi ale țărilor 
industrializate vizînd facilitarea aces
tei ajustări structurale sînt prea li
mitate" — relevă banca, într-un ra
port asupra dezvoltării. „Foarte pu
ține țări industrializate — arată mal 
departe documentul — au început să 
se gîndească la ajustările ce vor fi 
necesare în viitor, pe măsură ce eco
nomia internațională va continua să 
evolueze, iar capacitatea țărilor în 
curs de dezvoltare de a exporta pro
duse manufacturate va crește".

Pe această linie. Banca mondială 
adaugă: „Nu este posibil de an
ticipat cum, cînd și în ce măsură 
aceste presiuni vor fi combătute 
sau dacă vor descrește, dar situația 
actuală și incertitudinea pe care ele 
o creează pentru viitorul exporturi
lor sînt profund îngrijorătoare".

te timpurile). Lira sterlină a urcat, 
pentru prima dată în perioada care 
a trecut din martie 1976, peste li
mita de doi dolari.

★
Reflectînd indirect continuarea de

clinului cursului dolarului american 
în raport cu celelalte monede occi
dentale, prețul aurului a crescut 
marți, la 216,50 dclari uncia la Lon
dra. nivel record al metalului galben 
pentru ultima perioadă.

Marti după-amiază. președintele 
Băncii Naționale elvețiene a reunit 
la Zurich pe șefii celor trei prin
cipale bănci din Elveția. Anunțul 
surpriză al acestei reuniuni a declan
șat în cursul duipă-amiezii o creș
tere a cursului dolarului.

Dl PRETUTINDENI
• PREMIERĂ CHI

RURGICALA. Chirurgii din 
R.P. Chineză au realizat, cu 
citva timp în urmă, primul 
transplant de inimă — relatează 
postul de radio Șanhai. Per
soana asupra căreia s-a efec
tuat transplantul — un profesor 
în virată de 38 de ani — suferea 
de tulburări cardiace de mai 
bine de două decenii. La două 
luni după operație, pacientul se 
simte bine, putindu-se deplasa 
și efectua activități curente ; în 
curind, el se va putea întoarce 
la profesia sa.

• REVANȘA STRĂLU
CITA, DAR Șl SUBIECT 
DE REFLECȚIE. Reginald 
Boleu este cetățean suedez, 
profesor de fizică nucleară la 
Universitatea din Lund. Și un 
amănunt in plus : culoarea 
pielii sale este neagră. Cu 13 
ani in urmă, el iși încheia în 
mod strălucit studiile secundare 
la Soweto, suburbia orașului 
sud-african Johannesburg. Visul 
vieții lui era să studieze fizica 
nucleară și, în acest scop, s-a 
adresat Universității Witwaters- 
rand. Răspunsul a fost brutal : 
negrii nu au ce căuta la uni
versitate. Și, ca atare. Boleu a 
fost silit să se expatrieze in 
Suedia. Acum, tînărul profesor 
a revenit în Africa de Sud. în 
calitatea sa nouă de cetățean 
suedez, pentru a participa la o 
conferință asupra fizicii nu
cleare organizată tocmai la... 
Universitatea Wițwatersrand. O 
revanșă strălucită, dar. în ace
lași timp, și un motiv de tristă 
reflecție. „Citi alți Reginald 
Boleu lincezesc în ghetourile 
din R.S.A. ?“ — după cum scria 
zilele trecute publicistul african 
Percy Qoboza, în ziarul „Post" 
al populației de culoare.

Recent, Congresul deputaților din Spania a aprobat proiectul noii Con
stituții a țârii, primit de opinia publică spaniolă ca un important eveniment 
pe calea dezvoltării democrației. Fotografia înfățișează o manifestație 

populară desfășurată în orașul La Coruna, în sprijinul noii Constituții

agențiile de presă transmit:
Primire Ia Phenian. Kim 

Xr Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a primit 
delegația guvernamentală a Republi
cii Mali, condusă de Alioune Blondin 
Beye, ministrul de externe și al co
laborării, care se află în vizită la 
Phenian.

Naționalizare. Președintele 
Republicii Costa Rica, Rodrigo Cara- 
zo Odio, a anuntat că tara sa va pro
ceda la naționalizarea, în cursul a- 
cestei luni, a plantațiilor și instala
țiilor companiei nord-americane 
„Costa Rica Banana", filială a con
glomeratului United Brans. „Costa 
Rica Banana" deținea 200 000 ha cul
tivate cu prețiosuL fruct tropical, 
precum și instalații de conservare și 
transportare a acestuia. Compania 
controla în totalitate atit producția 
de banane din Costa Rica, precum și 
vînzările pe piața internă și la ex
port.

La Yaounde au avut Ioc con_ 
vorbiri între primul ministru interi
mar al Camerunului, Sadou Daou- 
dou, și delegația guvernamentală 
chineză condusă de Cen Mu-hua,

vicepremier al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze. în cursul convor
birilor. la care au luat parte si alte 
oficialități guvernamentale cameru- 
neze, s-a procedat la un schimb de 
opinii în problemele dezvoltării con
tinue a relațiilor și cooperării bila
terale.

Puternică acțiune grevis
tă în Rhodesia. Peste 3 000 de 
mineri de la exploatarea cupriferă de 
la Mangula, situată la aproximativ 
150 km de Salisbury, au declarat 
grevă în semn de protest fată de 
politica de discriminare rasială prac
ticată de regimul minoritar rasist 
rhodesian. împotriva greviștilor au 
fost mobilizate însemnate efective 
ale politiei care au deschis focul asu
pra minerilor. Patru greviști au fost 
uciși. Potrivit agențiilor de presă, 
greva de la Mangula reprezintă una 
din cele mai puternice acțiuni reven
dicative. cu caracter politic, declan
șate de oamenii muncii din Rhodesia.

Gambia și Senegalul au 
creat Organizația pentru punerea în 
valoare a fluviului Gambia. Proiecte
le inițiale prevăd construirea a două 
baraje mari, la Kerrety și Samban-

galou. Primul baraj, care va fi con
struit în Senegal, va permite și iri
garea unor suprafețe de pînă la 
200 000 hectare în Gambia, iar cel 
de-al doilea va folosi apele lacului 
de acumulare în vederea producerii 
de energie electrică pentru ambele 
țări.

Declarație. pre?ed}ntele Consi
liului Suprem de Guvemămînt al 
Republicii Ecuador, viceamiralul Al
fredo Poveda Burbano. a reafir
mat hotărîrea autorităților militare 
de a trasfera puterea în mîinile unui 
guvern civil. El a arătat că actualul 
guvern militar ecuadorian garantea
ză corectitudinea cu care s-a desfă
șurat, la 16 iulie, primul tur de 
scrutin pentru desemnarea președin
telui țării, precum și rezultatele a- 
ceștuia, precizînd că orice tentativă 
de fraudă electorală va fi aspru pe
depsită. conform prevederilor consti
tuționale.

La Geneva a avut loc> marti> 
o nouă ședință a Conferinței Co
mitetului pentru dezarmare. După 
cum s-a anunțat, aceasta este ultima 
ședință din activitatea comitetului 
actual, care, în baza hotăririlor se
siunii speciale a Adunării Generale

a O.N.U. consacrate dezarmării, va 
fi înlocuit printr-un nou mecanism 
de negocieri în cadrul O.N.U.

Convorbiri indiono-vest- 
germOne. Ministrul vest-german 
al economiei. Otto Lambsdorff, a con
ferit cu primul ministru indian. Mo- 
rarji Dessai, și cu alți membri ai gu
vernului de la Delhi, în probleme re
feritoare la modalitățile de extindere 
a schimburilor economice bilaterale. 
In cadrul unei conferințe de presă, 
ministrul vest-german a declarat, 
între altele, că India și R.F.G. apre
ciază ca necesară lărgirea posibilită
ților de acces pe piețele țărilor in
dustrializate pentru produsele finite 
si semifinite ale țărilor în curs de 
dezvoltare. Ambele guverne, a men
ționat el. sînt de acord că se impune 
adoptarea unei atitudini ferme față 
de orice încercări de protectionism 
comercial.

ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ

crizei economice
ÎNCHID PORȚILE

Consecințe dramatice 
UZINE CARE ÎSI 
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• Cuvîntul de ordine al patronatului: singura cale de ieșire — reducerea drastică
a locurilor de muncă • O întrebare pe buzele a mii de muncitori: „Dacă ne pierdem 
slujbele, cit timp vom mai putea supraviețui ?" • Multiple acțiuni de protest: șosele 
blocate, uzine ocupate, mitinguri de masă in apărarea 

uman : acela de a munci
celui mai elementar drept

0 nouă reuniune a delega- 
țiilor U.R.S.S. și S.U.A. la convorbiri
le bilaterale privind limitarea înar
mărilor strategice ofensive a avut 
loc la Geneva.

Președintele Statelor Uni
te, Jimmy Carter, a adresat Congre
sului american apelul de a urgenta 
adoptarea programului său energe
tic și, în primul rind, de a susține 
eforturile Administrației vizind ate
nuarea fenomenelor inflaționiste. 
Președintele Carter a apreciat că, 
pentru lupta cu succes împotriva fe
nomenelor inflaționiste, Congresul 
trebuie să reziste presiunilor anumi
tor cercuri economice interne „care 
nu tin, seama absolut deloc de in
teresul național, ci numai de pro
priile lor interese".

Toate marile șosele ale departa
mentului Vosges blocate cu sute de 
trunchiuri de copac, timp de 36 
de ore; drumul național Epinal- 
Nancy barat în trei locuri, timp de 
o săptămînă; circulația turistică de
viată: 10 uzine ocupate de munci
tori. La începutul lui iulie, în acest 
departament francez, climatul so
cial a cunoscut temperaturi ridi
cate. La început, muncitorilor uzi
nelor Boussac nu le-a venit să 
creadă succesiunea de știri anun- 
țind apropiata lichidare a grupului 
textil cu acest nume. Apoi cînd 
știrile s-au confirmat, muncitorii 
au reacționat cu promptitudine, au 
oprit mașinile, au ocupat uzinele, 
adevărate „catedrale ale capitalis
mului", cum le numește revista 
„NOUVEL OBSERVATEUR“. și au 
barat șoselele naționale. Mai întîi 
la Vincey, apoi în văile Moselle ,și 
Rabodeau. Vîlvătăile acțiunilor de 
protest s-au extins cu repeziciune.

Cum s-a ajuns la această situa
ție 1 încă în urmă cu cîțiva ani, 
puternicul edificiu Boussac, verita
bil imperiu al industriei textile, 
înregistra primele fisuri, care. în 
ultimul timp, sub impactul crizei 
economice care afectează lumea 
occidentală, s-au lărgit tot mai 
mult, ajungîndu-se la o situație 
fără ieșire.

„In prezent, falimentul grupului 
Boussac este iminent, pierderile se 
ridică lunar la 10—15 milioane de 
franci. Diferitele baloane de oxi
gen, creditele obținute eu dificul
tate nu il mențin decit artificial 
in viață pentru o perioadă care nu 
mai poate dura multă vreme", nota 
„L'EXPRESS".

Ce înseamnă aceasta pentru mun
citorii din Vosges : 15 000 de noi 
concedieri, 15 000 oameni rămași 
pe drumuri, care se vor adăuga la 
cei 8 000 de șomeri ciți există de 
pe acum.

Ca și în departamentul vecin, 
Lorrena. cu siderurgia sa ..bol
navă". sînt puține șanse ca munci
torii, odată concediati, să mai gă

sească vreun alt loc de muncă în 
ținutul natal, ceea ce explică ho- 
tărirea lor de a se opune, cu toate 
puterile, valului de concedieri.

Și conducerea altui grup textil, 
Rhone-Poulenc, al cărui personal 
a scăzut continuu, de la aproa
pe 19 000 în 1975, la 13 250 la sfîr- 
șitul anului 1977, a anuntat, nu de 
mult, că intenționează să suprime 
pînă în 1980 cel puțin încă 6 000 de 
locuri de muncă. Vor dispărea pa
tru uzine mari, rămînînd doar uni
tățile considerate a fi mai rentabile.

Firește, patronatul, atit de griju
liu cînd este vorba de profituri, 
nu-și face nici un fel de griji în 
ce privește soarta muncitorilor ce 
vor rămine fără slujbă. în total, 
pe ansamblul economiei franceze, 
este prevăzută, potrivit relatărilor 
presei, lichidarea pînă în 1980 a 
37 000 locuri de muncă în sectorul 
textil și 22 000 In cel al confecții
lor. „Dacă fabrica iși închide por
țile, unde vom mai găsi de lucru? 
Rh6ne-Poulenc este singura între
prindere din orășelul nostru. Dacă 
ne pierdem slujbele, cit timp vom 
putea oare supraviețui, din puți
nele noastre economii?". 
într-o scrisoare trimisă 
„L’HUMANITE" 
Lyon-Vaise, una din 
unde industria textilă 
singura sursă de venit 
joritatea locuitorilor.

...Uzine abandonate, zone și re
giuni întregi condamnate la 
rasm economic, muncitori aruncați 
pe drumuri, privați de dreptul la 
muncă, trimiși de la un birou de 
plasare la altul. Această situație 
poate fi întîlnită nu numai în 
Franța, ci și în alte țări ale Pieței 
comune.

In actuala criză pe care o cu
noaște lumea capitalului — sub
linia în mod plastic „Nouvel Ob- 
servateur" — „industria textilă este 
unul din marii bolnavi, simptomele 
constituindu-le multiple spasme și 
hemoragii".

în Italia, de pildă, zeci de mii de

muncitori din industria textilă, de 
confecții și de încălțăminte, veniți 
din toate colțurile țării, au parti
cipat de curînd, la Roma, la prima 
manifestație la nivel național a 
acestui sector. Textiliștilor li s-au 
alăturat delegații ale muncitorilor 
din metalurgie, din industria chi
mică și din construcții. Multi din
tre ei erau tineri. Printre manifes- 
tanți, predominante au fost însă 
femeile, zeci de mii de munci
toare sosite cu trenul sau cu auto
buzul din întreaga Italie. Femeile, 
cel mai aspru lovite de criza eco
nomică, primele victime ale con
cedierilor. Cîteva mii de munci
toare au venit din sud, din Mezzo-

giorno. regiune unde sînt concen
trate 30 la sută din întreprinderile 
textile și de confecții, din întreaga 
Italie, ca să denunțe o situație dra
matică : o jumătate de milion de 
muncitoare amenințate cu pierde
rea slujbei.

„Unii vorbesc de industria textilă 
ca de un sector «îmbătrinit», 
«depășit», «in declin», arată una 
din muncitoare în cuvîntul rostit 
cu prilejul manifestației. Trebuie 
să se ia măsuri imediate pentru 
redresarea situației in acest sec
tor al economiei noastre, dacă se 
manifestă intr-adevăr interes față 
de problema femeilor. Nu se poate 
vorbi de interes față de soluționa
rea acestei probleme dacă nu se 
manifestă preocupare față de si
tuația din sectorul textil, unde 
forța de muncă e aproape exclusiv 
feminină" — a conchis vorbitoarea.

La nivelul întregii Europe occi
dentale, situația acestui sector vi
tal mai ales pentru forța de mun
că feminină este din ceie mai pre-

care. Unul din conducătorii grupu
lui Rhone-Poulenc făcea de curind 
cu singe rece următoarea apre
ciere sumară : „Există toate șan
sele (?!) ca din cei 4 milioane de 
muncitori care lucrează în indus
tria textilă din Europa occidentală 
să fie concediați 1,4 milioane". 
Despre ce se va intîmpla însă cu 
acești 1,4 milioane de oameni, nici 
o vorbă !

Numai că bărbații și femeile 
amenințați să fie azvârliți pe dru
muri nu sînt de acord cu „proiec
tele" și „intențiile" patronatului. O 
dovedesc șoselele blocate din 
Vosges, o dovedește mitingul de 
masă de la Roma, o dovedesc ati- 
tea și atîtea alte acțiuni ale zeci
lor și sutelor de mii de oameni ai 
muncii din industria textilă — ca 
și din alte industrii din țările Eu
ropei occidentale — de a-și apăra 
dirz dreptul uman cel mai ele
mentar : acela de a avea un loc 
de muncă.

Ioana BĂRBAT

Catastrofă minieră. Pai- 
sprezece mineri, blocați de duminică 
într-o galerie de mină la San Mar
celino. la aproximativ 80 kilometri 
nord-vest de țdanila, au fost salvați. 
Accidentul s-a produs în urma unei 
alunecări de teren provocată de 
ploile torențiale care s-au abătut du
minică dimineața asupra regiunii 
muntoase Zambales, din nordul Fili- 
pinelor. aduse de taifunul ..Della". 
Alți doi mineri și-au pierdut însă 
viața.

Accident de circulație. 
Șase persoane și-au pierdut viața, 
iar alte 10 au fost rănite intr-un ac
cident de autocar produs luni, în a- 
propierea localității spaniole Cuenca, 
din zona de centru-est a țării. Auto
buzul, care se afla pe un pod, și-a 
pierdut direcția, căzînd în rîul Cabriel.

• METODA <4OUĂ 
DE STOCARE A DE
ȘEURILOR RADIOAC
TIVE. Cercetătorii de la Uni
versitatea națională australiană 
au descoperit ceea cfe ei consi
deră a fi o soluție sigură a pro
blemei depozitării deșeurilor 
radioactive. Și anume, prin în
castrarea acestor deșeuri într-o 
rocă sintetică. Denumită „Syn- 
roc“, roca e constituită dintr-un 
amestec de mai multe minerale 
rare, încălzite la temperatura 
de 1280 grade. Amestecului in 
stare topită i se încorporează 
deșeurile radioactive. Pe măsură 
ce procesul de răcire înaintează, 
atomii radioactivi se încorpo
rează in rețeaua cristalină a 
minereurilor constitutive ale 
rocii sintetice, formind combi
nații foarte stabile. Se consi
deră că prin noua metodă se 
dă un răspuns pozitiv uneia din 
principalele obiecțiuni în pri
vința răspîndirii energiei elec- 
tronucleare, respectiv teama de 
contaminare a mediului încon
jurător. ca urmare a unor „scă
pări" de materiale radioactive 
în zonele de depozitare.

• ARGUMENT ENER
GETIC IN FAVOAREA... 
SLĂBIRII. Dacă fiecare din 
americanii prea corpolenți ar 
slăbi pînă la o greutate nor
mală, Statele Unite ar face o 
economie de energie echivalînd 
cu mai mult de 5 miliarde litri 
de benzină. Doar aparent ex
travagant acest punct de ve
dere. susțin doi medici într-o 
publicație de specialitate. Ei 
arată că pentru a furniza părții 
din populație care prezintă un 
exces de greutate hrana peste 
limitele unui om obișnuit se 
irosește, prin întregul proces de 
producere, desfacere și prepa
rare a plusului de alimente, o 
apreciabilă cantitate de energie. 
După calculele lor, energia ce 
s-ar „recîștiga", într-un singur 
an, prin slăbirea persoanelor in 
cauză, ar fi suficientă pentru 
funcționarea a un milion de au
tomobile ! Dincolo de rațiunea 
păstrării sănătății, așadar. tin 
argument în plus pentru a da 
jos kilogramele excedentare.

exclama 
ziarului 

o muncitoare din 
localitățile 
reprezintă 

pentru ma-

ma-

Muncitoarele de la 
Uzinele textile 
Boussac au găsit 
această modalitate 
originală de a de
monstra împotriva 
concedierilor. Ele 
au îmbrăcat peste 
veșmintele pe care 
le poartă mari 
cearceafuri de hîr- 
tie pe care scrie 
„Opriți distrugerea 
întreprinderilor tex
tile. Vrem să mun-

Capriciile vremii
Japonia

Un uragan însoțit de ploi toren
țiale s-a abătut, marți dimineața, 
asupra insulei japoneze Okinawa. 
Vîntul a smuls din pămînt numeroși 
copaci si stîlpi de telegraf. Legătu
rile telefonice cu centrul tării au fost 
întrerupte. Navelor de pescuit si co
merciale li s-a recomandat să se în
toarcă de urgentă în porturi.

Argentina
Mercurul termometrelor are o evo

luție foarte capricioasă în aceste zile 
în Argentina, unde temperaturi po
lare sînt înregistrate în regiuni cu 
climat tropical. în timp ce provincii 
în mod obișnuit reci beneficiază de 
o vreme destul de blîndă pentru se
zonul de iarnă din emisfera sudică.

La Quiaca. aflată la frontiera, cu 
Bolivia (2100 km nord de Buenos 
Aires), s-au înregistrat luni 13 grade 
sub zero, iar specialiștii nu prevăd 
nici o ameliorare în această zonă de 
climat tropical. în schimb, la Rio 
Gallegos, din provincia Santa Cruz 
(2 800 km sud de capitală), termo
metrul a urcat pînă la un grad sub 
zero. Temperatura cea mai scăzută 
a fost înregistrată la Mendoza, la 
frontiera cu Chile (1 100 km nord- 
vest de Buenos Aires), unde mercu
rul a scăzut la 24 grade sub zero, 
în sfîrșit. în extremitatea de nord- 
est a Argentinei, la frontiera cu Pa
raguay și Brazilia, regiune care se 
caracterizează printr-un climat sub
tropical. termometrul oscilează între 
3 și 7 grade sub zero.

• A „OPTA ARTĂ"..; 
Deși ca tehnică arta fotografică 
a fost precursoarea artei cine
matografice, acesteia din urmă 
însă i s-a acordat privilegiul de 
a deveni cea de-a „șaptea 
artă". Ceea ce nu înseamnă că 
arta fotografică nu a ajuns să 
dovedească virtuțile unui veri
tabil gen artistic. Iată încă 
două exemple, potrivit unor ul
time știri. La Muzeul de artă 
modernă din New York s-a des
chis o amplă retrospectivă — 
denumită „Oglinzi și ferestre" 
— a ultimelor două decenii de 
fotografie americană. Celălalt 
exemplu semnalează că pentru 
o lucrare a unui fotograf brita
nic din secolul al XlX-lea s-a 
piătit. cu prilejul unei licitații 
la cunoscutele galerii Christie’s, 
suma record de 5 400 lire ster
line. Argumente în plus pentru 
o a „opta artă"...

• IN MUNȚII ALPI. 
Numărul accidentelor morta
le ce au loc în munții Alpi 
crește an de an., Dintr-un ra
port al Asociației a lpine vest- 
germane reiese că în perioaaa 
postbelică și-au pierdut viața 
în Alpi 16 000 de oameni. Re
giunea cea mai periculoasă 
pare a fi Tirolul, unde s-au în
registrat 3 000 de victime. Cel 
mai recent accident l-a costat 
viata pe decanul de vîrstă al 
alpiniștilor elvețieni. Jean Juge 
(70 de ani), care avea intenția 
de a escalada versantul nordic 
al Matterhomului (4 481 m).
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