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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul industriei, comerțului și marinei 

comerciale din Maroc
Președintele Republicii Socialiste 

România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, simbătă, pe Az- 
zeddine Guessous, ministrul indus- 
ti’iei, comerțului și marinei comer
ciale din Maroc, care a făcut o vizită 
in țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

A fost de față Boubker Boumahdi, 
ambasadorul Marocului la București.

Ministrul marocan a inminat tova
rășului Nicolae Ceaușescu un mesaj 
din partea regelui Marocului, Has
san al II-lea, și i-a transmis un cor
dial salut de prietenie, precum și 
urări de prosperitate pentru poporul 
român. Totodată, el a exprimat vii 
mulțumiri pentru primire, pentru 
prilejul oferit de a vizita România și 
de a cunoaște realizările importante

ale poporului român în dezvoltarea 
economică și socială a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
suveranului marocan salutul său căl
duros și cele mai bune urări de pros
peritate și progres poporului maro
can prieten.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele relații de prietenie și co
laborare existente între România și 
Maroc, care se dezvoltă continuu in 
concordantă cu hotăririle și ințele- 
gerile convenite. în același timp, a 
fost exprimată dorința comună de a 
amplifica și aprofunda aceste rapor
turi pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, de a lărgi schimbu
rile comerciale in folosul și spre bi
nele ambelor țări și popoare, al cau
zei păcii. înțelegerii și colaborării în
tre națiuni. S-a apreciat că promo

varea unei colaborări economice largi 
și echitabile intre state poate avea o 
influență pozitivă asupra îmbunătă
țirii climatului politic mondial. întă
ririi și consolidării păcii, destinde
rii și înțelegerii în lume.

Schimbul de vederi asupra unor 
aspecte ale situației politice interna
ționale a evidențiat necesitatea in
tensificării eforturilor tuturor state
lor pentru reluarea și continuarea 
politicii de destindere, colaborare șl 
respect al independenței naționale, 
pentru soluționarea pe cale politică, 
prin tratative a problemelor litigioa
se care mai dăinuie în diferite zone 
ale lumii, pentru adoptarea unor mă
suri concrete de dezarmare și in pri
mul rind de dezarmare nucleară.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

a făcut ieri o vizită de lucru la obiective 
de interes cultural și economic din Capitală

• „Arenele Romane46 din „Parcul Libertății66 - lăcaș de cultură reamenajat 
și modernizat • La ferma Pantelimon - analiză concretă, importante indicații 

privind dezvoltarea producției zootehnice

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a vizitat, in cursul 
dimineții de simbâtă, „Arenele 
Romane" din Parcul Libertății 
și ferma zootehnică Pantelimon 
a întreprinderii agricole de stat 
Mogoșoaia.

împreună cu conducătorul 
partidului și statului nostru 
s-au aflat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu 
și Gheorghe Pană.

Vizita are loc la sfîrșitul unei 
săptămîni în care, în cadrul Con
sfătuirii de lucru de la Comitetul 
Central al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dezbătut cu 
primii secretari, cu secretarii cu pro
blemele economice și secretarii cu 
problemele agricole ai comitetelor 
județene de partid probleme fun
damentale ale activității economice 
și de comerț exterior, iar vineri a 
purtat în județul Olt un amplu și 
fructuos dialog cu făuritorii bunuri
lor materiale și spirituale.

Pe intregul traseu, de la sediul 
Comitetului Central și pînă Ia Parcul 
Libertății, bucureștenii, aflați la 
această oră de dimineață cu treburi 
prin oraș, au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu spontane și calde 
manifestări de dragoste și stimă, 
cărora secretarul general al partidu
lui le-a răspuns cu prietenie.

La „Arenele Romane", primarul 
general al Capitalei a informat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu despre an
samblul lucrărilor — executate după 
proiectele realizate de un colectiv de 
specialiști de la Institutul „PROIECT
— București", care au făcut ca 
„Arenele Romane", intrate in cel 
de-al 75-lea an de existență, să 
devină mai frumoase și mai încăpă
toare ca oricind. Prin prelungirea 
clădirii hemiciclului și a tribunelor 
s-a obținut un ansamblu mai închegat 
și un plus important de locuri. Acum, 
capacitatea totală a Arenelor a sporit 
la circa 3 500 locuri în tribune, la 
care, în funcție de manifestări, se 
pot adăuga alte 2 000 de locuri in 
incintă. Proiectanții și constructorii, 
respectind strict arhitectura originală 
a construcției, au valorificat, de ase
menea, inspirat și spațiile de sub 
tribună, lărgindu-le și asigurîndu-le 
mai multă funcționalitate.

In urma amenajărilor și moderni
zărilor, „Arenele Romane" vor putea 
găzdui spectacole de masă, de re
vistă, concerte, prezentări de filme, 
precum și manifestări sportive.

Secretarul general al partidului a 
apreciat grija arhitecților șl construc
torilor de a asigura o folosire poliva
lentă a acestui vechi și îndrăgit lăcaș 
de cultură bucureștean și a indicat să 
sâ organizeze programe cultural-ar- 
tistice și sportive cu caracter perma
nent, in scopul de a se asigura o ex
ploatare cit mai eficientă a Arenelor. 
De asemenea, a indicat să se studieze 
posibilitatea aplicării deasupra scenei 
și în alte părți ale construcției a unor 
ornamente care să se integreze arhi
tecturii originale a monumentului și. 
în același timp, să-i adauge un plus 
de frumusețe ; de asemenea, să se 
studieze posibilitatea folosirii integra
le și eficiente a spațiilor din zona 
colonadelor. Remarcind că „Arenele 
Romane" dispun și de un mare și 
frumos parc, secretarul general al 
partidului a cerut municipalității să 
ia măsuri pentru a fi bine amenajat 
și întreținut, pentru ca publicul bucu
reștean să-și poată petrece aici 
timpul liber într-un cadru natural 
cit mai plăcut.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de tovarășii Emil 
Bobu și Gheorghe Pană, a vizitat 
ferma nr. 10 Pantelimon — cu profil 
zootehnic și bază proprie de furajare
— din cadrul întreprinderii agricole 
de stat Mogoșoaia, sectorul agricol 
Ilfov.

La această unitate zootehnică frun
tașă au fost experimentate mai multe 
sisteme de furnizare continuă a apei 
pentru adăparea bovinelor — realiza
te prin mijloace simple și ieftine — 
precum și instalații automate mobi
le de muls în scopul generaliză
rii lor in toate fermele zootehnice 
ale țării.

în drum spre fermă, străbătînd 
artere principale ale Capitalei și co
muna Pantelimon, conducătorul 
partidului și statului a fost salutat cu 
deosebită căldură de numeroși oa
meni ai muncii, care și-au exprimat, 
și cu acest prilej, profunda stimă și 
recunoștință pentru activitatea sa 
neobosită' consacrată fericirii și 
bunăstării întregului popor.

La sosirea la fermă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat de 
Angelo Miculescu. viceprim-minisțru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, Gheorghe Is- 
trate, prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului agricol Ilfov, de 
membri ai conducerii I.A.S. Mogo
șoaia și ai fermei zootehnice Panteli
mon.

Directorul I.A.S. Mogoșoaia, Mihai 
Popa, a prezentat principalele rezul-

La „Arenele Romane" din „Parcul Libertății"

tate obținute în producția zootehnică 
a acestei unități agricole fruntașe din 
apropierea Capitalei. Dispunînd de 
5 284 ha, din care 4 300 ha teren ara
bil, ea a reușit, în ultimii zece ani, 
să-și realizeze integral toți indicatorii 
de plan, atit la producția vegetală, 
cit și la cea animalieră, Au fost re
liefate preocupările actuale ale colec
tivului întreprinderii pentru dezvol
tarea în acest cincinal a sectorului 
zootehnic prin modernizarea fermelor 
și printr-o mai bună furajare a ani
malelor, folosindu-se cit mai bine 
baza proprie de furaje. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat, de 
asemenea, de Emil Petrache. adjunct 
al ministrului agriculturii și indus
triei alimentare, de măsurile care au 
fost luate pentru înfăptuirea integra
lă a Programului de aprovizionare a 
Capitalei cu lapte și produse lactate 
atit în acest an, cit și pe întreaga 
perioadă a actualului cincinal, arâtînd 
că, in acest scop, urmează să se or
ganizeze noi ferme zootehnice în 
apropierea Bucureștiului, să se mo
dernizeze cele existente și "Să se îm
bunătățească structura bazei furaje
re. Se arată că, in spiritul indicațiilor 
și orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R., în 
toate unitățile zootehnice se acționea
ză cu fermitate pentru folosirea Ia 
maximum a tuturor posibilităților 
existente în vederea obținerii, într-un 
timp cît mai scurt, a unor producții 
cit mai mari de carne, lapte și pro
duse lactate prin îmbunătățirea, asis
tenței veterinare, a îngrijirii anima
lelor, prin furajarea acestora pe baza 
unor norme științifice, raționale, care 
să asigure atit efectivele, cit și pro
ducția de carne și lapte planificate.

Sint prezentate principalele rezultate obținute de ferma nr. 10 Pantelimon in creșterea producției zootehniceSecretarul general al partidului examinează noile instalații automate de mul»

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
invitat să viziteze grajdurile . fermei 
zootehnice de la Pantelimon. Specia
liștii au prezentat principalele rase 
de vaci, ce dau producții record de 
lapte. Anul trecut, de la unele dintre 
ele s-a realizat — la a doua lactare 
— 12 000 litri.

A fost examinat, totodată, pe 
parcursul vizitei, modul de îndepli
nire a indicațiilor date de secretarul 
general al partidului cu prilejul unor 
vizite de lucru în diferite unități 
agricole.

Au fost arătate două instalații au
tomate mobile de muls realizate de 
întreprinderea mecanică pentru agri
cultură și industria alimentară din 
Timișoara. Acestea sînt prevăzute cu 
8 și, respectiv, cu 4 posturi de muls, 
au rezervoare proprii de colectare a 
laptelui. Noile instalații mobile pot 
fi folosite atit în adăposturi, cît și la 
pășune, cînd vacile se află în stabu- 
lație liberă.

Examinind în timpul funcționării 
parametrii tehnico-economici ai 
noilor instalații de muls, secretarul 
general al partidului a indicat să se 
treacă la fabricarea lor pe scară in
dustrială, astfel incit unitățile zoo
tehnice să le primească în dotare 
chiar începind cu acest an.

De asemenea, au fost prezentate 
noile sisteme de adăpare a anima
lelor. S-a subliniat că, în comparație 
cu vechile sisteme, acestea sînt de o 
construcție mai simplă, economisin- 
du-se, astfel, însemnate cantități de 
metal, și permit un nivel constant 
de apă, asigurîndu-se astfel posibili
tatea unei permanente adăpări a ani
malelor.

La încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului a apreciat că 

ferma zootehnică Pantelimon are încă 
mari posibilități pentru a-șj aduce o 
contribuție substanțială la buna apro
vizionare a Capitalei cu lapte și pro
duse lactate. S-a indicat ca, la spa
țiile deja construite, să se adauge 
construcții noi, realizate cu cheltuieli 
reduse, creîndu-se astfel condiții 
pentru dublarea capacității. De ase
menea, intrucit comuna Pantelimon 
dispune de terenuri bune, de sufi
cientă apă pentru a realiza culturi 
irigate, au fost indicate măsuri pen
tru practicarea unor culturi furajere 
intensive. S-a subliniat că locuitorii 
comunei Pantelimon, ca dealtfel ai 
tuturor comțmelor din jurul Bucu
reștiului și ai tuturor satelor țării, 
trebuie să-și asigure fiecare. din 
producție proprie, întregul necesar de 
lapte și produse lactate, și nu din 
cantitățile destinate populației urbane.

Conducerea Ministerului Agricultu
rii și Industriei Alimentare, cadrele 
de conducere și specialiștii de la 
ferma Pantelimon l-au asigurat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că vor 
acționa cu toată fermitatea pentru a 
transpune în viață măsurile și indi
cațiile trasate la recenta consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
și că pînă în toamnă grajdurile 
tuturor unităților agricole, cooperatis
te și de stat vor fi pregătite pentru 
ca să asigure condiții cît mai bune 
întregului efectiv de animale ; ele 
vor fi, de asemenea, dotate cu siste
mele de adăpare experimentate la 
ferma zootehnică Pantelimon și apro
bate cu prilejul acestei vizite.

Zootehniștii de la Pantelimon au 
mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru această vizită în 
unitatea lor, i-au urat viață lungă, 
multă putere de muncă.

Ieri, la Combinatul 

de utilaj greu din lași 

Prima șarjă 
de oțel lichid

Ieri la Combinatul de utilaj 
greu din Iași, a fost elaborată 
prima șarjă de oțel lichid. Eve
nimentul a fost posibil ca ur
mare a punerii in funcțiune, cu 
trei luni și jumătate înainte de 
termen, a unui cuptor cu arc 
voltaic. în acest fel, și-a inceput 
activitatea o nouă secție — tur
nătoria de oțel — care, împreu
nă cu oțelăria electrică, va pro
duce în final 400 000 tone oțel pe 
an, (Manole Corcaci).

CLUJ-NAPOCA :

O nouă capacitate 
de producție, înainte 

de termen
La Combinatul de utilaj greu 

din Cluj-Napoca a intrat in 
funcțiune, cu 30 de zile mai de
vreme,- o nouă capacitate de pro
ducție de 8 000 tone utilaj teh
nologic. Acest succes este ro
dul conlucrării fructuoase din
tre beneficiar, Institutul de pro
iectări construcții de mașini 
București, Trustul de construc
ții industriale Cluj, Trustul de 
instalații montaje Brașov și alte 
unități care și-au unit efortu
rile pentru ridicarea acestui 
mare obiectiv industrial al ță
rii — combinatul de utilaj greu. 
(Al. Mureșan).

HUNEDOARA:

Instalație de tratare 
a oțelului

La Oțelăria electrică nr. 1 de 
la Combinatul siderurgic Hu
nedoara a intrat in funcțiune o 
instalație de tratare a oțelului 
în oala de turnare. Noua insta
lație contribuie la obținerea 
unor oțeluri cu caracteristici 
superioare, reducerea consumu
rilor de aliaje, creșterea capa
cității de producție a oțeluri
lor inoxidabile. Concepută și 
realizată de specialiști din com
binatul hunedorean, după un 
proiect realizat de Centrul de 
cercetări și proiectări metalur
gice din Hunedoara, noua in
stalație constituie o premieră 
în siderurgia românească. (Sa
bin Cerbu).

VRANCEA:

Reînnoirea 
și modernizarea 

producției
Pentru colectivele de oameni 

ai muncii din unitățile indus
triale ale județului Vrancea, în
noirea și modernizarea produc
ției în vederea valorificării efi
ciente a materiilor prime și ma
terialelor, pentru satisfacerea 
cerințelor și exigențelor tot mai 
mari ale beneficiarilor din țară 
și partenerilor de peste hotare 
constituie un obiectiv central al 
activității de zi cu zi. Aproape 
35 la sută din întreaga produc- 
ție-marfă industrială realizată 
in perioada parcursă din acest 
an revine produselor noi și re- 
proiectate. în această acțiune, cu 
rezultate deosebite se inscriu 
pînă acum întreprinderea de 
scule și elemente hidraulice. în
treprinderea de confecții, Fabri
ca de tricotaje și alte unități din 
municipiul Focșani. (Dan Drăgu- 
lescu).

Calitatea ireproșabilă 
a produselor

- problemă de conștiință și răspundere 
muncitorească, obligație a tuturor!

Obișnuim să spunem, cînd este 
vorba de calitatea producției, că de 
la muncitor la director există și tre
buie să fie o unică răspundere. O 
răspundere pătrunsă de spiritul 
înaltului respect pentru lucrul bine 
făcut, de grijă consecventă pentru 
prestigiul întreprinderii și, nu de 
puține ori — în condițiile exportului 
— al industriei noastre. Mai mult 
ca oricind, într-o lume bintuită de 
criză, in care prețul materiilor 
prime și energiei crește galopant, 
cind concurența a devenit acerbă, 
trebuie, este vital și absolut necesar, 
așa cum a subliniat secretarul gene
ral al partidului, la recenta Consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
ca permanent să ne comparăm cu 
tot ce e mai bun in lume șl să ți
nem pasul cu performanțe tehnice 
și calitative atinse pe plan mondial, 
în spiritul acelorași exigențe trebuie 
să se adopte măsuri ferme pentru 
asigurarea unei execuții ireproșabile 
a tuturor produselor industriei 
noastre. Cu toată claritatea a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la re
centa Consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., că ridicarea calității tuturor 
produselor are o importanță primor
dială pentru progresul economiei 
noastre naționale. Calitatea înaltă 
constituie o condiție esențială a valo
rificării superioare a resurselor ma
teriale, a muncii sociale, a creșterii 
eficienței economice și intensificării 
participării tării noastre la circuitul 
internațional de valori materiale. 
Din perspectiva unor asemenea exi
gențe majore ale acestui timp, 
să ne oprim asupra unor men
talități generatoare de pierderi, 
uneori greu de recuperat. Pentru că, 
odată ieșit pe poarta fabricii, un 
produs de proastă calitate provoacă, 
cu siguranță, nemulțumiri în rîndul 
beneficiarilor interni, iar dacă cumva 
ajunge la export, el poate duce la 
pierderea unor piețe de desfacere. Și 
odată pierdută o piață, este greu de 
refăcut prestigiul și de recîștigat 
ceea ce de fapt am dobîndit prin 
propria muncă.

L-am auzit, deunăzi, pe un direc
tor de întreprindere vorbind la o șe
dință importantă, in care era chemat 
să răspundă clar la o întrebare cla
ră : de ce un anumit produs complex, 
pe care il fabrică unitatea respectivă, 
nu corespunde normelor tehnice ri
guroase care definesc calitatea ? 
Ne-am notat la intimplare cîteva 
explicații : „Recunoaștem, în mod 
autocritic, că avem unele lipsuri in 
activitatea noastră" ; „Ne angajăm să 
acționăm cu și mai multă hotărîre 
pentru a realiza numai produse de 
calitate" ; „Sîntem conștienți că unii 
specialiști și muncitori nu respectă 
disciplina în producție și disciplina 
tehnologică" ; „Unele greutăți ni le 
provoacă și unii furnizori...". Și 
așa mai departe, am ascultat, 
impreună cu ceilalți participanți, 
o suită de fraze generoase în banali
tăți, care nu situau în atenție nici 
măcar o vagă dorință de analiză res
ponsabilă a unei situații devenite 
critică : produse care în urmă cu 
numai unu-doi ani concurau de la 
egal la egal cu cele mai prestigioase 
realizări din lume, acum erau in 
jenanta stare de a nu fi solicitate 
nici măcar de către beneficiari in
terni. Și toate acestea se întimplau 
într-o întreprindere cu vastă experi
ență, bine dotată cu mașini și uti
laje moderne, cu un corp de cîteva 
sute de ingineri și tehnicieni ; o 
întreprindere (apropo de invocata in
disciplină de producție și tehnolo
gică) care și-a trimis la specializare 

peste hotare cîteva sute de munci
tori, despre disciplina și pregătirea 
cărora firma licențiatoare a avut 
numai cuvinte de laudă L

Un caz, o atitudine care trădează 
o anumită mentalitate, izvorîtă din 
abilitatea cu care anumiți factori de 
răspundere caută sâ se eschiveze in 
fața propriilor neajunsuri, perorînd, 
dacă este necesar, ore in șir, fără 
să fie in stare să pună punctul pe 
i, să numească limpede, deschis, 
cauzele neajunsurilor, pe cei vino- 
vați și, mai ales, măsurile ce se 
impun. Dar nu, in loc să recurgă la 
această formulă responsabilă și 
eficace de diagnosticare, caută ex
plicații cit mai sofisticate și cit mai 
imprecise. El, om cu funcție, nu 
doarme nopți in șir nu ca să 
găsească soluțiile de ieșire dintr-o 
situație critică, pentru ca tot ce se 
produce in unitatea respectivă să fie 
de calitate bună, ci caută cu ob
stinație cum să justifice propriile 
nerealizări. El nu numește vinovății 
pentru a nu-i... supăra, în schimb nu 
pare să-și miște nici un mușchi al 
feței cind află că întreprinderea și, 
bineînțeles, economia noastră au fost 
frustrate prin realizarea unor pro
duse care nu numai că nu ne fac 
cinste, dar ne pot și compromite. 
Asemenea oameni, puțini la număr, 
sint in schimb nocivi, prin menta
litatea pe care o propagă și. evi
dent, locul lor nu este nicidecum 
în posturi de conducere. Oricit am 
fi de binevoitori, prin autocritică 
perpetuă, prin angajamente fără 
acoperire, nu se pot realiza nicide
cum produse de calitate !

Scrie clar în Legea calității, că 
muncitorii răspund de calitatea pro
duselor realizate și au obligația să 
respecte cu Strictețe disciplina teh
nologică, să execute operațiile con
form documentației tehnice, să ve
rifice prin autocontrol calitatea 
acestora ș.a. Da, așa este, muncito
rii, oamenii aflați în miezul fierbinte 
al producției sint cei care „produc 
calitatea". Și nu mai este cazul să 
enumerăm aici sute și sute de 
exemple de colective industriale care 
își fac un titlu de mare cinste din a 
realiza numai produse de inaltă ca
litate, competitive pe piața externă. 
Asemenea reușite se pot naște nu
mai într-un climat sănătos, de înaltă 
exigență muncitorească față de pro
pria muncă. Un climat căruia îl 
sint străine justificările facile, su
perficialitatea, indiferența ; un cli
mat de responsabilitate, intolerant 
fată de cele mai mici neajunsuri, 
față de orice abateri de la normele 
precise de calitate. Pentru că atunci 
cînd este vorba de calitate — și nu 
numai atunci — cea mai mică fisură 
în mecanismul responsabilității pro
fesionale poate genera lucrul de 
proastă calitate.

A fost suficient ca, într-un loc, la 
unele mașini să se înregistreze cîte
va defecțiuni, aparent mărunte — 
scurgeri de ulei și apă, vopsire ne
corespunzătoare ș.a. — pentru ca pro
duse' de valoare sâ nu primească gi
rul controlului de calitate exigent. Și 
tot superficialitatea și indisciplina 
tehnologică — butoniere destrămate, 
buzunare și manșete montate neco
respunzător, diferențe de nuanță în
tre părțile componente, călcat cu lu
ciu ș.a. — au făcut ca mii de pro
duse dintr-o unitate textilă să nu 
treacă de poarta acesteia.

Să privim mai atent asemenea 
deficiențe. Cum se vede, nu este

Viorel SALAGEAN
(Continuare in pag. a III-a)
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și îi promovează!
TEODOR BONCALO, căruia i s-a conferit 

titlul de Erou al Muncii Socialiste chiar în 
ziua recentului jubileu al partidului, s-a născut 
la Lupeni cu aproape 39 de ani în urmă. Fiu, 
nepot și strănepot de mineri, continuator, cum 
s-ar spune, al unei tradiții muncitorești din 
Valea Jiului. în 1959 a inceput-o ca lăcătuș de 
suprafață la mina Lupeni. în 1971, după absol
virea școlii de maiștri, este repartizat în sub
teran, la sectorul IV, ca maistru electromecanic. 
Iar din ianuarie 1978 este șeful brigăzii de 
mineri ce lucrează într-un abataj frontal, din 
stratul III, bloc 4, complex 5, sectorul IV. Cum 
se vede, în cei 22 de ani de muncă, Teodor 
Boncalo a străbătut drumul anevoios, dar plin 
de satisfacții, al perfecționării profesionale. Ingi
nerul Titus Costache, director tehnic al între
prinderii miniere Lupeni. ni-1 prezintă : 
„Rețineți faptul, foarte important dealtfel, că 
valoarea unui complex mecanizat se ridică la 
cîteva zeci de milioane de lei, apropiată de a 
unei fabrici care are și director și inginer-șef 
ș.a., că acest complex este o instalație de mare 
tehnicitate. Așadar, încredințarea lui unor 
oameni bine pregătiți din punct de vedere pro
fesional, cu o înaltă conștiință, ca tovarășul 
Boncalo, nu numai că se justifică, dar se 
impune neapărat".

După un sfert de oră de la ieșirea din șut îl 
reintilnesc pe vestitul șef de brigadă fără cască, 
fără cizme, imbrăcat în haine de oraș. Parcă nici 
n-ar fi fost în mină. Volubil, bine dispus, ca orice' 
om ce și-a făcut datoria. Grăitor în acest sens 
este faptul că, de la începutul anului și pînă în 
prezent, brigada pe care o conduce a dat peste 
plan 4 000 de tone de cărbune cocsificabil.

— Ați lucrat cîțiva ani buni ca lăcătuș de 
suprafață. De ce ați intrat, totuși, în mină 7

— Voiam să cunosc și eu cum arată în rea
litate subteranul. Că din povești îl știam cum 
ai cunoaște Parisul dintr-un album... Pe 
urmă, nu uitați că eu sint născut în Lupeni ; ai 
mei, mă refer la bărbații din familia mea, au 
fost mineri și trebuia neapărat să le calc pe 
urme...

— Cum vi s-au părut mina, subteranul ?
— Interesante, ca o lume care m-a adoptat 

repede, de parcă n-aș fi trăit atîția ani departe 
de ea.

— A fost greu să vă convingeți că sînteți, 
de fapt, și miner ?

— Am făcut tot ce am putut ca să mă 
adaptez. Munca maistrului mecanic, deși nu era 
așa de pretențioasă ca astăzi. punea destule 
probleme. Și cu minerii, în mină, nu se glu
mește. Ei muncesc, dar au pretenția ca toate 
utilajele să funcționeze în ritmul pulsului lor.

— Ce-a însemnat, de fapt, adaptarea ?
— Mai bine-zis, am trudit să le fiu apropiat 

minerilor, să le dovedesc că sint un maistru bun 
și. astfel, să le cîștig încrederea. Nu m-am lăsat 
copleșit de nici o sarcină și nici pe mineri nu 
i-am lăsat să aștepte după mine... N-a fost 
problemă sau situație ■ cărora1 să le ridic 
neputincios din umeri sau să cer răgaz să ies 
din mină și să caut rezolvarea in cine știe ce 
carte de specialitate. Cum s-ar zice, nu m-am

— Șapte ani ați lucrat ca maistru electrome
canic. Care au fost, în această perioadă, mp- 
mentele cele mai dificile in activitatea dumnea
voastră 1

— La noi, la mină, momentele dificile sînt 
atunci cînd realizarea planului de producție se 
află pe muchie de cuțit. Atunci te zbați să 
descoperi soluțiile cele mai bune... n-ai liniște 
și pace nici în mină, nici acasă... că te apasă 
gîndurile... Am fost mereu în alertă să preîn- 
tîmpin, împreună cu oamenii mei, căderea neaș
teptată a unor utilaje, am vegheat cu străș
nicie la întreținerea și repararea lor corespun
zătoare. Din 1976, datorită grijii partidului, per
sonal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a început 
mecanizarea complexă a minei, a abatajelor din 
sectorul nostru, iar acest lucru ne-a scos, cum 
s-ar spune, dintr-un ritm, impunîndu-ne unul

Convorbire cu Eroul Muncii Socialiste
Teodor BONCALO, șef de brigadă la 

mina Lupeni

Cu rigoare și dragoste

mai rapid. Toți a trebuit să ne adaptăm noilor 
condiții, să studiem, să cunoaștem in amănunt; 
la șurub, fiecare nou utilaj.

— Cum s-a petrecut trecerea de la munca de 
maistru electromecanic la cea de șef al unei 
brigăzi de mineri ?

— Noua tehnologie din abatajele frontale cu 
complex de extracție implică o mai mare res
ponsabilitate și grijă față de utilaje, problemele 
miniere propriu-zise trecind, oarecum, pe planul 
al doilea. Obișnuit fiind cu abatajele, cu munca 
minerilor, eu am fost primul maistru electrome
canic care a preluat o brigadă, respectiv, un 
abataj dotat cu complex mecanizat.

— Cu ce probleme v-ați confruntat primind 
această răspundere ?

— Preluind abatajul a trebuit să fac schim
bări în stilul de muncă folosit pînă atunci, cînd 
mecanicii se ocupau exclusiv de utilaje, iar 
minerii de minerit. Cum s-ar spune, fiecare 
era" cu bucătăria lui. Desigur, mineritul nu-mi 
era străin, dar nici prea la indemină. însă, ca 
maistru, am fost atent ce și cum lucrează fie
care om în abataj. Ajungînd șef de brigadă, am 
ales drept șefi de schimb mineri cu multă ex
periență care să fie însă receptivi și la nou, la 
mecanizare. Și-am început să ne întrajutorăm. 
Ei m-au învățat minerit, eu i-am învățat me
canică. în continuare, am selectat oamenii po
trivit condițiilor de exploatare într-un strat cu 
tavan artificial, condiții care sint mai grele decît 
în cazul tavanului natural. Fiecărui om i-am 
cerut să facă ceea ce se pricepea mai bine. 
Astăzi, șefii de schimb știu să execute orice 
operațiune, atit minieră cit și mecanică. între 
timp, abatajul nostru a devenjt un fel de șcșal^ 
aminei, unde au învățat să lucreze, corespunză- . 
tor noilor condiții și tehnologii, mulți mineri 
care au fost apoi promovați ca șefi de schimb.

— în condițiile unei mecanizări tot mai 
complexe, minerul trebuie să fie receptiv la tot 
ce-i nou, să învețe, să se perfecționeze con
tinuu. El trebuie să știe a citi o schemă și 
s-o interpreteze. Că mineritul, aici, nu se mai 
face cu forța, ci cu mintea. Mecanizarea l-a 
obligat pe miner să se pregătească mereu, să 
învețe necontenit. Ce să vă mai spun ? El 
trebuie să aibă un caracter ferm, să fie între
prinzător, să dea dovadă de o disciplină de fier, 
să colaboreze cu ortacii lui din toate schimbu
rile. Pentru că altfel nu simte pulsul abatajului. 
Eu, spre exemplu, le-am cerut ortacilor mei să 
nu se laude că unul a făcut, într-o zi, mai mult 
decît altul.

— Dar cînd un schimb nu-și realizează planul, 
ce faceți ?

— Nu se prea întîmplă așa ceva. Sarcinile se 
transmit de la un schimb la altul, astfel ca 
planul să se realizeze ritmic. Cînd cineva gre
șește, îl discutăm in colectiv, îl ajutăm, ară- 
tindu-i cînd și unde a făcut lucru de mintuială. 
Gîndind, muncești mal ușor. Asta-i deviza 
noastră și ținem mereu seama de ea. Deoarece, 
zicem noi. capul îl ai ca să gîndești și nu doar 
ca să poarte casca de protecție.

— Cînd vi se repartizează vreun om nou în 
brigadă, cum îl primiți ?

— întii îl întreb ce ginduri are. Apoi, dacă 
văd că-i serios și-i pus pe treabă, ,il iau cu 
mine in schimb vreo două săptămini -"să-l văd 
cum muncește, cum se adaptează. Apoi îl repar
tizez în schimbul pe care-1 preferă. Pentru că 
trebuie să ții neapărat seama de afinitățile 
dintre oameni. Așa că il luăm intre noi și-1 
invățăm meserie și omenie.

.— Ce probleme deosebite aveți ?
,,, — Cu oamenii. Că-mi tot ia cîte unul și-1 
promovează șef de schimb...

li urmăresc cu greu 
explicațiile. Probleme 
de inginerie genetică, 
de mare finețe, com
plicate. Cu toate că 
Petre Trifan se stră
duiește să le înfățișeze 
ca pentru un neinițiat, 
înțelesul multora din
tre ele îmi scapă. 
Rămine limpede o 
chestiune esențială : la 
întreprinderea avicolă 
de stat din Mihăilești, 
județul Giurgiu, al 
cărei director este 
Petre Trifan, munca de 
cercetare științifică 
este atît de profund 
angrenată in universul 
practicii industriale 
specifice, incit formea
ză un tot organic de 
care beneficiază întreg 
sectorul de activitate, 
respectiv din unitățile 
agricole socialiste ale 
țării. Rețin însă, din 
tot ce spune, momen
tul in care considera
țiile științifice cedează 
locul meditației oare
cum uimite de tainele 
obiectului ei concret :

— Viața este un mi
racol... Expresia este 
banală ca formă, dar 
nu am alta mai bună 
la indemină. Te apleci 
asupra microscopului

și înaintezi, pas cu 
pas, într-o lume în 
care mecanismele vie
ții au finețea și pre
cizia echilibrelor din 
marele cosmos care te 
înconjoară. Și atunci 
cuvintul „miracol" iși 
pierde sensul obscur. 
Fiecare cercetător de 
aici și fiecare din cei 
800 de muncitori spe
cializați — de felul lor 
țărani din Mihăilești 
— au sufletul plin de 
stelele necunoscute ale 
acestei lumi. Din gin- 
dul și mina lor se nasc 
noi echilibre vii, se 
construiesc — acesta 
este cuvintul — noi ca
ractere, noi rase, mai 
bune, mai productive.

— Cînd v-ați pus 
prima întrebare în le
gătură cu acest mi
racol de care amintiți ?

— In copilărie. La 
nivelul de înțelegere 
de atunci. în clipa in 
care tata mi-a dat in 
seamă un vițel. Ceea 
ce trebuia să fac nu 
era greu : să-l îngri
jesc, să nu-i lipsească 
hrana, dozată și ea po
trivit cu virsta, să-l țin 
curat, să-i asigur miș
carea necesară. Lu

cruri simple, dar fun
damentale, pe care tre
buia să le îndeplinesc 
însă cu rigoare și dra
goste. Așa cum le în
deplinea orice țăran. 
Toate acestea mi le-am 
amintit cînd l-am auzit t 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușesbu spunînd de 
la tribuna Congresului 
țărănimii că nu poate 
fi un bun zootehnist 
acela care nu iubește 
animalele. Un adevăr 
limpede ca lumina 
ochilor, așa cum sint 
marile adevăruri...

îl ascult și mă gin- 
desc că, de fapt, acum 
ar trebui să-și reia ex
plicațiile care mi s-au 
părut la început cam 
docte, acum cînd Petre 
Trifan se dezvăluie 
același fiu de țăran do
brogean iradiind în 
juru-i înțelegere sim
plă și emoționantă față 
de vietățile care zbur
dau in bătătura părin
tească. Am convinge
rea că aș pricepe totul 
fără nici o dificultate, 
cu toată rigoarea. Și 
cu dragoste. Fără de 
care nu se poate...

Dionisie ȘINCAN

Un drum care nu duce nicăieri

Un candidat la muzeul erorilor
Cit de anacronic, cît de 

greșit gîndești, tinere ! Și 
cînd știu că neam de nea
mul d-tale s-a născut și a 
trăit in acest colț de lume, 
ale cărui frumuseți și bo
gății e greu să le inventa
riem într-o singură gene
rație. îmi e aproape impo
sibil să te înțeleg. Te-am 
auzit rostind „țara asta" cu 
buza de jos răsfrîntă a bla
zare. Te-am auzit cum te 
supărai fiindcă n-auzi în 
jur decît : muncă, muncă, 
plan cincinal, sporirea pro
ducției.... Și te întrebai 
cu năduf — vai, ce trist 
năduf ! — „atunci viața
cînd să ți-o mai tră
iești ?“ Ce să-ți spun mai 
întii, tinere ! Dumneata 
ești robul nepăsării incon
știente. Te crezi indepen
dent și modern, fiindcă fu
mezi țigări cu carton, 
fiindcă pui picioarele pe 
canapeaua tapițată a com
partimentului, concurezi 
prin culorile veșmintelor 
pe cel mai pitoresc papa
gal, ai renunțat la apă, la 
săpun și la frizeri ca să te 
apropii de... natură, porți 
de curelușă aparatul de 
radio care răgușește, săr
manul, în vacarmul firesc 
al unei străzi pe care trec 
zeci de oameni prin ace
lași punct intr-un singur 
minut, grăbindu-se_ spre 
locul lor de muncă ; la 
două vorbe spui un mișto 
sau un sanchi, mergi puțin 
adus de umeri ca un om 
covîrșit de importanța lui 
proprie.

Din convorbirea cu veci
nul de compartiment am 
înțeles că ai 24 de ani. dar, 
din principiu, nu accepți 
să lucrezi decit în Capitală, 
într-o muncă de birou, 
unde crezi că nu ai altceva 
de făcut decît să încasezi 
bani buni, în raport invers 
proporțional cu munca.

După cum spuneai, te 
respecți. Nu ești grăbit, 
căci deocamdată stai cu 
„babacii" pensionari, pe 
banii cărora ai petrecut 
astă-vară o lună și jumă
tate pe litoral, unde ai cu
noscut o fată... ce mai, 
a-ntîia... Te așteaptă un
deva, afară... cu o situație 
formidabilă și... se face, 
îți asigurai d-ta conlocuto- 
rul !

Din fericire, tinere, faci 
parte dintr-o speță pe cale 
de dispariție la noi. Speța 
celor fără căpătîi, frunze 
veștede desprinse de pe 
ramul care le hrănea gene
ros. Tot ce putem face 
pentru d-ta este să-ți re
zervăm un loc în muzeul 
fenomenelor social-biologi- 
ce anormale.

Dar poate nu este prea

tîrziu să afli și d-ta că în 
țara asta s-a născut în ulti
mul sfert de veac — feno
men de masă — o speță 
de tineri pentru care 
n-ai avut nici timp, nici 
ochi. Semnalmentele lor 
s-ar putea sintetiza în 
două cuvinte : profil comu
nist.

Mă tem însă că așa de 
cufundat în subtilitățile 
„modernismului" d-tala. 
ți-ar fi greu să-i identifici 
chiar dacă i-ai întîlnit zil
nic. Și obișnuită să dau o

și cu pregătirea lui se sim
te atras și orice zi de mun
că bine făcută este pentru 
el o împlinire. Așa se face 
că anii trec și chipul lui 
apare tot mai des — indi
vidual ori alături de ale to
varășilor săi — pe panou
rile de onoare. Lingă toți 
— mii și milioane de brațe 
și minți creatoare — a con
tribuit și el, in țara asta, să 
crească întinderi nesfirșite 
de holde cu spic greu, gră
mezile de aur ale știuleți- 
lor de porumb, plantațiile

Scrisoare deschisă unui tinăr

mînă de ajutor mai-tineri- 
lor mei semeni, îți furni
zez cîteva puncte de reper :

Să știi că un tinăr- din 
această mare familie româ
nească s-ar fi gîndit astă- 
vară în primul rînd să-și 
trimită „babacii" la odihnă, 
ori ar fi stat cu ei să-i aju
te și să-i bucure cu tinere
țea lui. Pe un astfel de tî- 
năr să nu-1 cauți în nici un 
caz printre cei fără ocupa
ție, fiindcă în această pri
vință principiile lui sînt 
diametral opuse „principi
ilor" d-tale. Oriunde este 
muncă potrivită cu forțele

de pomi fructiferi cu nin
soare de flori îmbălsămate, 
mașini și unelte, haine și 
încălțăminte, covoare și 
mobile. A dăruit și el gîn- 
duri înalte, planuri măie
stre din care au crescut și 
cresc termo și hidrocen
trale uriașe, irigații și linii 
ferate electrificate, indus
trii cu nume nou născute 
în limba patriei noastre. Și 
în timp ce universul roți
lor de tot felul zumzăie, 
notele compozitorilor alear
gă pe portative, actori pe 
scenele turnante ale teatre
lor fascinate smulg zîmbete

— Ora închiderii, vă rog !
Desen de Adrian ANDRONIC

și lacrimi, pînze, ceramică 
și sculpturi, arabescuri gra
țioase de balet și concerte 
vocale și simfonice com
pletează imaginea vibrantă 
a sufletului și capacității 
de creație a acestui popor 
in mereu multiplicatele lui 
direcții de activitate. Ca 
din niște stupi sănătoși, 
cea mai tînără generație se 
revarsă în valuri vesele de 
elevi și studenți din școlile 
și facultățile de tot felul 
ale patriei, unde învață 
cum să învețe, ca să depă
șească prin realizări pe 
vrednicii lor înaintași.

Munții, oceanele și grani
țele lumii contemporane 
nu pot opri faptele să vor
bească despre noi.

Ei bine, ai auzit d-ta de 
un astfel de tinăr ? Știi 
oare că sînt mulți. milioa
ne, ca el, cîți copaci tineri 
în păduri, cîți pomișori în
floriți primăvara pe coas
tele dealurilor noastre, cîte 
spice aurii freamătă un
duite de vînt ? Știi că toți 
își trăiesc viața ? Știi că 
sînt fericiți așa cum d-ta 
nu ești și nici nu poți fi ?

Dacă ai înțelege, atunci 
bietul d-tale „modernism" 
ignorant și bolnav ar intra 
în echilibru instabil. Poate 
ți-ai trage rușinat picioa
rele de pe canapeaua de 
pluș, ți-ai spune că părinții 
sint ceva mai mult decît 
niște bătrîni buni de ex
ploatat, că țara este o va
tră sfîntă de care nu te 
poți desprinde fără să te 
prăbușești în ticăloșie. 
Te-ai spăla pe față să 
alungi mahmureala unei 
judecăți rătăcite și. punînd 
umărul alături de noi la 
muncă, ai îndemna și d-ta 
spre urcuș. Ți-ar crește ari
pile încrederii în bine și 
in adevăr, ai gusta satis
facția fără pereche a omu
lui util și, luminat de telu
rile unei concepții care nu 
se va învechi niciodată, ai 
deveni în sfîrșit „modern" 
în sensul cel bun al cuvîn- 
tului. A fi modern înseam
nă a năzui și a lupta să te 
autorealizezi plenar, pri
mind de la toți, dar și dă- 
ruindu-le semenilor tăi în
treaga ta capacitate de 
muncă : dăruire pentru dă
ruire, nimbată de dragoste 
pentru patria și pentru po
porul căruia îi aparții.

M-aș bucura să aflu că 
ai înțeles și să te întîlnesc 
cit mai grabnic „însănăto
șit", să te aflu în freamă
tul neostoit și creator al ti
neretului cu profil comu
nist ce urcă pieptiș spre 
culmile luminate ale zilei 
de mîine.

Prof. univ. dr.
Emilia Șt. MILICESCU

Radu SELEJAN

îl văd, din cînd 
în cînd, clătinîndu-se 
pașnic pe drumul ce-i 
leagă bodega de casă. 
Este drurpul cel mai 
des bătut de acest om, 
ce va împlini curind 
60 de ani. Casa, locul 
de muncă și bodega se 
află în același cartier. 
La muncă se duce o 
dată pe zi, la bodegă 
— de trei și de patru 
ori pe zi, iar acasă se 
retrage să mai prindă 
puteri. Acasă, de fapt, 
a ajuns rudă săracă, 
izolat într-un colț. 
Există dovezi că în ti
nerețe, pînă pe la 30 
de ani, a fost un om 
muncitor, gospodar, cu 
ambiții și frumoase 
perspective. în pati
ma beției a căzut cu 
prilejul, unei depla
sări cu serviciul (de 
vreo 3 luni doar), 

■intr-o regiune de mun
te, unde ploua des. Și 
dacă ploua, oamenii 
(colegii lui) stăteau la 
adăpost și se-ntrebau 
cum să-și omoare 
timpul. Pînă și-a făcut 
loc printre ei un fost 
proprietar de moară. 
Acela bea mult, bea 
de necaz că-i luaseră 
moara, bea să uite. O- 
mul nostru n-avea ne
cazuri (îl măcina doar 
dorul de nevastă și de 
cei trei copii), n-avea 
ce să uite, dar s-a apu
cat să bea de necazul 
celuilalt, i-a ținut to
vărășie pin-a prins 
gustul, și s-a-ntors a- 
casă cu chef mare — și 
de băutură, și de ateli
er particular. I-a intrat 
lui in cap că se poate 
realiza ca om și mese
riaș numai deschizînd 
un atelier particular 
(respectind întru totul

povețele fostului pro
prietar. de moară). Cu 
toți banii economisiți, 
cu sume de împrumut, 
a pus pe picioare un 
atelier. După vreo 5 
luni, totul s-a prăbu
șit : ani la rînd a tre
buit să plătească pagu
be și datorii. Au fost 
perioade cînd soția lu
cra opt ore la uzină Și 
alte patru ore pentru o 
cooperativă, ca să poa
tă ține casa, copiii. In 
principiu, omul nostru 
era de acord cu divor
țul, dar nu s-a prezen
tat niciodată la tribu
nal, iar cînd, totuși, au 
fost aproape de sen
tință, i-a căzut soției 
în genunchi, promițind 
că se-ntoarce și el la 
treburi, are să cîștige 
un ban. La muncă s-a 
întors, de cîștigat a 
cîștigat, de ales — nu 

•s-a ales cu nimic, mai 
toți banii i-a lăsat la 
bodegă.

Acum, băiatul mai 
mare e medic la un 
spital județean, al doi
lea — inginer la o uzi
nă din Capitală, iar 
cel mai mic termină în 
vară studenția. La bo
degă, omul nostru se 
mîndrește cu cei trei 
copii. Copiii i-du vor
bit frumos, l-au mai și 
certat, l-au internat în 
vreo cîteva rînduri, 
pînă ce s-au luat și ei 
cu alte treburi și-au 
obosit. Cu cine să te- 
nțelegi ? Omul declară 
limpede : „Eu v-am 
crescut, v-am făcut o 
situație, v-ați luat zbo
rul, cu mine nu mai 
aveți nimic de împărțit, 
ce fac eu — nu vă pri
vește!" (Susține cu în
verșunare că fără gri

ja și ajutorul lui, co
piii nu s-ar afla azi în 
rînd cu lumea... Nu i 
se mai dă replică, așa 
să fie ! spun copiii). 
Poate speriat de cum 
i-au trecut anii, de 
cum și-a irosit zilele, 
iși descoperă tot felul 
de merite, și la uzină, 
și acasă, ba, de curind, 
a pretins că și acțiu
nile gospodărești din 
cartier i se datorează 
in mare măsură.

La bodegă se duce 
ca la teatru, pus la 
punct. Și-a cumpărat 
și o servietă arătoasă, 
pe care-o poartă, goa
lă, peste tot. Singura 
mare problemă care îl 
mai frămîntă este 
că bodega va fi demo
lată curind. El în altă 
parte nu bea, nu gus
tă. Și se gîndește cu 
spaimă că întreaga lui..., 
existență va fi detur
nată, scoasă din făga
șul pe care, vai, îl con
sideră firesc. Iar cum 
o nenorocire nu vine 
niciodată singură, nora 
(soția inginerului), de
ranjată de întoarcerile 
lui tîrzii la domiciliu, 
îi impune acum să-și 
scoată pantofii la ușă, 
înainte de a intra... De 
cîteva zile, în servieta 
arătoasă omul poartă 
papucii de casă. Ajuns 
în fața ușii, cu grijă 
iși scoate pantofii, iși 
pune papucii, apoi, cu 
pantofii într-o mină, 
cu servieta în cealaltă, 
pătrunde și se furișea
ză, pe întuneric, pînă 
la colțul ce i-a fost 
destinat. Atît și-a do
rit într-o viață, atît a 
obținut.

Nicolae TIC

• SATISFACȚIA ÎMPLINIRI
LOR ȘI ASPIRAȚIA CONTINUI
TĂȚII. O scrisoare emoționantă 
am primit de curind de la octoge
narul Petre Vasilescu din Bucu
rești, șoseaua Viilor 92, bl. 4, ap. 52. 
La virsta sa înaintată, acest mais
tru comunist, care a muncit mai 
mult de o jumătate de veac în di
ferite întreprinderi — numai la 
I.T.B. stagiul său în producție a de
pășit 25 de ani, răstimp în care a 
fost evidențiat de 17 ori pentru 
muncă excepțională, economii, ra
ționalizări și inovații — ne impăr- 
tășește adinca satisfacție pe care o 
încearcă văzind că eforturile sale 
de o viață, ca și ale intregii noastre 
clase muncitoare, și-au găsit încu
nunarea în luminoasele înfăptuiri 
care au ridicat țara pe trepte de 
Înflorire materială și spirituală ce 
abia puteau fi întrezărite in anii 
de luptă și muncă încordată din 
zorii noii noastre orinduiri. Cu 
deosebită bucurie ne relatează to
varășul Vasilescu despre numeroșii 
săi foști ucenici și elevi, care, par- 
curgînd felurite etape de pregătire 
și calificare profesională, au ajuns 
să ocupe posturi-cheie in producție 
în calitate de maiștri, tehnicieni, 
ingineri de înaltă competență : „Un 
singur lucru le-aș dori : să nu uite

CU CITITORII

nici o clipă dificultățile și obstaco
lele pe care le-a avut de întimpi- 
nat și depășit generația noastră, nu 
spre a ne aduce elogii formale — 
departe de mine acest gînd — ci 
spre a continua să meargă pe ace
lași drum al strădaniilor necurmate 
pentru a face să triumfe pe pămin- 
tul patriei visurile, idealurile, as
pirațiile noastre".

• LUMINOASA OMENIE RO
MANEASCA... Un grăitor c^z de 
omenie simplă, caldă, luminoasă ne 
relatează cititorul nostru Gheorghe 
Geană din Suceava, str. Luceafărul 
nr. 7, bloc E 61, scara B, aparta
mentul 12. Despre ce e vorba ? „în 
urmă cu cîțiva ani, ca urmare a 
unei succesiuni de tragice întîm- 
plări, surorile Lenuța, Maricica, 
Daniela și Violeta, din Zvorîștea 
Bucovinei, au rămas orfane de 
ambii părinți. Firește, societatea 
noastră nu a fost indiferentă față 
de această situație și, prin grija or
ganelor de partid și de stat, feti
țele și-au găsit găzduire, potrivit 
vîrstei fiecăreia, în diferite cămine- 
internat din cuprinsul județului. 
Dar nu e suficient ca societatea în 
întregul ei să se gîndească la ase
menea probleme, ele trebuie să se 
afle și în atenția fiecărui membru 
al ei. Ceea ce .la noi se intimplă nu 
o dată, reliefind roadele intensei 
munci educative desfășurate de 
partid pentru dezvoltarea unui pu
ternic spirit de solidaritate și în
trajutorare umană, trăsături ca
racteristice eticii socialiste. Și 
iată că, și în cazul relatat mai sus, 
s-au găsit oameni de adevărată 
omenie — soții Eugenia și Victor 
Ionuță, oameni simpli și muncitori 
din Suceava — care s-au gîndit dă 
ar fi bine și firesc ca cele patru su
rori, pe care destinul le-a despărțit 
în mod atît de dureros, să fie din 
nou reunite : fără să ezite o clipă, 
ei au cerut forurilor de resort să 
le încredințeze cele patru fetițe în 
plasament familial. După o temei
nică chibzuință, luîndu-se în consi
derație interesele copiilor, această 
cerere a fost aprobată. Și iată că, 
de trei ani, cele patru surori sint 
din nou laolaltă, într-o familie în 
care domnesc căldura și armonia, 
te exemplu poate fi mai expresiv 
pentru rodnicia unui climat etic în 
care omenia a devenit o valoare 
fundamentală ?“

Reparație morală cu „materialul" clientului ?
Două succesive întîmpinări către 

redacție. Semnatar (și în numele 
soției sale) : I. Pogorilovschi, domi
ciliat în str. Virgil Pleșoianu nr. 84, 
București. Motivul ? „...vă aducem 
cu mîhnire la cunoștință faptul că 
am fost blamați pe nedrept într-un 
pasaj al reportajului „Ce nu poate 
salva nici... „Salvarea" („Scînteia", 
9 august 1980 — n.r.). Am dori să 
dispuneți o anchetare a cazului... o 
reparație morală a efectelor repor
tajului".

„Scînteia" n-a admis și nu va ad
mite niciodată ca prin paginile sale 
să fie blamați oameni cinstiți, co- 
recți. După cum nu s-a sfiit să ini
țieze actul reparator atunci cînd, 
independent de linia ei de conduită, 
s-a produs o eroare. Acest respect 
pentru adevăr — pentru că, în esen
ță. despre asta este vorba — ține de 
fizionomia inconfundabilă a presei 
noastre de partid, de etica gazeta
rului comunist, se încadrează firesc 
în prevederile limpezi ale Legii pre
sei. Iată tot atitea motive pentru 
care semnalul lui I. P. a fost primit 
cu receptivitate, cu dorința sinceră 
de a verifica. încă o dată, pe ce talger 
se află adevărul. Punctul de por
nire in acest demers ? Normal, arti
colul publicat în ziarul din 9 august 
1980. Ce se afirma de fapt aici des
pre I. P. ? Reproducem în întregi
me. pentru că în fond este vorba de 
numai cîteva rînduri de linotip :

.... Un nou apel «urgentissim» șl 
iată-ne din nou la drum (cu un echi
paj al „Salvării" — n.r.). De data 
asta spre strada Virgil Pleșoianu nr. 
84. Soții Pogorilovschi solicită să fie 
internată și «pusă sub interdicție» 
bătrîna Teodosia Irinievici, care ocu
pă o cameră la mansardă, deoarece 
«dă semne de isterie iresponsabilă». 
Ajunși la fața locului constatăm că 
T. I. e un om perfect normal, care, 
la virsta sa, de aproape 80 de ani, 
dovedește deplină luciditate și stă- 
pinire de sine. De altminteri, atit 
bătrîna, cît și unii vecini (D. Petri- 
că, C. Mihăescu) ne semnalează fap
tul că nu-i întîia oară cînd soții P. 
— care «vinează» camera T. I., pen
tru a-și lărgi ...dependințele aparta
mentului lor confortabil — cheamă 
«Salvarea» sau pun alte foruri pe 
drumuri spre a-și atinge țelul...".

Investigațiile inițiate pentru a pro
ba ori infirma cele de mai sus ne-au 
condus la... o cauză penală aflată 
mai multă vreme pe rol la Judecă

toria, sectorul 1. Părți în conflict î 
I. Pogorilovschi, în vîrstă de 43 de 
ani, și Teodosia Irinievici, de 80 de 
ani. N-am fi evocat această confrun
tare în sala de judecată dacă ea nu 
ar avea o foarte strînsă legătură cu 
afirmațiile din articolul „Ce nu 
poate salva nici... «Salvarea»". Deci : 
a chemat ori nu I.P. „Salvarea", în 
numele și fără acordul T. I. ? Dove
zile de la dosarul penal confirmă pe 
deplin că da. O recunoaște dealtfel 
și I. P. Există in această direcție și 
o inlimpinare către conducerea „Sal
vării", semnată de bătrîna in cauză, 
in care, in termeni vehemenți, ara
tă că este șicanată de vecinul amin
tit și cere să nu mai fie luate in

obiectiv substituit cu adevărul de uz 
propriu. De aici și pînă la răfuiala 
cu o bătrină octogenară nu-i decit 
un pas. Un pas care s-a și săvîrșit 
dealtfel : I.P. a lovit-o pe T.I., 
fapt pentru care a fost condamnat 
la o amendă de către Judecătoria 
sectorului 1, prin sentința penală nr. 
1 525 din 19 noiembrie 1980, recursul 
său fiind respins de Tribunalul mu
nicipiului București, nefiind promo
vat nici de Procuratura Generală.

Iată așadar cine este... blamatul 1 
Iată „temeiurile" în numele cărora 
invoca „reparația morală"... Sîntem, 
repetăm, pentru orice reparație mo
rală întemeiată. Dar, ca să o spu
nem pe șleau, nu cu... materialul

ANCHETĂ SOCIALĂ
seamă chemările acestuia în nu
mele ei.

Pină aici deci nici un motiv de... 
reparație morală. Ba mai mult. Să 
nu anticipăm însă. Să rămînem la 
fapte. A intervenit familia I. P. să 
fie internată „și pusă sub interdic
ție" T. I. ? Da, a cerut. Punînd la 
dispoziția celor indrituiți a lua o 
asemenea decizie un „aparat știin
țific" bogat despre ceea ce înseamnă 
psihoză, in lumina precizărilor date 
de „Dicționarul de psihologie", Ed. 
„Albatros", 1978, pag. 591—592... Și 
anexind 24 de pagini xeroxate după 
fișele de consultații și de tratament 
de la policlinica „Vasile Roaită", ale 
adversarei sale de proces. Cine i 
le-a pus la dispoziție, cum de s-a 
încălcat secretul medical, de ce nu 
s-a solicitat pe cale oficială o adresă 
în cauză ? — iată întrebări pe care 
I. P„ omul care se autocaracterizea
ză „corect, nepătat și fără vicii", 
care „n-a înjurat măcar o dată pe 
cineva", nu și le-a pus. Nu și le-au 
pus nici cei care l-au ajutat în acest 
demers. Ce comunică, totuși, procu
raturii, în această ordine de idei, 
Institutul de medicină legală Bucu
rești ? „Numita Irinievici T. nu pre
zintă tulburări clinice manifeste. Nu 
este cazul a fi pusă sub interdicție".

în fața acestor realități, îți pui în
trebarea : cine pe cine blamează ? 
Sînt oameni a căror optică despre 
adevăr suferă asemenea distorsiuni 
încît, pentru ei; albul poate deveni 
oricind negru și invers, dorința e 
confundată cu realitatea, adevărul

clientului, ci cu adevărul probat fără 
drept de apel.

Pentru a întregi portretul lui I.P., 
să așezăm față in față două feluri 
de argumente. Primul aparține apă
rătorului lui, care depune la dosarul 
unuia din procesele amintite, nici 
mai mult nici mai puțin decit o lu
crare despre artă, cu explicația că : 
„o persoană, autoare a unei aseme
nea lucrări, cercetător științific, nu 
poate să aibă o așa comportare de 
care este învinuit de partea vătă
mată". Mă rog, apărătorului asta i 
s-a servit, asta a zis, chiar dacă 
clientul său s-a expus la penibil. Să 
aruncăm însă o scurtă privire în 
dosarul penal cu pricina și să reți
nem și o altă categorie de argu
mente, definitorii : „Familia I. P„ 
coproprietară în imobilul de pe str. 
Virgil Pleșoianu nr. 84... a fost so
mată să permită folosirea grădinii 
tuturor coproprietarilor" (Din adresa 
întreprinderii de construcții, repa
rații și administrare locativă, str. 
Frumoasă nr. 39, către Teodosia 
Irinievici)... „O cunoaștem pe Teo
dosia Irinievici... fire blajină, care 
se bucură de stima tuturor. Singura 
ei vină : că ocupă o cameră, care 
este proprietatea ei., în același imobil 
cu I. P. Cunoaștem necazurile ce le 
întîmpină din partea colocatarilor 
săi (I. P. și soția) și de aceea am 
fost indignați... cînd numiții au în
cercat să o pună sub interdicție, de- 
clarînd-o nebună primejdioasă. Con
siderăm că este cazul a se lua mă
suri împotriva lui I. P. pentru ca

acesta să fie determinat să o lase 
în pace și să nu o mai chinuiască" 
(Din intîmpinarea către judecătorie, 
întîmpinare semnată de 26 de cetă
țeni — douăzeci și șase ! — de pe 
str. Virgil Pleșoianu). „Vă aducem 
la cunoștință că angajatul dv, 
I. P„ in repetate rînduri a provocat 
scandal la domiciliu, împiedicînd pe 
locatari să folosească curtea imobi
lului... întrucit comportarea numitu
lui I. P. și a familiei sale Ia locul 
de domiciliu contravine dispozițiilor 
legale, determinînd pe vecini să re
clame la diferite organe de partid și 
de stat, vă rugăm să-l puneți in dis
cuția colectivului în care muncește 
și să ne comunicați măsurile luate" 
(Din adresa nr. 991 132 trimisă de că
tre circumscripția de miliție nr. 17 
Institutului de cercetări pedagogice 
și psihologice București).

Ce s-ar mai putea adăuga la toate 
acestea ? Poate doar faptul că ati
tudini precum cele înfățișate mai sus 
nu au cum să afle înțelegere, tole
ranță, „reparații morale". Cei in 
cauză ar trebui să priceapă că auto
ritatea morală a fiecăruia dintre noi 
nu se clădește altfel decît pe teme
liile unei conviețuiri civilizate sub 
semnul stimei și respectului reciproc. 
Egoismul, ranchiuna, șicanele — ori
ei t de abil s-ar travesti — în ultimă 
instanță nu au șanse de supravie
țuire, intrucît legile scrise și nescri
se ale societății noastre sancționează 
asemenea manifestări opuse convie
țuirii întemeiate pe normele moralei 
socialiste, pe încredere și respect 
între membrii colectivității. Tocmai 
de aceea, nici un efort nu poate fi 
socotit in plus atunci cînd este 
vorba să-i facem pe unii semeni — 
cu comportamente reprobabile în 
relațiile cu colectivitatea — să înțe
leagă că ei înșiși trebuie să se schim
be dacă vor sa beneficieze, la rîn- 
dul lor, de respectul oamenilor. 
A privi cu luciditate în „tine însuți, 
a vedea și a înlătura ceea ce poate 
stîrni pe drept cuvînt nemulțumirea 
oamenilor în mijlocul cărora mun
cești și trăiești nu înseamnă un 
hatîr făcut celor din jur, ci înseam
nă, înainte de toate, a înțelege ade
vărul elementar potrivit căruia 
dreptul la stimă (inclusiv la „repa
rații morale") izvorăște din datoria 
de a corespunde exigentelor firești 
privind relațiile interumane din co
lectivitatea noastră socialistă.

Ilie TĂNASACHE
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LA RECENTA CONSFĂTUIRE DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R.!
Cu toată varietatea condițiilor de 

lucru din bazinul carbonifer al-Gor- 
jului, care individualizează in mare 
parte activitatea din fiecare carieră 
de exploatare la suprafață a lignitu
lui, in unele cazuri comparațiile sint 
posibile. Bunăoară, atit cariera Ro- 
vinari-est (la care ne-am referit in
tr-un articol precedent — „Scînteia" 
nr. 12 058), cit și cariera Roșia-Jiu 
sint dotate cu cite patru excavatoa
re. au o lungime a benzilor din cir
cuitele interioare de transport al 
cărbunelui aproape similară și dis
pun de două instalații pentru trans
portul și depozitarea materialului 
steril. Dar intre cele două unități 
există și deosebiri. In primul rind, 
sub aspectul rezultatelor. In cele 
cinci luni care au trecut din acest 
an, cariera Rovinari-est a înregistrat 
o restanță de circa 200 000 tone căr
bune, in timp ce cariera Roșia-Jiu 
a depășit planul cu 40 000 tone căr
bune.

Ce elemente pozitive deosebite se 
desprind . din experiența acumulată 
în ultimele luni de minerii de la ca
riera Roșia-Jiu ? Ne vom referi, in 
mod special, la acțiunile Întreprinse 
pentru mai buna întreținere și utili
zare a bazei tehnice din dotare : ex
cavatoare, benzi transportoare, in
stalații de depozitare a sterilului. 
Dealtfel, rezultatele diferite ale ce
lor două unități miniere se explică 
în mare măsură prin modul diferit 
în care au fost rezolvate tocmai a- 
ceste probleme de fond ale realizării 
producției de cărbune. Minerii de la 

cariera Roșia-Jiu — care anul tre
cut s-au numărat printre colectivele 
care nu și-au indeplinit planul la 
producția de cărbune — s-au con
vins că extracția ritmică, la nivelul 
prevederilor planului, depinde. Îna
inte de toate, de munca lor, de mo
dul in care folosesc și întrețin mij
loacele tehnice de care dispun. Și, 
acționind în acest sens, din luna 
martie a acestui an, ei iși îndepli
nesc și chiar depășesc cu regularita
te planul la producția de cărbune.

Este ora cind schimbul I predă 
lucrul schimbului II. Maistrul prin
cipal Vasile Ceapă prezintă, cu o- 
perativitate. raportul de activitate : 
„Azi am făcut o verificare preven
tivă la benzile transportoare 301 și 
302 de pe linia 1 de haldă. Am în
locuit o serie de perii colectoare la 
motorul de 630 kW, am verificat cir
cuitele de comandă, am făcut pro
be de funcționare la banda 301“.

— înțelegem că, în primul schimb, 
deși nu a apărut defecțiuni în func
ționarea utilajelor, ați executat to
tuși o serie de reparații. Ce rol au 
aceste intervenții preventive ? — îl 
întrebăm pe maistru după termina
rea raportului.

— întotdeauna este mai bine și 
mai ușor să previi o avarie, efec- 
tuînd diferite operații de întreținere, 
decît să remediezi o defecțiune după 
ce aceasta a apărut. Motorul de 630 
kW. de pildă, mai putea să funcțio
neze. Cind l-am desfăcut insă — 
profitind de o oprire de ordin tehno

logic — am observat că unele perii 
flamau. Dacă nu interveneam azi, 
motorul se putea arde peste citeva 
zile, ceea ce ar fi dus la dereglarea 
producției. Tot preventiv, in ultima

Planul la extracția de cărbune 
poate fi îndeplinit și depășit

- demonstrează prin fapte minerii de ia cariera Roșia-Jiu din 
bazinul Gorjului

perioadă am înlocuit 400 metri de 
bandă uzată și am efectuat șapte 
vulcanizări. Consider că și datorită 
acestui sistem de lucru reușim de 
citeva luni încoace să depășim pla
nul Ia producția de cărbune.

Ne-am oprit la acest exemplu pen
tru că el pune în evidență o anumi

tă optică, ilustrează responsabilitatea 
cu care muncitorii și specialiștii de 
aici acționează pentru a extrage cît 
mai mult cărbune. Oamenii muncii 
de la cariera Roșia-Jiu au înțeles că 

buna funcționare și întreținere a uti
lajelor, prevenirea defecțiunilor ac
cidentale reprezintă condiții de bază 
pentru desfășurarea normală, ritmi
că a producției. Și fac totul în acest 
sens. Astfel, anul trecut, pentru pri
ma dată de cind a fost pusă în func
țiune cariera, benzile transportoare 

ripabile (adică cele care se mută o- 
dată cu schimbarea frontului de lu
cru) au inceput să fie montate pe ali
niamente balastate, ceea ce a redus 
uzura covoarelor de cauciuc ; s-au a

menajat, de asemenea, drumuri de 
acces balastate pe lingă aceste benzi, 
iar pe lingă benzile fixe s-au construit 
drumuri din dale de beton. In acest 
an a fost pusă in funcțiune a doua 
linie magistrală de benzi pentru 
transportul cărbunelui din carieră, 
în felul acesta, cărbunele poate să 

fie livrat fie direct Ia termocentrala 
Rogojelu, fie intr-un depozit-tam- 
pon, eliminindu-se unul din marile 
neajunsuri in organizarea și desfă
șurarea producției. De reținut că 
ambele linii magistrale au fost do
tate cu cîntare automate.

— Din cite știu, sîntem singțira 
unitate organizată in acest fel, ne 
spune inginerul Barbu Bănete, șeful 
sectorului 1 al carierei. Problemele 
pe care le avem de rezolvat nu sint 
simple. în prezent, am ajuns cu ex- 
cavațiile ia 55 metri sub cota nivelu
lui, aceasta fiind cea mai mare a- 
dincime atinsă pînă acum in tot ba
zinul nostru carbonifer. De aceea, 
trebuie să montăm în serie cite două 
pompe pentru evacuarea apei de in
filtrație. Am reușit însă ca, printr-o 
bună organizare a muncii, prin re
medierea operativă a defecțiunilor 
— amenajarea drumurilor de acces 
fiind in acest sens de mare ajutor — 
să livrăm lună de lună cantități tot 
mai mari de cărbune. Practic, munca 
este in așa fel organizată incit să 
avem în permanență în flux defini
tiv două trepte de excavație, iar o 
treaptă să fie în deschidere. Așa 
cum s-a subliniat la recenta Consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
am înțeles că trebuie să acționăm 
cu toate forțele și priceperea noas
tră pentru îmbunătățirea activității 
de extracție a cărbunelui, spre a ne 
aduce din plin contribuția la dez
voltarea bazei energetice a țării.

Mai se cuvine adăugat că, in acest 
an, au fost completate echipele de 

mecanici și vulcanizatori. ceea ce 
asigură o mai mare operativitate in 
întreținerea utilajelor și remedierea 
defecțiunilor.

Fără a subaprecia importanța mă
surilor luate la cariera Roșia-Jiu. 
sporul de producție obținut in acest 
an, nu trebuie să se înțeleagă că, in 
prezent, aici nu mai sint probleme 
de rezolvat. Esențial este să se ac
ționeze și mai stăruitor pentru atin
gerea randamentului prevăzut la 
excavatoare și. strins legat de aceas
ta, pentru ridicarea calificării teh- 
nico-profesionale a personalului 
muncitor și îmbunătățirea tehnolo
giilor. NU constituie un motiv de 
automulțumire nici faptul că in pri
mele cinci luni ale anului numărul 
orelor de staționare a excavatoarelor 
din cauza ruperii benzilor și a 
timpului necesar pentru efectuarea 
vulcanizărilor este aici de circa patru 
ori mai mic decît la cariera Rovi
nari-est.

Indiscutabil, dezvoltînd experiența 
acumulată in ultimele luni și per- 
severind în soluționarea probleme
lor pe care le ridică zi de zi pro
ducția. minerii de la cariera Roșia- 
Jiu au posibilitatea să extragă can
tități și mai mari de cărbune, ceea 
ce este atit în interesul sporirii cîști- 
gurilor lor, cît și în interesul gene
ral al dezvoltării economiei.

Ion TEODOR 
Dumitru PRUNA

Directorul tehnic al întreprinderii 
„Electroputere“ din Craiova, ingine
rul Dumitru Hamzu, are, deosebit de 
pregnantă, o calitate pe care ar fi 
bine, ar trebui să o aibă fiecare ca
dru de conducere din economie. în 
tot ce spune, in modul cum gîndește 
se simte că este omul „cu picioarele 
pe pămînt", că abordează problemele 
complexe cu care se confruntă între
prinderea cu mult realism și cu înal
tă răspundere. La inceput, atitudi
nea sa deschisă surprinde. Mai mult, 
interlocutorul pare a fi vulnerabil.

— Sîntem, desigur, mulțumiți că in 
primele cinci luni ale anului ne-am 
realizat planul la principalii indica
tori. După cum sintem satisfăcuți și 
de faptul că, în acest an, colectivul 
nostru a beneficiat în fiecare lună de 
o sîmbătă liberă. Iar asemenea debu
turi promițătoare aș putea spune că 
sînt obișnuite de cîțiva ani. Dar, din 
păcate, tot obișnuite au început să 
devină și greutățile cu care ne con
fruntăm după primele patru-cinci 
luni. Sint greutăți provocate de 
nepunctualitatea unor furnizori, ca 
și de unele neajunsuri organizatorice 
interne. Fiind o întreprindere de 
mare complexitate, sîntem legați 
prin sute de fire de furnizorii și be
neficiarii noștri. Or, este suficient ca 
o singură verigă să nu funcționeze 
normal, pentru ca noi să nu ne rea
lizăm integral planul la un șir de 
produse. Din acest punct de vedere, 
în luna iunie și în lunile viitoare ne 
așteaptă unele surprize care, dacă 
nu se vor lua măsurile necesare, 
vor culmina cu pierderea sur
plusului de producție realizat pină 
în prezent și, apoi, cu nerealizarea 
planului la producția-marfă și, bine
înțeles, la producția fizică. Nu, nu 
este vorba de un pesimism pe care 
vreau să-l afișez eu, ci de realitatea 
cu care ne confruntăm de mai mult 
timp și pe care numai cu forțele 
noastre nu o putem schimba...

L-am ascultat în continuare pe 
directorul tehnic al întreprinderii. El 
a adus in discuție o seamă de aspec
te, susținute prin diferite argumente. 
Dintre greutățile cu care se confrun
tă unitatea craioveană, ne oprim în 
principal la cele care afectează fa
bricația de motoare electrice, care 
deține o pondere de 25 la sută în 
producția intreprinderii. Sint poate 

zeci de beneficiari din țară — prac
tic din toate ramurile industriei — 
care ar putea să ofere liste întregi 
de restanțe pe care le are „Electro- 
putere“ in livrarea motoarelor. Res
tanțe din anii trecuți sau din acest 
an, întrucît în producția de motoare 
electrice restanțele nu sg șterg auto
mat odată cu trecerea anului. Ele 
se cumulează și se reportează de la 
o perioadă la alta, neexistînd în țară 
o altă unitate care să acopere nerea- 
lizările la aceste produse complexe, 
cu gamă de puteri cuprinsă între 100

Pentru recuperarea 
restanțelor la producția 
de motoare electrice 

Cîteva măsuri eficiente (și absolut necesare!) 
la întreprinderea „Electroputere“-Craiova

și 3 000 kW. De fapt, așa ar fi firesc 
să se întîmple cu fiecare produs de 
importanță deosebită pentru econo
mie.

La ora actuală, pe lista restanțelor 
figurează 130 de motoare de mare 
putere, așteptate în unități ale meta
lurgiei, construcțiilor de mașini, in
dustriei petrolului ș.a. Care din aces
te restanțe sînt mai urgent de ono
rat ? Greu de știut. Directorul tehnic 
ne spunea că, date fiind implicațiile 
pe care le are pentru economia na
țională restanțele la producția de 
motoare electrice, se lucrează de Ia 
o săptămînă la alta după un grafic 
al urgențelor : „Ținem seama de 
beneficiarii care au cea mai acută 
nevoie de motoarele noastre. Fără să 
fie deloc o performanță deosebită 
acest mod de a lucra, totuși pînă 
acum cred că am reușit să facem 
ceea ce ne-am propus : să nu 
încurcăm economia in finalizarea 
unor capacități de investiții, chiar 

dacă livrăm în ceasul al 12-lea mo
toarele așteptate".

Evident, o asemenea „performan
ță" poate fi acceptată numai tempo
rar. în nici un caz nu poate deveni 
o regulă, o chestiune de durată. Ce 
ar trebui să se întreprindă pentru ca 
acest „dispecerat pompieristic al li
vrărilor" să fie înlocuit, așa cum este 
firesc, cu ordinea și disciplina, cu o 
organizare cel puțin normală, dacă 
nu chiar științifică a fabricației ? 
Atît din discuția, cu directorul tehnic, 
cu directorul comercial al întreprin

derii, Iulian Teodorescu, și cu secre
tarul adjunct al comitetului de par
tid, inginerul Sergiu Stamate, aveam 
să ne notăm citeva deziderate ce iși 
așteaptă implinirea :

1) Receptivitatea furnizorilor. în- 
cepînd cu luna iulie, întreprinderea 
craioveană ar trebui să livreze in
dustriei metalurgice primele loturi 
dintr-o comandă de 100 motoare. To
tul este pregătit în uzină pentru a se 
putea onora această comandă foarte 
importantă. în plus, au fost asimilate 
o serie de subansamble — cum sînt 
carcasele —■. pe care unii furnizori au 
refuzat să le fabrice. Finalizarea 
acestor motoare conform graficelor 
stabilite cu beneficiarii este condițio
nată acum de solicitudinea, de răs
punderea pe care o va manifesta co
lectivul de la întreprinderea de uti
laje și piese de schimb din Alba 
Iulia, care trebuie să realizeze scutu
rile din oțel. De mai bine de șapte 
luni se poartă discuții cu conducerea 

întreprinderii din Alba Iulia, fără să 
se ajungă la o soluție favorabilă. Așa 
că, la data aceasta, din 170 tone scu
turi necesare, au fost contractate nu
mai 37 de tone. Sintem convinși că 
pînă la urmă colectivul de la Alba 
Iulia va găsi suficiente resurse in
terne pentru a onora această coman
dă importantă, nu numai pentru 
„Electroputere", dar mai ales pentru 
economie.

2) Respectarea disciplinei contrac
tuale. Au devenit aproape o regulă 
restanțele in livrarea tablei silicioase 
de la Combinatul de oțeluri speciale 
din Tirgoviște și a conductorilor de 
cupru de la întreprinderea de cabluri 
și materiale electroizolante — Bucu
rești. Firește, se pot aduce fel de fel 
de justXjcări. Dar materialele res
pective lipsesc și cu justificări nu se 
pot fabrica motoare. Bunăoară, cei 
de la Tirgoviște motivează că nu pri
mesc tabla de la Combinatul din Ga
lați, iar cei din Galați spun că nu 
primesc motoarele de la... „Electro- 
putere". Orice comentariu este de 
prisos 1

3) Ordine și disciplină in activita
tea proprie. Spuneam, la început, că 
este de apreciat spiritul realist al 
opiniilor directorului tehnic al între
prinderii, ca, dealtfel, și ale celor
lalți interlocutori. în același spirit 
ne-au fost înșirate multe — poate 
prea multe ! — neajunsuri proprii, 
evidente și în fabrica de motoare : 
lipsa unor subansamble — construc
ții metalice din producția proprie — 
abateri de la disciplina tehnologică, 
nivelul încă scăzut de calificare al 
unor muncitori, încălcări ale progra
mului de lucru. Sînt neajunsuri bine 
cunoscute și, tocmai de aceea, orga
nizația de partid, consiliul oameni
lor muncii trebuie să acționeze ferm 
pentru înlăturarea lor.

Poate realiza întreprinderea „Elec
troputere" planul la producția de mo
toare, la termenele și în numărul so
licitat de beneficiari ? Indiscutabil, 
planul poate fi realizat corespunză
tor clauzelor contractelor încheiate, 
prin eforturile conjugate ale colecti
vului întreprinderii și ale furnizori
lor de diferite subansamble și mate
riale. în aceasta constă dealtfel 
fondul problemei.

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SALAGEAN

De la seceriș la depozitare - organizare 
exemplară, ordine și disciplină

Ne mai despart puține zile de 
momentul cind combinele vor intra 
in lanurile de orz. iar apoi in cele 
de griu. Termenele stabilite pentru 
strîngerea și punerea la adăpost a 
recoltei de cereale păioase sint pre
cise : orzul — în 4 zile, iar grîul —■ 
în 8—10 zile de la declanșarea lucră
rilor.

De bună seamă, încadrarea în li
mitele de timp stabilite a campa
niei de recoltare a cerealelor păioase 
impune ca toate pregătirile să fie 
încheiate fără întîrziere in fiecare 
unitate agricolă, in fiecare consiliu 
agroindustrial. Așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., organele și organi
zațiile de partid, organismele agri
cole trebuie să treacă imediat la 
efectuarea pregătirilor corespunză
toare pentru recoltare, astfel incit 
întreaga recoltă a acestui an să fie 
sțrînsă intr-un timp cît mai scurt și 
fără pierderi, să creeze condiții pen
tru buna depozitare a recoltei, fiind 
interzisă cu desăvirșire lăsarea pro
duselor agricole in eimp, sub cerul 
liber.

Programul întocmit de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
cu privire la desfășurarea lucrărilor 
agricole de vară cuprinde un an
samblu de măsuri organizatorice și 
tehnice, cu termene exacte și res
ponsabilități precise pentru fiecare 
acțiune. Ne vom referi la cîteva din 
acestea și, indeosebi, la cele care 
ridică unele probleme ce se cer re
zolvate fără întîrziere, astfel incit 
nimic să nu impieteze buna desfă
șurare a lucrărilor.

FUNCTIONAREA NEÎNTRERUP
TA A COMBINELOR ȘI CELOR
LALTE UTILAJE presupune ca aces
tea să fie în totalitate reparate și re
vizuite cu cea mai mare răspundere. 
Din datele furnizate de ministerul de 
resort rezultă că, la 6 iunie, mai erau 
de reparat 1 416 combine. 690 prese 
de balotat paie și alte utilaje. Sint 
multe stațiuni pentru mecanizarea a- 
griculturii care, printr-o temeinică 
organizare a muncii și recondiționa- 
rea unui mare număr de piese de 
schimb, au reușit să încheie din timp 
reparațiile, toate utilajele fiind pre
gătite să intre în lanuri. în altele

însă, lucrările de reparații au fost 
tărăgănate. Desigur, repararea uti
lajelor a intirziat și datorită lip
sei unor piese de schimb. Ca
și în alți ani, pe lista restanțierilor 
in livrarea pieselor de schimb figu
rează întreprinderile „Semănătoarea" 
București, „Neptun" — Cîmpina, 
I.M.U. Medgidia, iar la curele pen
tru combine — Combinatul de arti
cole tehnice de cauciuc Jilava. Con
ducerile, colectivele de muncitori și 
specialiști din aceste întreprinderi au 
datoria de mare răspundere de a li
vra grabnic toate piesele de schimb 
absolut necesare acum și care sint , 
prevăzute in contractele încheiate cu 
agricultura.

PREGĂTIREA SPAȚIILOR DE 
DEPOZITARE. Așa cum a indicat 
conducerea partidului, cerealele vor 
trebui să ajungă în cel mai scurt 
timp din cimp in. magazii, ințerzicîn- 

. du-se cu desăvirșire lăsarea produ
selor in cimp sub cerul liber. Este ne
cesar ca, acolo unde nu sint silozuri 
și magazii suficiente, să fie găsite so
luții pentru ca grîul și orzul să fie 
depozitate provizoriu în spațiile dis
ponibile ce există în comune și 
sate. Cu toată răspunderea, or
ganele județene de partid și agricole 
trebuie să asigure încheierea in 
cîteva zile a acțiunii de curățire și 
dezinsectizare a silozurilor și maga
ziilor. ca și a celei de identificară a 
spațiilor suplimentare pentru depozi
tarea produselor.

ORGANIZAREA JUDICIOASĂ A 
MUNCII. în campania agricolă din 
vara acestui an. toate lucrările — 
recoltarea cerealelor păioase. trans
portul imediat al producției la locul 
de depozitare, eliberarea terenului 
de paie, efectuarea arăturilor și se
mănatul culturilor succesive — se vor 
executa în flux neîntrerupt numai 
de către formații complexe de me
canizare. Aceste formații vor fi dotate 
cu combine, prese de balotat, mașini 
de adunat și căpițat, pluguri, discuri, 
semănători, vor avea la dispoziție un 
număr corespunzător de mijloace de 
transport. Fiecare formație va fi con
stituită din combineri, tractoriști, me
canici. șoferi, muncitori, cooperatori 
sau alt personal permanent sau sezo
nier și va fi condusă de un șef de for

mație. stabilit de biroul executiv al 
consiliului agroindustrial din rîndul 
cadrelor cu munci de răspundere, cu 
experiență și autoritate profesională 
din unitățile agricole ale consiliului. 
El va răspunde in fața biroului e- 
xecutiv ai consiliului agroindustrial, 
Împreună cu conducerile unităților a- 
gricole, de executarea integrală și in 
cele mai- bune condiții a lucrărilor.

Intr-una din zilele săptămînii vii
toare, în cel mai reprezentativ con
siliu agroindustrial din fiecare ju
deț se va organiza un instructaj cu 
cadrele de conducere din consiliile 
agroindustriale, urmînd ca asemenea 
instructaje să se organizeze apoi în 
fiecare consiliu. Cu acest prilej se 
vor definitiva programele speciale de 
recoltare, se va stabili sistemul de 
lucru al fiecărei formații de combi
ne, cum trebuie asigurată corelarea 
recoltării cu transportul și depozi
tarea produselor, ce măsuri trebuie 
întreprinse pentru eliberarea imedia
tă a terenurilor de paie și însămîn- 
țarea culturilor succesive — adică, 
în ansamblu, modul in care trebuie 
organizată munca pentru buna des
fășurare a lucrărilor agricole de vară.

Strîngerea în scurt timp și fără 
nici o pierdere a cerealelor este o 
sarcină economică și politică de cea 
mai mare răspundere. De aceea, în
treaga activitate de pregătire și or
ganizare a campaniei de recoltare 
trebuie să se desfășoare sub condu
cerea directă a organelor și orga
nizațiilor de partid. Ținînd seama de 
complexitatea acestei acțiuni, un 
activist de partid va răspunde ne
mijlocit, în fiecare consiliu agroin
dustrial și unitate agricolă, de des
fășurarea lucrărilor de recoltare, 
transport și depozitare, precum și 
de îndeplinirea sarcinilor de livrare 
la fondul de stat. Esențial este ca, 
pretutindeni. în toate unitățile agri
cole să se asigure o organizare te
meinică a muncii, astfel încît re
coltarea și celelalte lucrări agrico
le de vară să se încadreze in limi
tele termenelor stabilite. Cu toții 
sîntem interesați ca recolta acestui 
an — piinea întregului popor — să 
ajungă în cel mai scurt timp și fără 
pierderi din cimp in magazii 1

loan HERȚEG

BIOGAZUL — o resursă energetică pe care se poate conta
In zilele de 4 și 5 iunie s-au des

fășurat la Pitești lucrările unei con
sfătuiri avînd ca temă „probleme 
actuale privind producerea și valo
rificarea biogazului”, organizată de 
către Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie. Consiliul na
țional al inginerilor și tehnicienilor, 
Consiliul popular al județului Ar
geș, in colaborare cu Ministerul A- 
griculturii și Industriei Alimentare, 
Comitetul pentru problemele con
siliilor populare și Institutul cen
tral de chimie. Cei aproape 300 de 
participanți au asistat- la un util 
schimb de experiență intre producă
torii și utilizatorii de biogaz, au 
fost informați, prin expunerile pre
zentate de către specialiștii din in
stitute de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică, asupra modali
tăților de producere și utilizare a 
biogazului, cu privire la noi tehno
logii de construire a instalațiilor, a- 
supra avantajelor și posibilităților de 
dezvoltare a acestei ramuri ieftine 
și practic inepuizabilă de energie.

Cu o experiență bogată in acest 
domeniu se înscrie județul Argeș, 
unul dintre pionierii folosirii aces
tui valoros înlocuitor al combusti
bililor clasici. „încă din anul 1973, 
ne precizează tovarășul Nicolae 
Gheorghe — prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Argeș, 
în urma unor cercetări și experi
mentări ale specialiștilor noștri, a 
fost dată în folosință instalația de 
biogaz de la stația de epurare a ape
lor reziduale Prundu-Pitești. proce
deu prin care s-au economisit, pină 
astăzi, milioane de metri cubi de 
gaz de sondă. Experiența acumu
lată a permis extinderea ariei de 
investigare și amplasare a unor a- 
semenea surse. In momentul de față 
a intrat in probe tehnologice și uni
tatea similară de la stația de epu
rare a orașului Curtea de Argeș și 
funcționează alte 20 de instalații de 
biogaz atît în cadrul unor colectivi
tăți (S.M.A., școli), cît și în gospo

dăriile unor țărani muncitori, utili- 
zindu-se zilnic circa 4 500 mc bio
gaz".

Dealtfel, o parte din aceste uni
tăți de producere a biogazului au 
fost vizitate de participanții la con
sfătuire. Dintre acestea am remarca 
cercetările originale ale conferen
țiarului dr. ing. Vasile Dumitrescu, 
inventator de prestigiu, și colabora
torilor săi de la institutul de învă- 
țămint superior din Pitești, pentru 
valorificarea biogazului prin îmbu- 
teliere și folosire a acestuia drept

însemnări de la o recentă consfătuire a specialiștilor 
în acest domeniu

carburant la tractoare șl, probabil 
în viitor, la autovehicule. Prin în
semnătatea eficienței sale econo
mice, de mare perspectivă și actua
litate, aceste cercetări se înscriu în 
rîndul celor mai spectaculoase în
trebuințări ale biogazului, de fapt 
a reconsiderării acestui combusti
bil pentru noi și nebănuite între
buințări.

Prezența la consfătuirea de la Pi
tești a reprezentanților principale
lor foruri, inclusiv C.N.S.T., respon
sabile de urmărirea și îndeplinirea 
programului național de producere 
și valorificare a biogazului, ne-a o- 
ferit posibilitatea efectuării unui 
bilanț al realizărilor prezente și al 
perspectivelor in acest domeniu.

„Gradul de utilizare al acestei re
surse este promițător, ne spune to
varășul Nicolae Nicolae, președintele 

i comisiei de prognoză și planificare 
din cadrul C.N.S.T. In prezent, 16 
orașe din țara noastră au producții 
de biogaz în stațiile de epurare a 
apelor. De asemenea, soluția tehnică 
pentru stațiile de biogaz ale marilor 
ferme zootehnice este in curs de 
demonstrare pe instalația-pilot de la 

Periș cuplată la o fermă de porcine 
de 5 000 capete ; totodată, o instalație 
industrială funcționează la întreprin
derea de sere „30 Decembrie", jude
țul Giurgiu. Valorificările din stația 
de la Periș au confirmat tehnologia 
adoptată, evidențiind în același timp 
unele deficiențe ale instalațiilor și 
utilajelor folosite. S-a elaborat un 
proiect directiv pentru complexe de 
50 000 de porci, pe baza căruia s-au 
elaborat proiecte de execuție pen
tru 10 complexe, fiind deja deschise 
și în execuție șantierele în 6 unități.

în ceea ce privește valorificarea 
energetică prin biogaz a dejecțiilor 
și deșeurilor agricole din gospodări
ile individuale și colectivități, prin 
grija C.N.S.T. au fost difuzate in 
toate județele țării proiecte de exe
cuție pentru instalații mici cu volum 
de fermentare de 5, 7, 10 și 25 metri 
cubi. în momentul de față au fost 
realizate și funcționează in țară peste 
50 de instalații de biogaz".

Rezultatele de pînă acum sînt în- 
tr-adevăr promițătoare și demon
strează faptul că producerea biogazu
lui a depășit deja stadiul cercetărilor 
și că este timpul ca utilizarea sa să 
capete un caracter mai larg, resurse 
fiind indestulătoare. — subliniază 
tovarășul dr. ing. Vaier Stoica, direc
torul științific al Institutului de chi
mie alimentară. Dar în aprecierea 
semnificației potențialului energetic, 
pe care îl prezintă biogazul, hotărîtoa. 
re nu este valoarea absolută a cifrelor, 
ci marele număr de utilizatori în con
diții locale ce pot beneficia multila
teral de pe urma biogazului în sens 
energetic și al îmbunătățirii condițiilor 
de muncă și viață. Se estimează ast
fel că biogazul poate acoperi nevoile 
energetice ale fermelor zootehnice de 

tip industrial în proporție de 70—80 
la sută".

Cît privește producerea biogazului 
în instalațiile de epurare a apelor 
orășenești — sector cu rezultate deja 
vizibile — am cerut informații supli
mentare tovarășului ing. Horia I. 
Teiușan, director in Comitetul pentru 
problemele consiliilor populare. „Cele 
17 stații de biogaz existente deja in 
funcțiune produc un echivalent ener
getic de 5 500 t.c.c./an. Dar numărul 
lor va crește simțitor, astfel că în 
întreg cincinalul 1981—1985 aportul 
energetic total va măsura circa 
160 000 t.c.c. Firește, mai sint încă o 
serie de probleme nerezolvate atit în 
domeniul cercetării, cît și pe linia 
execuției și exploatării instalațiilor. 
Multe din rămînerile în urmă în 
realizarea obiectivelor ce ni le-am 
propus își au originea atît în insufi
cienta preocupare a consiliilor popu
lare locale, cit și datorită lipsei unor 
utilaje, ca pompe, hidrofoare, arză
toare, recipienți de înmagazinare etc., 
pentru care Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și Ministe
rul Minelor, Petrolului și Geologiei 
rămin încă datoare".

Consfătuirea de la Pitești a scos 
în evidență faptul că este momentul 
unei cotituri in ceea ce privește pro
ducerea și utilizarea biogazului, că 
experiența acumulată permite de a- 
cum depășirea stadiului demonstrați
ilor și experimentărilor și trecerea la 
faza de aplicație industrială. Pentru 
aceasta se cere o mai mare mobili
zare a tuturor specialiștilor, la nivel 
central și local, pentru accelerarea 
punerii în valoare a celor mai eco
nomice, eficiente și valoroase soluții 
de producere și utilizare a biogazu
lui — inclusiv conversia lui în ener
gie electrică și termică — astfel ca 
această resursă să-și aibă cota sa de 
participare la realizarea marelui 
obiectiv care vizează, în deceniul 
care urmează, independența energe
tică a țării.

Vlaicu RADU

BACĂU :

Din primele zile 
la parametrii proiectați

Pe platforma petrochimică Bor- 
zești, în cadrul noii rafinării de pe
trol, au fost puse in funcțiune, la 
întreaga capacitate, alte două obiec
tive industriale importante : insta
lațiile pentru extracția și separarea 
arometelor, adevărate bijuterii ale 
tehnicii noastre moderne.

Concepute și realizate de specia
liști de la I.C.I.T.P.R. Ploiești și 
constructorii Trustului din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej, aceste noi 
instalații sint dotate la nivelul teh
nicii mondiale, cu utilaje fabricate 
in întregime in țara noastră. Atît 
instalația pentru extracția aromete
lor, cît și cea pentru separare a 
acestora contribuie din plin la va
lorificarea superioară a țițeiului. 
Benzenul, toluenul, xilenul și ce

lelalte aromete realizate aici sint 
folosite ca materii prime în indus
tria noastră petrochimică, înlocuind, 
in bună măsură, importul. Este de 
remarcat faptul că la extracția aro
metelor se folosește, pentru prima 
dată in țară, un solvent de prove
niență românească. Datorită efor
turilor făcute de petrochimiștii de 
aici, noile instalații lucrează la pa
rametrii proiectați chiar din prime
le zile de la intrarea in funcțiune. 
(Gh. Baltă).

în fotografie : Instalație de ex
tracție în cadrul noii rafinării de 
pe platforma petrochimică Borzești.

Foto : C. Bursuc

CALITATEA PRODUSELOR
(Urmare din pag. I) 

vorba nicidecum de complicate pro
bleme tehnice sau tehnologice neso
luționate, ci numai și numai de 
încălcarea regulilor stricte ale disci
plinei tehnologice. Există maiștri și 
ingineri in secțiile de producție, 
există controlori ae calitate pe între
gul flux tehnologic. Sint zeci de mii 
de controlori de calitate in Întreaga 
țară. Dar nu putem să punem in 
spatele fiecărui muncitor un contro
lor, un om care să vegheze la asi
gurarea calității ! Decisivă in asi
gurarea înaltei calități a produselor 
este atitudinea noastră față de propria 
muncă. Ca proprietari, producători și 
beneficiari a tot ceea ce realizează, 
oamenii muncii — de la muncitor, 
inginer pină la director — trebuie să 
fie interesați in cel mai inalt grad 
ca tot ceea ce produc, tot ceea ce 
iese pe poarta unității, purtînd 
marca fabricii in care lucrează, să 
fie ireproșabil din punct de vedere 
calitativ. Este limpede, deci, că asi
gurarea unei înalte calități nu poate 
fi redusă la dimensiunile unei pro
bleme strict tehnice sau organizato
rice : ea constituie, deopotrivă, o 
problemă de răspundere și conștiință 
înaintată, muncitorească, o obligație 
a tuturor — de la cercetător la pro
ducător, de la muncitor la director. 
Este, in fine, rezultatul concret, mă
surabil în fapte, al muncii politico- 
educative desfășurate de organizațiile 
de partid, de organizațiile de masă și 
obștești.

Stă în puterea fiecărui colectiv să 
realizeze, in acest cincinal al calității 
și eficienței produse de înaltă cali
tate. Avem pentru aceasta o bază 
tehnică și materială corespunzătoare; 
avem oameni cu experiență, cu bună 
pregătire profesională ; avem dispo
nibilități creative și potențial nova
tor practic neepuizabile. Să le valo
rificăm din plin. Și trebuie 
să fie limpede fiecărui om al muncii 
că înalta calitate a produselor este 
pină la urmă suportul material al 
întregului efort pentru realizarea 
unei noi calități în economie, pentru 
creșterea eficienței economice șl a 
avuției naționale, pentru asigurarea 
unei înalte calități a vieții.
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ÎN JUDEȚUL HARGHITA
Noi și atractive unități turistice

Noua condiție umana a țărănimii
£ ■ *■*

în creația literar-artistică
Deschideri ample spre un proces 
de transformări umane fără egal 
------------------------------------  Platon PARDĂU-------------------------------------
Este dificil, dacă nu im tigă pierzind, care învață alb, nu am ajuns prea de-

posibil, de explicat drumul 
prin care o stare a reali
tății devine valoare ca 
artă. Abia tirziu, cu „Răs
coala", avem un reflex ar
tistic durabil al tragicelor 
evenimente de la 1907 ; 
zguduirile aduse de primul 
război mondial se vor re
percuta în literatură (mă 
gîndesc la opere de rezis
tență) prin romane semna
te de Camil Petrescu sau 
Cezar Petrescu. O litera
tură majoră inspirată de 
cel de-al doilea război mon
dial, după părerea mea, 
incă nu s-a scris. Oricum, 
se pare că o anumită per
spectivă a evenimentului 
consumat este obligatorie 
nu numai pentru a obține 
o imagine corectă despre 
respectivul eveniment, dar 
constituie una din rigorile 
ale însăși algebrei talente
lor. în segmentele mai 
mari de timp se adună 
probabil nu numai infor
mații : moleculele chimiei 
interioare, subtile, devin o 
viziune unică de scriitor.

Marile noastre cărți des
pre anii (oamenii !) satu
lui imediat anteriori celui 
de-al doilea război le va 
da Marin Preda, la distan
ță în timp, dar cu o pros
pețime care anulează vio
lent timpul calendarului și 
situează totul în tiparul 
timpului etern. Tot același 
scriitor va fi cel care va 
găsi racordul ca artă spre 
deceniile cinci-șase. Căci 
„Cel mai iubit dintre pă- 
mînteni" e un model de 
opoziție a artei față de 
perisabil ca material eve- 
nimențial, tocmai prin des
coperirea canalelor prin 
care omul poate comunica, 
și peste timpul istoric în
cheiat, cu semenul său, in 
mod viu, de la suflet la 
suflet. Evident, asemenea 
mari descoperiri au loc pe 
un fond mai larg de încor
dare spirituală către un 
anume țel. piscurile se 
inalță în reliefuri muntoa
se ; mai rar un Everest 
crescut în cîmp gol sau 
depresiune. Această ten
siune a căutărilor, această 
digitație pe claviatura sau 
cordajul instrumentului se 
simte, de cităva vreme cu 
febrilitate, în ceea ce pri
vește asumarea de către 
creația de valoare a lumii 
satului. Plutește ceva in 
aer, dacă ținem seama de 
cărțile scrise în anii din 
urmă, de romanele de cer
tă reputație, din care nu 
lipsesc mai ambițioase sau 
mai restrînse incursiuni în 
lumea satului românesc de 
la finele mileniului doi. 
Trebuie să recunoaștem, 
teritoriul acesta este, pen
tru scriitorul român de azi, 
multiplu inhibant. Dena
turări mai vechi sau mai 
noi, idilismele, absolutis- 
mele sînt o umbră greu de 
ignorat pentru cine își res
pectă talentul și, firește, 
dispune de ceea ce se nu
mește talent. în deceniul 
cinci, diverse schematisme 
au stricat imaginea satului 
și ca reflex în artă. Satul 
acelor ani a pierdut șansa 
de a se sublima atunci toc
mai în ceea ce avea el 
înălțător și dramatic, eroic, 
omenesc și tragic, în ire- 
versibila-i transformare. 
Nu cred că trebuia plins 
trecutul care, în mod obiec
tiv, avea să fie înlocuit de 
altceva, și anume de noile 
relații, socialiste, în lumea 
satului. Literatura care 
face apologia stagnării nu 
folosește omului și perpe
tuei sale ascensiuni. Nu 
cred că romanul despre 
omul de la țară din acea 
epocă putea rezista fără 
istoria vie din om, fără 
dialectica ființei care ciș-

opunîndu-se uitării a ceea 
ce reprezintă el ca individ. 
A situa un proces deasu
pra omului poate fi operă 
de utilă cercetare, expli
care, nu însă operă de 
artă. Anii respectivi au ge
nerat mai mult o literatură 
a instituțiilor, pierzînd 
prea mult din vedere omul. 
Această eroare mi se pare 
a nu fi complet evitată nici 
chiar astăzi, cînd experien
ța socială, culturală, spiri
tuală și, de ce nu?, afec
tivă a scriitorului e alta, 
mai complexă și mai ade
vărat omenească. Fără să 
ignore sistemul instituțio
nal, prin spiritul timpului 
de astăzi, scriitorul e mult 
mai aproape de om. Cu 
toate acestea, cu deosebire 
în literatura inspirată de 
sat, în literatura realistă 
despre sat (fiindcă se scrie 
la noi și o proză de for
mulă fantastă, cu surse 
din folclor), tentația supra
licitării unor false puri
tăți, exacerbarea unor de
functe practici este încă 
supradimensionată, igno- 
rîndu-se uneori faptul că 
în planul realului țăranul 
insuși s-a desprins de 
multă vreme din aseme
nea teritorii spirituale. Voi 
adăuga observația, făcută 
adesea de critica literară, 
că, doar cu un transfer 
de culori, albul devenit 
negru și negrul devenit

parte, căci ceea ce este 
esențial rămîne studierea, 
înțelegerea omului viu, 
adevărat, cu puterea lui de 
a rămîne el însuși și de a 
se transforma pe drumul 
istoriei, nu a se adapta în 
mod sumar și mecanic — 
fiindcă omul nu se adap
tează niciodată neomenes
cului — ci a desena isto
ria prin ființa lui.

Vrem, nu vrem, țăranul 
de azi nu-și pierde nopțile 
confecționînd „Miorițe", 
mai greșește clnd își pic
tează cerbi trandafirii în 
verandă și pune brîie din 
cioburi de oglindă în lar
gul pereților. Corectarea 
gustului său estetic ține 
de mijloacele noastre de 
comunicare zilnică cu el. 
De știința și gustul educa
torilor. Dar asta e o altă 
problemă și aparține mar
ginal literaturii. Literatura 
nu poate spune nu înain
te de a se întreba de ce ? 
Literatura nu-și poate per
mite să vadă lumea cu un 
singur ochi. Aceluiași ță
ran, de exemplu, căruia 
nu-i mai place „Bătuta" 
și-și botează copiii cu 
nume ca Pamela, Jean, 
Mira etc., îi place să locu
iască în casă cu cinci odăi, 
să gătească la aragaz și 
să-și pună un cocoș de 
tablă zincată pe acoperiș, 
îi place, dacă se ia el la o 
ambiție, să te îmbrace în

bani, pe tine orășeanul 
care lucrezi după program 
și nu după zi-lumină ; îi 
place să fie mai degrabă 
eficient lui (și prin asta și 
țării) decît să stea pe pris
pă cu cavalul rezemat de 
buză. Or, oficiind la mor- 
mîntul cailor măcelăriți în 
excese, autorul de proză 
rurală nu poate uita toc
mai satul deschis și dina
mic. satul unde, cum zicea 
Marin Preda, referitor la 
epoca antebelică, timpul a 
început de mult să se gră
bească.

Există un fel de expli
cație, paraliterară desigur. 
Scriitorul, de multe ori 
tînăr, se îndreaptă cu 
nesaț spre fondul de în- 
tîmplări senzaționale și, 
adesea, apropiate. Lipsa 
bunei cumpăniri generea
ză însă, cum scria mai 
deunăzi un prozator impor
tant de azi, mai degrabă 
un fel de bîrfă decît litera
tură. al cărei mesaj înce
tează a oferi deschidere, 
lumină, speranță, obligato
rii în viață și cu atît mai 
mult în viața menită a dura 
prin artă. Confuziile între 
realismul unei viziuni, 
complexitatea ei și mărun
ta informație unilaterală 
nu pot duce decît la erori, 
îndrăznesc să spun că as
tăzi satul constituie una 
din necunoscutele foarte 
ofertante scriitorului. Tim
pul lucrează aici în direcții 
fertile pentru constituirea 
unui erou nu prototip, ci 
de mare complexitate. Sa
tul oferă una dintre cele 
mai largi deschideri de 
informație și de inspirație, 
spre surprinderea unui 
proces ale cărui profun
zimi sînt poate fără egal, 
raportate la întreaga noas
tră societate.

Satul creator de istorie
-----------------Mihail DIACONESCU------------------

Ca păstrător al spiritua
lității prin care ne semni
ficăm in lume, satul româ
nesc a impus totdeauna va
lori specifice. Aceste valori, 
respectiv complexele relații 
în care se exprimă prețuirea 
unor acte sociale, psiholo
gice, caracterologice și de 
altă natură aflate în acord 
cu necesitățile și cu idealu
rile oamenilor, au marcat 
nespus de adînc diversele 
etape ale devenirii istorice 
românești. Faptul că ideile, 
convingerile, dar îndeosebi 
atitudinile de viață practice 
ale satului au structurat 
atît de puternic și de nuan
țat diversele etape ale de
venirii noastre prin timp 
se explică prin rolul de 
clasă fundamentală al țără
nimii de-a lungul multor 
veacuri de existență. Im
presionantele valori ale sa
tului, concretizate înainte 
de toate în imperative etice, 
dorințe, intenții, dar înde
osebi în atitudinile oameni
lor față de semenii lor și 
față de evenimente, repre
zintă obiectivări ale esenței 
umane cu un rol decisiv în 
constituirea fondului de 
idei, de reprezentări și de 
aspirații pe care arta, lite
ratura, muzica și filozofia 
poporului român le-au pro
pus lumii.

în legătură cu valorile 
satului s-a discutat mult în 
literatura, sociologia și 
psihologia socială româ
nească despre mentalitatea 
specific rurală. Constituită 
ca un ansamblu coerent, 
durabil, bine structurat și 
ierarhizat de opinii și con
vingeri care influențează 
gindirea tuturor celor de la 
sate, mentalitatea rurală 
românească a fost abordată 
și ea din perspective de o 
mare varietate, subliniin- 
du-se în egală măsură com
ponentele ei logice și afec
tive. Această mentalitate se 
caracterizează prin omenie, 
credință nestrămutată în 
valorile proprii, completată

de o deschidere plină de 
interes față de tot ceea ce 
este nou, toleranță, o strîn- 
să comuniune cu natura 
avînd drept corelat o inte
grare firească în orizontul 
cosmic. în lucrarea semni
ficativ intitulată Profilul 
spiritual al poporului român, 
filozoful și logicianul Atha- 
nase Joja sublinia, între 
altele, faptul că mentalita
tea noastră ca popor se 
distinge prin caracterul său 
luminos și lucid sau, cum 
scrie el insuși, „apolinic și 
raționalist".

Acest caracter este ușor 
' de sesizat însă în primul 
rînd în componenta rurală 
a mentalității românești. Ea 
are un corelat in consec
vența cu care o lungă și 
strălucită tradiție a litera
turii noastre de inspirație 
sătească a propus conștiin
ței publice eroi puternic 
echilibrați din punct de 
vedere afectiv, profund 
etici, luptători dîrji pentru 
valorile omeniei în care 
cred, senini in fața grave
lor încercări ale istoriei și 
ale vieții, hotărîți în tot 
ceea ce fac, înclinați spre 
umor și zeflemea, gata de 
jertfă pentru apărarea țării 
și a propriilor idealuri cînd 
împrejurările o cer. Astfel 
de eroi, admirabil reprezen
tanți ai satului românesc, 
dau strălucire nepieritoare 
creațiilor epice ale unor 
autori ca Ion Creangă, loan 
Slavici, Duiliu Zamfirescu, 
Mihail Sadoveanu, Liviu 
Rebreanu, Zaharia Stancu, 
Marin Preda. Geniul unor 
poeți ca George Coșbuc, 
Octavian Goga sau Lucian 
Blaga a găsit, de asemenea, 
în vastul univers al valo
rilor spirituale specifice sa
tului românesc un obiect 
predilect de evocare lirică. 
Continuîndu-le tradiția, au
tori contemporani ca Ion 
Lăncrănjan, în proză, sau 
loan Alexandru și Ion 
Gheorghe, in poezie, s-au 
impus și ei în conștiința 
publică prin puternica

și admirabila originalita
te cu care interpre
tează specificitatea rurală 
românească. Pe alte pla
nuri, creația unor mari ar
tiști, interpreți ai sufletului 
românesc ca Nicolae Gri- 
gorescu, George Enescu și 
Ion Mincu reprezintă, de 
fapt, efortul permanent de 
reevaluare din perspective
le lor subiective a valorilor 
spirituale obiective ale me
diului nostru sătesc.

Evident, sesizarea va
lorilor spirituale ale mediu
lui rural corelate cu aspec
tele sale sociale și econo
mice specifice, cu pulsul 
viu al transformărilor pe 
care el le cunoaște fără 
încetare presupune din par
tea creatorilor de artă 
dornici să le evoce o atitu
dine consecventă, larg cu
prinzătoare, întemeiată pe 
o trăire nemijlocită, dar 
mai ales pe imperativul 
etic al datoriei profunde 
față de sat. Orientările lite
rare provocate de Sămănă- 
torul și Viața românească 
au subliniat, la timpul lor, 
cu numeroase diferențe 
specifice, desigur, tocmai 
datoria creatorilor artiști, a 
intelectualilor, in general, 
față de sat.

M-am gindit adeseori la 
toate aceste probleme in 
cursul elaborării romane
lor pe care le-am dat la 
iveală. Cînd am scris Um
brele nopții, infățișind, în
tre altele, un sat din Mus
celul copilăriei mele, ele 
mi s-au impus însă în mod' 
deosebit. Ideea confrun
tării unui artist cu satul 
românesc de azi, înțeles 
ca păstrător al spirituali
tății noastre, al unor va
lori specifice profund re
prezentative pentru sufle
tul românesc etern, domi
nă toate celelalte sensuri 
evidențiate epic în roma
nul pe care l-am amintit. 
Bineînțeles, această idee 
nu e nouă în literatura 
română. Așa cum s-a obser-

vat, am adăugat însă, la 
diverse niveluri epice, 
sugestiile variate ale reîn
toarcerii anteice a artistu
lui la sursa vie a propriei 
sale puteri, ale reintegrării 
într-o ordine cosmică, vi
tală și morală pe care sa
tul o cunoaște. Mi-am dat 
astfel seama, încă o dată, 
printr-o experiență per
sonală nespus de dramati
că, ce mult înseamnă pen
tru mine personal pe de o 
parte — valorile satului 
românesc care m-au format 
și m-au marcat definitiv, 
pe de alta — destinul său 
in lumea atît de zbuciu
mată de azi.

Transformările adinei și 
definitive pe care satul 
românesc le-a cunoscut in 
anii socialismului impun 
scriitorilor nobila misiune 
de a stărui mai atent asu
pra noilor relații sociale și 
umane pe care mediul ru
ral le evidențiază cu pri
sosință. Marcat de proce
sele obiective ale creșterii 
nivelului de trai, ale elec
trificării, sistematizării și 
generalizării învățămîntu- 
lui de zece și doisprezece 
ani, de prezența în mijlo
cul său a unui mare nu
măr de intelectuali de pro
fesie, de creșterea excep
țional de puternică a gra
dului de instruire în teh
nica modernă a membrilor 
săi, dar îndeosebi de nu
meroase instituții noi, me
diul psihosocial rural din 
România de azi se înfăți
șează ca o realitate în care 
noutățile de tot felul 
coexistă cu tradițiile cele 
mai semnificative, cu ve
chile cutume, datini, stig- 
me și motive de cea mai 
pură esență folclorică. 
Faptul că industrializarea a 
provocat dislocarea ener
gică a unor mase enorme 
de rurali care au migrat 
și apoi s-au stabilit la oraș 
a dus și el la situații 
semnificative în cel mai 
înalt grad pentru întreaga 
societate românească. Nici
odată în istoria sa multi
milenară satul românesc 
ca mediu psihosocial 
aparte n-a cunoscut o răs
colire, o catalizare și o 
polarizare a disponibilită
ților spirituale mai puter
nică decît acum. După 
opinia mea, toate acestea 
n-au modificat însă cu ni
mic valorile etice și esteti
ce tradiționale ale satului 
românesc. Satul continuă 
să fie mai departe o sursă 
esențială a spiritualității 
noastre, un rezervor imens 
de energii, valori și poten
țialități creatoare. Ca me
diu psihosocial aparte, 
însumînd relații interper- 
sonale distincte, scopuri 
și acțiuni individual^, Sau 
colective, modele de com
portament, conflicte pro
fund dramatice, procese, 
sisteme de norme și valori 
cu totul specifice, satul 
este menit să constituie 
mai departe sursa unor 
opere literare și artistice 
semnificative în cel mai 
înalt grad pentru sufletul 
nostru colectiv. Oamenii 
satului, contextul depen
dențelor intersubiective in 
care sînt angajați, rapor
turile și procesele lor psi
hice, noile semnificări so
ciale spre. care aspiră, mo
dul cum ' iși asumă și își 
realizează rolurile, stilul 
comunicării lor sufletești, 
funcționarea normelor de 
conduită sînt pentru orice 
creator de literatură reali
tăți fascinante. Sub influ
ența noilor factori socio- 
economici, instituționali, 
de cultură, păstrători tot
odată cu același devota
ment dintotdeauna proprii
lor valori, tradiții spiri
tuale și imperative etice, 
acești oameni trăiesc în- 
tr-un climat apt să devină 
sursa unor opere cu ade
vărat reprezentative pen
tru epoca pe care o stră
batem.

Valorile nepieritoare ale 
satului românesc sînt pro
priile valori ale unor crea
ții ce aspiră la perma-

în ultimii ani, în 
județul Harghita s-au 
construit și amenajat 
cîteva frumoase uni
tăți turistice. • Lingă 
salina Praid, cunoscu
tă pentru calitățile 
sale terapeutice încă 
de pe vremea roma
nilor, într-o pitoreas
că zonă turistică (pe

Drumul Național 13 A 
Sovata — Praid — O- 
dorheiu Secuiesc), la 
poalele munților Har
ghita, se află HANUL 
PRAID, cu camere e- 
legante și confortabi
le cu încălzire cen
trală, restaurant și 
cofetărie.

în stațiunea Izvoru

Mureșului, amplasată 
într-o zonă muntoa
să, avînd un microcli
mat cu efecte tera
peutice reconfortante, 
a fost dat in folosință 
un ospitalier han tu
ristic, care dispune de 
camere cu două și trei 
paturi, cu băi sau du
șuri, încălzire centra
lă. Restaurantul ha
nului IZVORU MU
REȘULUI servește 
gustoase preparate cu
linare cu specific tra
dițional și local.

în cadrul unității 
funcționează și un 
cafe-bar. Cele două 
hanuri sînt deschise 
în orice anotimp, asi- 
gurind condiții optime 
pentru petrecerea zi
lelor de concediu.

în masivul Gurghiu, 
la izvorul riului Tirna- 
va Mică, la 20 km de 
Praid, pe șoseaua 
Praid — Gheorgheni, 
la o altitudine de pes
te 1 200 m se află CA
BANA BUCIN, iar la 
2 km de comuna Co- 
rund spre Praid, pe 
șoseaua Odorheiu Se
cuiesc — Sovata, HA
NUL CORUND care 
oferă, de asemenea, 
condiții bune de 
popas.

în fotografie : Ha
nul „Izvoru Mureșu
lui".

Natura și terapia 
bolilor cardiovasculare

| FAPTUL!
DIVERSI
Gesturi firești

De multe ori, de foarte multe 
ori. salvarea unei vieți ome
nești depinde nu numai de 
prompta intervenție a medici
lor, de înaltul lor profesiona
lism sau de aparatura din do
tare la nivelul cel mai inalt al 
tehnicii moderne.

De multe ori, de foarte multe 
ori, viața unor semeni de-ai 
noștri depinde de picăturile de 
viață salvatoare. Cu alte cu
vinte, de masive transfuzii de 
singe.

De unde ? De la oameni, pen
tru oameni !

Totdeauna, la apelul unui spi
tal, răspund prezent zeci de co
legi de muncă ai celui aflat în 
suferință.

Dar mai există și cei care do
nează singe nu numai la astfel 
de apeluri, așa cum a procedat 
deunăzi — surprins in imagine 
— dr. Mihai Aldea. adjunct al 
ministrului sănătății. Așa cum 
au procedat și alți colaboratori 
ai săi șl membri ai comisiei de 
Cruce Roșie din Ministerul Să
nătății. pentru care donarea o- 
norifică de singe se constituie 
intr-un act de profund uma
nism.

Ceasul floral

Situată la 30 km de Timișoara, lo
calitatea BUZIAȘ este cunoscută 
încă din timpul romanilor, iar in zi
lele noastre este renumită pentru 
izvoarele sale cu ape minerale (apă 
carbogazoasă, feruginoasă, bicarbona- 
tată, calcică, hipotonă, atermală) in
dicate într-un număr mare de afec
țiuni.

Paralel cu activitatea de asistență 
medicală pe care o desfășoară zi de 
zi, dr. PETRU LÂDARIU, șeful po
liclinicii balneare din stațiunea Buziaș, 
a întreprins și o serie de studii ce vi
zează o valorificare și mai eficientă 
a apelor minerale de aici în trata
mentul unor boli. La începutul con
vorbirii l-am rugat pe interlocutorul 
nostru să ne vorbească despre pro
prietățile terapeutice și posibilitățile 
de refacere în această stațiune.

— în general, stațiunea Buziaș este 
renumită pentru ameliorarea unor 
boli cardiovasculare încă înainte de 
1900. cînd se făceau aici cure externe 
pentru întreține
re și recuperare 
funcțională. Chiar 
impăratul Aus
triei, Frantz Josef, 
a făcut aici o 
cură. Afecțiunile 
care pot fi aici 
tratate sint mult
mai numeroase și le voi enumera 
pentru toți cei interesați.

Sintem îh măsură să îngrijim prin 
procedurile din stațiune boli ca : ar- 
teriopatii cronice obliterante, angio- 
nevroze, boli cronice ale venelor, 
Valvulopatii, miocardiopatii, hiperten
siunea arterială în stadiile I și II, 
afecțiuni reumatice (artroze, spondi
loze). Se mai pot trata, prin cură 
internă, și unele boli asociate, ca ane
miile hipocrome, colecistopatii croni
ce, gastrite hipoacide, unele afecțiuni 
renale.

— Cite cure sînt necesare pentru 
obținerea unor rezultate bune ?

— Sint suficiente 3 cure de cite 20 
zile în 3 ani consecutivi. De fapt, 
acest tratament din stațiune este de 
întreținere și refacere a unor bolnavi 
cu afecțiuni cunoscute, deci diagnos
ticate și tratate. Tratamentul de în
treținere constă din băi zilnice, înot, 
mofete. Medicul recomandă în func
ție de situația celui venit în stațiune 
băi calde cu ape minerale carboga- 
zoase, la cadă, ori bazin, mofete, 
hidroterapie (dușuri, afuziuni), aero
soli, fizioterapie, termoterapie (para
fină) și masaj etc. Stațiunea este un 
imens parc cu alei umbroase, arbori 
seculari care alternează cu brazi ti
neri și straturi de flori și îndeamnă 
pe oricine la plimbări în aer liber și 
la cure de teren. Sînt eliminați ast
fel factori de risc ca : sedentarismul, 
obezitatea, fumatul. Am obținut re
zultate foarte bune și normalizări la 
bolnavii cu hipertensiune sau cu tul
burări funcționale care apar înainte 
de manifestările clinice, evidente ale 
arteritei (sînt tulburări funcționale 
periferice, de circulația singelui la 
nivelul picioarelor, de exemplu). Bu- 
ziașul face parte din categoria sta
țiunilor permanente avînd condiții 
bune pentru cură in toate sezoanele. 
Foarte bine se refac aici cei care au 
suferit un infarct miocardic.

— Stațiunea, totuși, nu are o clini
că de profil cardiovascular.

— Nu, dar la noi pacienții nu vin 
decît după cel puțin 3 luni de la ac
cidentul vascular, deci numai pentru 
a se reface. De asemenea, beneficiază 
de cură cei cu cardiopatii ischemice, 
angină pectorală, leziuni valvulare, 
sechele după reumatism poliarticular 
acut, stenoze mitrale, sechele după 
tromboflebite, dar și cei care au ne
voie de o tonifiere a organismului. 
Tratament de recuperare facem în 
special pentru arterite și infarct. Din
tre bolile sistemului nervos, sechelele 
după emoragii cerebrale și nevroza 
astenică se vindecă aici și datorită 
climei blînde de tranziție de la cea 
continentală la cea mediteraneană, 
fără diferențe bruște de la un ano
timp la altul, cu aer curat și răcoros 
cu o influență reconfortantă asupra 
întregului organism.

— In ultimii ani s-au întreprins 
aici o serie de cercetări, studii și in
vestigații care lărgesc aria de utili
zare a apelor și in alte afecțiuni.

— Avem o 
asemenea cerce
tare care vizea
ză fundamentarea 
științifică a util’- 
zării apelor in 
tratamentul unor 
boli ale tubului 
digestiv : gastrite

hipoacide, afecțiuni hepato-biliare, 
diskinezii etc. S-au obținut rezultate 
bune și în boli metabolice ca obe
zitatea asociată cu diabetul sau cu 
hipertensiunea, cardiopatia ischemi
că etc. Dintre afecțiunile renale be
neficiază de ameliorări litiazele rena
le de anumite categorii (urați).

— în ce constă așa-zisa recuperare 
a bolnavilor cu diferite suferințe ale 
inimii și vaselor de singe ?

— După testarea denumită proba 
de efort făcută pe o bicicletă spe
cială, medicul recomandă pacientului 
un număr de minute și apoi ore de 
mers pe jos sau de înot, bicicletă, 
tenis, diferite activități fizice. Aces
tea vor trebui continuate și după 
cura de 20 de zile din stațiune, deci' 
acasă. Sint mijloacele cele mai bune 
de recuperare, mai ales în arterite. 
Lă acestea se adaugă și o serie de 
proceduri (băi, mofetă cu gaz de acid 
carbonic, termoterapie prin parafină 
sau solux, diadinamice și, în general, 
electroterapie cu funcție de gimnas
tică). Dar desigur cea mai importantă 
rămîne cura de teren, adică recupe
rarea prin mers codificat, cu inter
vale de pauze, în funcție de posibi
litățile individuale ale bolnavului (de 
apariția durerii, amorțelii, a crampei 
sau cîrcelului în picior). în prezent 
nu cunoaștem nici un medicament 
capabil să elibereze artera obturată 
(astupată) de aterom, de aceea trata
mentul se bazează pe dezvoltarea cir
culației colaterale (care preia funcția 
vaselor din zona afectată). Desigur, 
este cu mult mai bine dacă tulbură
rile arteritei sînt cunoscute din timp 
pentru că prin asemenea tratamente 
și mai ales măsuri de prevenire, cum 
ar fi mersul pe jos și anumite spor
turi, putem obține rezultate certe.

Stațiunea Buziaș este nu numai un 
loc de tratament, dar și de destindere, 
de relaxare în mijlocul naturii, un 
adevărat izvor de sănătate.

Convorbire realizată de
Elena MANTU

Rod al ingeniozității și al dra- I 
Igostei pentru frumos ale locu

itorilor orașului parcurilor și 1 
grădinilor — am numit Timi- . 

Ișoara — ceasul floral din ima
ginea trimisă de E. Robitsek I 
constituie un nou punct de mare 

I atracție. Realizat intr-un splen- .
did aranjament floral. el are I 
un diametru de 12 metri, secun- I 
darul — patru metri și jumă- 

Itate, iar minutarul — patru me- I 
tri. Mecanismul său a fost pro- | 
iectat și executat de muncito- 

Irii Întreprinderii „Electroba- ■ 
nat", iar la îmbinarea florilor 
multicolore au contribuit cei • 
mai buni horticultori. Și încă 

Iceva : ceasul floral, vizibil de
la mare distanță, merge ca... |
ceasul !

| De-ale naturii

Ne scrie cititorul nostru Ves- I 
tian Cherecheș din Tg. Mu
reș : „Mă bucură faptul că la... I 
«Faptul divers» se publică și fo- | 
tografii făcute, așa cum se pri
cep ei, de cititorii ziarului. Fiind ■ 
și eu un frecvent cititor și fo
tograf amator, m-am gindit să • 
vă trimit această imagine. Am . 
surprins-o cu totul intimplător, 
hălăduind printr-o pădure. Este | 
o buturugă năzdrăvană. Nu-i 
așa că seamănă cu stindardul I 
iluștrilor noștri strămoși, dacii, 
stindard care avea un cap de * 
lup trup de șarpe și coadă im- . 
penată?".

Așa-i, seamănă !

Pasiuni

Asistența 
comenta

Alaltăieri a început la Judecătoria Ploiești 
procesul grupului de infractoare condus de 
Chivu Sonia. Fostă inspectoare principală 
la serviciul de gospodărie locativă. Ch. S. 
e acuzată că ar fi primit, în numeroase 
ocazii, bani și cadouri, pentru obținerea 
unor locuințe. După opinia acuzării, Ch. S., 
în multe din situațiile in care s-a lăsat 
coruptă, a reușit să inducă în eroare foru
rile de resort, făcînd să se repartizeze 
apartamente unor persoane care n-aveau 
acest drept, ba chiar nici nu erau locuitori 
ai orașului...

Dar acestea sînt aspecte care urmează a 
fi elucidate de justiție. Nu le-am redat 
decît pentru punerea în temă a cititorului, 
scopul acestei consemnări fiind altul. Am 
reținut, ca deosebit de semnificative, unele 
reacții în „sala pașilor". în aglomerația din 
jurul sălii de judecată (în proces sînt citați 
peste 60 de martori) auzeai asemenea re
plici :

— Ai văzut, n-a scăpat-o nimeni I
— Eh ! Unde-i sînt „relațiile" cu care se 

împăuna ?
Discutînd cu unul, cu altul din asistență 

(prezența reporterului în clădirea tribuna
lului a fost incognito), am aflat că incul
pata principală ca și ajutoarele ei își 
creaseră un mit al infailibilității, lăudîn- 
du-se în dreapta și în stingă cu pretinse 
„protecții". Desfășurarea faptelor a dovedit

că acestea nu erau decît scorneli, arme 
psihologice prin care-și urcau prețul acțiu
nilor și încercau să paralizeze reacția 
oamenilor corecți care aflau de faptele lor. 
Calitatea de funcționare, într-un post sau 
altul din administrația locală, nu le-a oferit 
însă, bineînțeles, nici o imunitate cînd fap
tele lor au ajuns la cunoștința organelor de 
urmărire penală. Dimpotrivă.

Tot în asistența de îa proces se comen
tau, cu evidentă satisfacție, operativitatea 
care a caracterizat ancheta, faptul că ur
mărirea penală s-a bucurat, cum e și firesc, 
de sprijinul tuturor factorilor, că s-a re
liefat fermitatea de a se izola și curăța 
complet abcesul de incorectitudine din 
jurul Soniei Chivu, corp străin și necarac- 
teristic în mecanismul administrativ local.

Rentabilitatea 
prostului gust

îndeobște, considerăm atitudinea împo
triva kitsch-ului ca o datorie față de edu
cația estetică a oamenilor, ca un act de 
protejare a frumosului autentic, ca un gest 
de izolare a prostului gust agresiv și po
luant. Este limpede că lipsa de gust a 
obiectelor kitsch este consecința lipsei de 
efort artistic și fizic al pretinșilor creatori. 
Spre deosebire de oamenii cu adevărat 
sensibili, inventivi și harnici, în stare să 
facă și piatra seacă să fie frumoasă și 
folositoare, promotorul de kitsch impune 
nimicuri nu neapărat datorită lipsei de har 
și talent, cit interesului de a obține cîștiguri

frauduloase. EI nu înnobilează deșeurile 
prin muncă și pricepere, ci, nu arareori, le 
„șmecherește", dîndu-le o strălucire apa
rentă, speculînd infantilismul estetic. De 
aceea, atitudinea împotriva obiectelor de 
prost gust are nu numai o valoare de 
educație estetică, ci de multe ori și o va
loare de educație morală.

Procesul de cercetare a averii soților 
Chiriță Păun și Felicia confirmă cele 
arătate mai sus. în acest proces s-a răspuns 
cu cifre concludente și la întrebări care 
ne interesează : cît de rentabilă e fabri
carea de obiecte de prost gust pentru 
pretinșii meșteșugari ? Cu cît frustrează 
acești „creatori" repartiția firească a 
veniturilor între oameni ?

Mai întîi vom arpinti că Păun Chiriță nu 
se află pentru prima oară în fața justiției. 
Prin sentința penală nr. 1 002, pronunțată 
anul trecut de Judecătoria sectorului 2, i 
s-au confiscat „produse" evaluate la 
221 650 lei și 1 688.70 g bijuterii de aur. 
Iată-1 acum chemat să-și justifice averea 
pe o perioadă de 9 ani. în acest răstimp, 
6 ani și jumătate a dispus de o autorizație 
de mic meseriaș, iar din 1977 încoace figu
rează ca fiind fără nici o ocupație. Cu 
toate acestea, cercetatul a strîns suma 
fantastică de 1 956 275 lei — aproape două 
milioane, numai economii bănești ! —
plus cheltuielile familiei care, reconstituite, 
denotă că familia Chiriță a dispus de peste 
2 milioane 225 mii de lei. O avere fabuloasă 
din confecționarea nimicurilor de masă 
plastică și tablă. Argument suficient pentru 
a repeta : combaterea kitsch-ului e îndrep
tățită din toate unghiurile, inclusiv din 
punctul de vedere al echității sociale.

„El Fugitivo'' 
redivivus ?

Cele 2 luni au expirat de peste 20 de ori. 
Sinusurile și auzul nu l-au împiedicat pe 
H. P. să facă sport automobilistic de per
formanță, dar restul pedepsei de executat a 
rămas o simplă însemnare pe un petic de 
hîrtie... *

Un caz de surprinzătoare neglijență în 
evidențierea celor ce răspund de aducerea 
la indeplinire a hotărîrilor justiției. Un caz, 
probabil, fără pereche, pe care nu-1 putem 
trece cu vederea deoarece vizează un aspect 
esențial al ordinii de drept : respectarea, 
ca pe litera de lege, a sentințelor judecăto
rești. E vorba de un hoț care nu-și 
ispășește pedeapsa pe merit pronunțată în 
urmă cu... 7 (șapte) ani.

Se numește Hogea Petru. Avea la data 
comiterii faptei 30 de ani, are acum 37. 
Locuiește în Timișoara și figurează pe 
statele C.A.P. Lovrin ca mecanic-șef al 
„echipei auto". E un „cooperator" cu... 
Fiat-1500.

în noaptea de 17—18 februarie 1974 a 
participat la spargerea unui monument, 
furind obiecte in valoare de 126 600 lei. 
Fapta a pus pe jar lucrătorii miliției judi
ciare, care s-au făcut luntre și punte să 
descopere operativ vinovății. într-adevăr, 
în mai puțin de trei săptămîni, spărgătorii 
erau arestați. Unul dintre ei — Hogea 
Petru. Prin sentința penală din 30 noiem
brie 1974, Judecătoria fostului sector 4 îl 
condamna la 6 ani închisoare. După numai 
un an și cîteva luni, o instanță mult prea 
miloasă a acceptat un „concediu" de 2 luni 
pentru condamnat, acesta dorind să-și 
trateze sinuzita și niște țiuituri în ureche.

Din caietul 
grefierului

„Este știut faptul că orice cetățean, in 
momentul cînd, compostează, de regulă 
scoate tichetele din portofel, mai ales 
femeile care țin actele și banii în geantă".

(Cugetare din actul de sesizare a 
Judecătoriei sectorului 2 cu procesul 
nr. 10 311/80).

Ce-și mai revendică soții la împărțeala 
divorțului ? Printre altele :

„Un cazan de rufe, un cazan pentru 
bulion mare, 2 găleți zincate (două au fost 
ridicate de reclamantă), 2 ferăstraie, ciocan, 
clește de cuie, un ceas de masă (unul a 
fost ridicat de reclamantă), o cușcă de 
strmă, un dulap albastru fără ușă, 10 bucăți 
găini cu cocoș, 6 rațe, 2 porci mici cumpărați 
la 3 săptămîni după care au fost tăiați și 
mîncați...".

(Judecătoria sectorului 2, dosar 
4 108/80).

Sergiu ANDON

Pasiunea lui Zaharia Fărcaș 
din comuna Mihai Viteazul, ju
dețul Cluj : confecționarea de | 
naiuri, instrumente muzicale 
nefolosite pină de curînd prin I 
aceste locuri. Acum, naiurile 
meșterite de el, dintr-un lemn 1 
de rezonanță pe care singur îl . 
descoperă, sînt căutate nu nu
mai de oamenii din părțile lo- I 
cului, ci și din alte colțuri ale 
țării, fiind valorificate, pe bază I 
de contract cu cooperativa a- | 
gricolă, prin magazinele „Mu
zica". a

Dar Zaharia Fărcaș mai are o 
pasiune : legumicultura. In •
curtea casei și-a qmenajat so- . 
larii pentru roșii, vinete, cas
traveți, verdețuri. „Specialitatea | 
casei" — guliile. Fotoreporterul 
R. Wagner l-a surprins pe Za- I 
haria Fărcaș împreună cu ne
poțelul său Alin. Nu știm încă 
pasiunea micuțului Alin : naiu- ■ 
rile sau guliile ? Poate amin- I 
două. w I

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit cordiale felicitări, 
Însoțite de urări de sănătate, fericire și viață lungă, de noi succese in im
portanta dumneavoastră activitate consacrată progresului și prosperității po
porului indonezian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

PLENARA C. C. AL U. T. C.
Sîmbătă, 6 iunie a.c„ a avut loc 

Plenara Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comunist, care, în 
spiritul indicațiilor și orientărilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al P.C.R., a ana
lizat modul în care organele și orga
nizațiile U.T.C. au acționat in vede
rea antrenării tinerilor la înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin în îndeplinirea 
obiectivelor de dezvoltare economi- 
co-socialâ a patriei cuprinse in între
cerea utecistă „Tineretul — factor 
activ în realizarea cincinalului revo
luției tehnico-științifice“ în perioada 
1976—1980 și în anul 1980. A fost ana
lizată, totodată, activitatea desfășu
rată de Comitetul Central, de organe
le și organizațiile U.T.C. și A.S.C. în 
domeniul muncii de cadre. în cadrul 
plenarei a fost prezentată, de ase
menea, o informare privind activita
tea internațională a Uniunii Tinere
tului Comunist și Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din Româ
nia.

într-o atmosferă entuziastă, tine
rească, participanții la lucrările ple
narei au adresat o telegramă tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România. în care se spune :

„Puternic înflăcărați de ■ mobiliza
toarele îndemnuri și chemări pe care 
le-at’ adresat tineretului, organizației 

revoluționare, la Adunarea fes- 
ă consacra!» sărbătoririi a 60 de

ii de la făurirea Partidului Comu
nist Român, participanții la lucrări
le Plenarei Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, expri- 
mînd voința tuturor tinerilor, fără 
deosebire de naționalitate, vă adre
sează dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
cu profund respect, cele mai alese 
gînduri de dragoste și recunoștință 
pentru încrederea și grija părinteas
că cu care înconjurați tînăra genera
ție, pentru minunatele condiții de 
muncă și viațs care ne sînt create.

Drapele și diplome
Pe baza rezultatelor obținute in 

întrecerea „Tiieretul — factor activ 
in realizarea 'incinalului revoluției 
tehnico-științifce" in perioada 1976— 
1980. a rezultatelor obținute in în
trecerea utecisă in anul 1980, au fost 
acordate Drațele și Diplome de 
Onoare ale Ccnitetului Central al 
Uniunii Tinereului Comunist urmă
toarelor organiații de tineret :

I. Cu privii» la desfășurarea 
întrectrii uteciste

în cincindul 1976—1980
Se acordă : Rapelul și Diploma 

de Onoare ale Comitetului Central 
al U.T.C., perru locul I, Organi
zației județeneCluj a U.T.C. și Or
ganizației muicipale București a 
U.T.C.

Se acordă : liploma de Onoare a 
C.C. al U.T.C. pentru locul II, Or
ganizației judțene Hunedoara a 
U.T.C. ; pentrO locul III, Organiza
ției județene Plhova a U.T.C. ; pen
tru rezultatele leosebite obținute in 
întrecerea utecltă organizată în in
dustrie, Organiiției județene Brașov 
a U.T.C. ; penii rezultatele deose
bite obținute îi întrecerea utecistă 
organizată în iricultură, Organiza
ției județene fjgeș a U.T.C. ; pen
tru rezultatele eosebite obținute in 
Întrecerea utastă organizată în 
domeniul munc patriotice, Organi
zației județene irad a U.T.C. ; pen
tru rezultatele eosebite obținute in 
realizarea plănui de muncă patrio
tică, organizații»' județene Brăila, 
Vîlcea și Carj-Severin ale U.T.C,

Noi tații auto -service în Capitală
plicăriiCa urmare a _ 

Decret al Consului de
unui recent 

____ ___ ___ Stat, gara
jele aparținind inităților socialiste, 
disponibile sau bfolosite la intreaga 
lor capacitate, 1 trecut la unitățile 
de specialitate (1 subordinea consi
liilor populare, l.I.C.M. și ale coo
perației meșteștărești, urmind să 
fie folosite ca aiere de reparații și 
întreținere a Șoturismelor popu
lației.

între primele teliere date în ex
ploatare pentru utomobiliștii bucu- 
reșteni se află icele purtînd firma 
„Dacia servici Șeful filialei 
„Dacia service" plin Capitală, ing. 
Gh. Mărculescu,; precizează : „Noi
le noastre atelie, deschise zilele a- 
cestea, ca și ce care funcționează 
mai de mult, diroseaua Pantelimon 
și din cartierul llitari — bd. Preci
ziei nr. 4—6 — ectuează în princi
pal lucrări de Narații și întreține
re curentă pent autoturismele de 
fabricație romârțscă. dar acordă și 
asistența necesai automobilelor de 
alte mărci. La 
lor se află un

poziția solicitanți- 
•sonal calificat și

cu bună experier. Unitățile sint do
tate cu echipamte tehnice dintre 
cele mai modern (rampe de recep
ție, testere electiice, truse comple
te de scule, ajate de demontat 
pneuri și de eclțirat roți, analiza
toare de gaze și mpresometre etc.), 
care permit intemții rapide, de cea 
mai bună calitaț

Am vizitat noi ateliere ale fir
mei „Dacia "vice". în str. 
Barbu Văcărescur. 30, sub condu
cerea maistrului țefan Lință, func

Tineretul patriei noastre, mobili
zat de sarcinile trasate de dumnea
voastră cu prilejul recentei Consfă
tuiri de lucru de la C.C. al P.C.R., 
va participa și in acest an la reali
zarea, prin muncă patriotică, a unor 
importante lucrări în economia na
țională, astfel îneît, in cinstea zilei 
de 23 August, planul anual de mun
că patriotică al Uniunii Tineretului 
Comunist să fie îndeplinit in pro
porție de cel puțin 80 la sută. în 
acest sens, se vor realiza ample lu
crări de investiții, de producție, cer
cetare și proiectare ; peste 1,5 mili
oane de elevi vor participa la strîn- 
gerea. transportarea și depozitarea 
recoltei in campaniile de vară și 
toamnă ; se va asigura colectarea a 
peste 100 mii tone deșeuri metalice 
feroase și neferoase, 8 800 tone de
șeuri de hirtie, 800 tone deșeuri tex
tile, 24 milioane bucăți sticle și bor
cane și 1 000 tone plante medicinale.

Reafirmîndu-ne deplina adeziune 
la politica externă a partidului și 
statului nostru, al cărei strălucit 
promotor sînteți dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
militant de seamă al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
personalitate proeminentă a epocii 
contemporane, Vă încredințăm că 
vom milita cu hotărîre pentru întă
rirea unității de acțiune a tineretu
lui revoluționar, democratic și pro
gresist de pretutindeni în lupta pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă.

Vă asigurăm solemn, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sintem ferm hotărîți să ne inten
sificăm eforturile creatoare, să ac
ționăm tot mai responsabil, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, promovînd în munca și 
viața noastră spiritul mereu tînăr al 
romantismului revoluționar, pentru 
a ne afla intotdeauna in primele 
rinduri ale luptei întregului popor 
pentru situarea patriei pe cele mai 
înalte culmi de progres și civilizație".

ale C.C. al U.T.C.
II. Cu privire la desfășurarea

întrecerii uteciste 
în anul 1980

Se acordă : Drapelul transmisibil 
și Diploma de Onoare ale Comite
tului Central al U.T.C., pentru lo
cul I, Organizației județene Sibiu a 
U.T.C.

Se acordă Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.C. : pentru locul II. Or
ganizației județene Timiș a U.T.C. ; 
pentru locul III, organizației jude
țene Galați a U.T.C. ; pentru rezul
tatele deosebite obținute în întrecerea 
utecistă organizată in industrie, Orga
nizației județene Alba a U.T.C.; pen
tru rezultatele deosebite obținute în 
intrecerea utecistă organizată in a- 
gricultură, Organizației județene 
Dimbovița a U.T.C. ; pentru rezul
tatele deosebite obținute în întrecerea 
utecistă organizată in domeniul mun
cii patriotice, Organizației județene 
Bistrița-Năsăud a U.T.C. ; pentru re
zultatele deosebite obținute in reali
zarea planului de muncă patriotică, 
organizațiilor județene Iași, Mehedinți 
și Satu Mare ale U.T.C.

III. Cu privire la desfășurarea
întrecerii în rîndul 

studenților
Pentru rezultatele bune obținute 

în cadrul întrecerii „Fiecare asocia
ție a studenților comuniști — co
lectiv de educare prin muncă și pen
tru muncă a studenților", în cinci
nalul 1976—1980, se acordă Diploma 
de Onoare a Comitetului Central al 
U.T.C. uniunilor asociațiilor studen
ților comuniști din centralele uni
versitare Cluj-Napoca, București și 
Sibiu.

ționează un atelier la care se pot exe
cuta lucrări de mecanică, de electri
citate, de lăcătușerie și strungărie.

Unitatea din str. Ceremuș nr. 
3—5 (maistru : Mircea Niță) a fost 
profilată pentru tinichigerie. vop- 
sitorie și tapițerie auto. Alături 
însă de halele pentru efectuarea unor 
lucrări de acest gen se află și o boxă 
— cu instalații și aparate aferente — 
unde se fac interyenții mecanice : 
verificări și reglări ale direcției, tes
tări ale motorului, revizii generale, 
analiza gazelor de eșapament etc. In 
str. Grigore Alexandrescu nr. 59 
(maistru : Ilie Puf) a fost deschis 
un atelier, de asemenea bine dotat, 
la care se execută intreaga gamă de 
lucrări pentru autoturismele „Dacia 
1300", atît in perioada de garanție, cit 
și postgaranție. Hale spațioase, mun
citori atenți și conștiincioși, instalații 
moderne (unele montate, altele ur
mind a fi puse foarte curind in func
ție) — iată garanții ale calității lu
crărilor efectuate în toate aceste 
unități, care sînt deschise zilnic, de 
la ora 7 la 15.

în curind iși vor deschide porțile 
și alte ateliere purtind firma „Dacia 
service". Astfel, in str. Virgiliu nr. 
46 se vor efectua intervenții la auto
turismele de teren ARO (verificări, 
reglări, reparații). Atelierul din str. 
Fagotului nr. 47 (Zona Gării de Nord) 
va fi comparabil cu unitățile etalon 
din Capitală, prin spațiul de lucru, 
prin dotarea tehnică, prin numărul 
și calificarea personalului de spe
cialitate.

Ion DUM1TR1U

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă adresez mulțumiri dumneavoastră și, în persoana dumneavoastră, 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pentru felicitările trans
mise cu prilejul alegerii mele in funcția de secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră și poporului român 
prieten mari succese in construcția vieții noi, in lupta pentru pace și so
cialism.

J. ȚEDENBAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Profund impresionat de amabilele felicitări și urări pe care ați binevoit 

să le adresați poporului francez și mie personal, vă rog să primiți expresia 
viilor mele mulțumiri

Ca și dumneavoastră, păstrez cea mai plăcută amintire despre convor
birile cu dumneavoastră și sint încredințat că acest dialog, început atît de 
fericit între noi, se va dezvolta, în interesul ambelor noastre popoare. Doresc 
întărirea raporturilor de prietenie și cooperare reciproc avantajoase care 
unesc țările noastre. în acest spirit, adresez urări de prosperitate și fericire 
poporului român, împreună cu urări pentru dumneavoastră personal, precum 
și pentru continuarea misiunii dumneavoastră.

Vă rog să credeți, domnule președinte, în asigurarea înaltei mele consi- 
derațiuni.

FRANCOIS MITTERRAND

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de mesajul de felicitări pe care ați binevoit să 
mi-1 adresați cu prilejul aniversării Zilei naționale a țării mele.

Vă mulțumesc sincer și vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănă
tate, fericire și prosperitate pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră, 
pentru poporul român.

Cu acest prilej doresc să afirm. Excelență, că împărtășesc pe deplin 
preocupările dumneavoastră privind dezvoltarea, consolidarea și diversifi
carea relațiilor de prietenie și de colaborare existente între popoarele noas
tre, pentru edificarea unei lumi conforme idealurilor de pace, de dreptate 
și de progres înscrise în Carta O.N.U.

Cu cea mai înaltă considerație,
AHMADOU AHIDJO

Președintele 
Republicii Unite Camerun

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a trimis o tele
gramă tovarășului Wojciech Jaruzel
ski, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone, 
prin care exprimă, în numele Gu
vernului Republicii Socialiste Româ

Cronica
Sîmbătă, tovarășul loan Ceterchi, 

ministrul justiției, a primit delegația 
grupului sirian din Uniunea Interpar
lamentară, condusă de dr. Fouad 
Dibb, președintele grupului, pre
ședintele Comisiei constitutionale și 
legislative a Consiliului Poporului 
din Republica Arabă Siriană.

A luat parte Youssef Orfi, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Arabe Siriene la București.

în aceeași zi, oaspeții au vizitat 
Institutul de medicină și farmacie și 
Spitalul clinic municipal București.

★
Simbătă dimineața, navele ameri

cane „Caron" și „Miller", care au 
efectuat o vizită în portul Constanța, 
au părăsit apele teritoriale româ
nești. Pe timpul cit s-au aflat în țara 
noastră, membrii echipajelor celor

ȘTIRI SPORTIVE
Azi, la fotbal...

Campionatul diviziei A la fotbal 
programează astăzi meciurile celei 
de-a 30-a etape. în Capitală se vor 
disputa două partide pe stadioane di
ferite : Progresul Vulcan — Steaua 
(stadion Progresul) și Dinamo — 
Sportul studențesc (stadionul Dina
mo). Iată meciurile din țară : Poli
tehnica Timișoara — Jiul Petroșani ; 
Universitatea Craiova — F.C.M. Bra
șov ; Chimia Rm. Vilcea — Corvinul 
Hunedoara ; S.C. Bacău — Politeh
nica Iași (meci televizat de la ora 
16) ; Universitatea Cluj-Napoca — 
F.C. Argeș Pitești ; F.C.M. Galați — 
F.C. Olt ; F.C. Baia Mare — A.S.A. 
Tg. Mureș.

...și la rugbi
Astăzi, în campionatul național de 

rugbi, la Constanța, intr-un meci 
deosebit de important, echipa locală 
Farul va primi replica formației 
Steaua (gazdele vizează locul trei, 
oaspeții — titlul de campioni). Iată 
celelalte partide ale etapei : Uni
versitatea Timișoara — R.C. Grivița 
roșie; P.T.T. Arad — Politehnica Iași; 
Știința Petroșani — C.S.M. Sibiu ; 
Constructorul Constanța — Știința 
CEMIN Baia Mare. Dinamo a ju
cat vineri cu Rulmentul Birlad, in- 
vingînd cu 27—6.

în cîteva rinduri
• Aseară, Ia Budapesta, în preli

minariile campionatului mondial de 
fotbal (grupa 4), meciul Anglia — 
Ungaria s-a încheiat cu rezultatul 
3—1. ceea ce relansează echipa en
gleză în lupta pentru calificare.

• Debutul automobiliștilor români 
în concursurile de viteză pe circuit, 
pentru „Cupa păcii și prieteniei", s-a 
soldat cu un frumos rezultat — lo
cul 2 (după Ungaria) în clasamen
tul general pe echipe. întrecerea a 
avut loc pe autodromul din Kiev, cu 
participarea celor mai buni piloți de 
viteză din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană. Polonia, România/Un- 
garia și U.R.S.S. Automobiliștii noș
tri — toți pilotînd mașini „Dacia 
1 300“ — au ocupat următoarele locuri 
în clasamentul general individual : 

nia și al său personal, sentimente 
de profundă compasiune în legătură 
cu victimele omenești provocate în 
accidentul feroviar între stațiile 
Osieck și Nylawa și roagă să se 
transmită familiilor și rudelor celor 
dispăruți sincere condoleanțe.

zilei
două nave au vizitat monumente is
torice și obiective cultural-turistice 
de pe litoralul românesc al Mării 
Negre.

★
Sub auspiciile Societății de științe 

istorice din Republica Socialistă 
România, sîmbătă, Ia Muzeul de is
torie națională și arheologie din 
Constanța, s-au desfășurat lucrările 
unui simpozion dedicat centenarului 
nașterii lui Kemal Atatiirk.

La lucrările simpozionului a fost 
prezent Nahit Ozgiir, ambasadorul 
Republicii Turcia la București.

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

Suediei, ambasadorul acestei țări la 
București, Hans Skold, a rostit sim
bătă o cuvintare la Televiziunea ro
mână.

(Agerpres)

Șt. Iancovici — 10, Nicu Grigoraș — 
14 și Buerebista Ursu — 21. Concu- 
renții au avut de străbătut în total 
103 km, un tur de pistă măsurînd 
4,4 km (viteza medie : 131,6 km/oră).

• Turneul internațional de lupte 
al României a programat ieri, în Sala 
sporturilor din Brașov, meciurile de
cisive pentru calificarea in finalele 
de astăzi, atît la „greco-romane",. cît 
și la „libere". între finaliști se află 
și campionul olimpic Ștefan Rusu 
(categ. 68 kg), Ion Draica (82 kg), 
Vasile Andrei și sovieticul Viktor 
Avdesev (la 100 kg), Costel Bogoi și 
Ilie Matei (la 90 kg).
• La Praga, în prezența a peste 

10 000 de spectatori, s-a disputat fi
nala campionatului european de 
baschet masculin. Titlul a fost cu
cerit de echipa U.R.S.S., care a în
vins cu 84—67 (43—25) reprezentati
va Iugoslaviei.

cinema
• Fiul munților : SCALA — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, CAPITOL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Breaker Morant („Săptămâna fil
mului australian") ; STUDIO — 10; 
12,30: 15: 17,30; 20.
• Detașamentul „Concordia" : TIM
PURI NOI — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30.
• Punga cu libelule : GIULEȘTI — 9; 
11; 13,15: 15,30; 17,45; 20. ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Secretul casetofonului : SALA PA
LATULUI — 17,30; 20,15.
• Dragostea mea... călătoare : PACEA
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Pruncul, petrolul si ardelenii j FE
RENTARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Probleme personale : MELODIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CUL
TURAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Croaziera : VOLGA — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20,15.
• Capcana mercenarilor : VIITORUL
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Strada Petrovka 38 ; CENTRAL — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.

Membrii echipajului cosmic româno-sovietic 
in mijlocul oamenilor muncii din Capitală 
1NTÎLNIREA DE IA CASA PRIETENIEI ROMÂNO - SOVIETICE
Simbătă dimineața, membrii echi

pajului cosmic româno-sovietic. Du
mitru Prunariu și Leonid Popov, 
împreună cu colegul lor din echipa
jul de rezervă. Dumitru Dediu, s-au 
întîlnit, la Casa prieteniei româno- 
sovietice, cu oameni ai muncii și 
militari din Capitală.

La intîlnire au participat Cornel 
Onescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., președintele Con
siliului General al A.R.L.U.S., Con
stantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, ge- 
neral-locotenent Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, secretar al Consiliu
lui Politic Superior al Armatei, 
reprezentanți ai Comitetului muni
cipal București al P.C.R., generali și 
ofițeri superiori ai forțelor noastre 
armate, specialiști români în activi
tăți spațiale, activiști de partid și 
de stat.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, 
general-maior Aleksei Leonov, loc
țiitor al comandantului Centrului de 
pregătire a cosmonauților, Vladen 
S. Veresciatin. vicepreședinte al 
Consiliului „Intercosmos", precum și 
membri ai ambasadei sovietice.

Deschizind adunarea, tovarășul 
Cornel Onescu a exprimat bucuria 
oamenilor muncii de a se intîlni cu 
cosmonauții români și sovietic, sub
liniind că zborul comun româno- 
sovietic reprezintă o expresie a prie
teniei și colaborării rodnice dintre 
popoarele celor două* * țări, dintre 
partidele și statele noastre.

• Teatrul Național (sala mică) : Gai
țele — 10, Hagi Tudose — 15. Comedie 
de modă veche — 19,30, (sala Ate
lier) : Gimnastică sentimentală — 10,30; 
14,30. Fata din Andros — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" (Ate
neul Român) : „Orga și muzica ma
rilor epoci creatoare". Recital : Ro
bert Duchtel (R. F. Germania) — 18.
• Opera Română (la sala Dalles) : 
Seară de muzică rusă — 19.
• Teatrul de operetă : Baiatul și paie
le fermecate — 10,30. Zori de purpură 
și aur — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu". Undeva, o 
lumină — 10, Anchetă asupra unui M- 
năr care nu a făcut nimic — 15, Vo
luptatea onoarei — 19,30, (sala Grădi
na Icoanei) ; Cum se numeau cei pa

A luat apoi cuvîntul Constantin 
Teodorescu, președintele Comisiei 
române pentru activități spațiale, 
care a exprimat satisfacția față de 
încheierea cu succes a zborului cos
mic româno-sovietic, subliniind, tot
odată, faptul că această misiune 
Cosmică s-a soldat cu rezultate fruc
tuoase. România experimentind cu 
această ocazie programe de cercetări 
în diverse domenii ale științei și 
tehnologiei.

Luind cuvintul, V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice, a 
relevat că zborul cosmic sovieto- 
român este o expresie a promovării 
în noi domenii de activitate a co
laborării reciproc avantajoase so- 
vieto-române, servește cauzei socia
lismului, destinderii și păcii în în
treaga lume. Fără îndoială că acest 
zbor reprezintă o contribuție la în
tărirea continuă a relațiilor de prie
tenie trainică statornicită între po
poarele, partidele și țările noastre, 
prietenie ai cărei constructori și ar- 
hitecți sint partidele noastre comu
niste în frunte cu tovarășii Leonid 
Ilici Brejnev și Nicolae Ceaușescu.

în cuvîntul său, Dumitru Dragu, 
maistru la Uzinele „Vulcan", a dat 
glas sentimentelor de mîndrie pa
triotică ale muncitorilor acestui co
lectiv, ale tuturor cetățenilor patriei 
față de participarea României la 
cercetarea spațiului cosmic în scopuri 
pașnice, față de modul strălucit în 
care primul nostru cosmonaut și-a 
îndeplinit misiunea încredințată.

Exprimind recunoștința pentru 
primirea cordială și cuvintele calde 
de salut și apreciere la adresa echi
pajului româno-sovietic, pilotul-cos- 
monaut Leonid Popov a spus ; „Sînt 
bucuros și fericit de această intîlnire 
cu dumneavoastră pe minunatul pă- 
mînt al României.

PRIMIREA COSMONAUȚILOR 
LA MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Sîmbătă, ministrul apărării națio
nale, general-maior Constantin Ol- 
teanu, a primit pe cei doi cosmo- 
nauți din echipajul mixt româno- 
sovietic, locotenentul-major inginer 
Dumitru Prunariu și colonelul Leonid 
Popov, precum și pe maiorul inginer 
Dumitru Dediu din echipajul de re
zervă. Au fost primiți, de asemenea, 
generalul-maior Aleksei Leonov, loc
țiitorul comandantului Centrului de 
pregătire a cosmonauților „Iuri Ga
garin", și Vladen Stepanovici Veres
ciatin, vicepreședintele Consiliului 
„Intercosmos" de pe lingă Academia 
de științe a U.R.S.S.

La primire au luat parte primul 
adjunct și adjuncții ministrului apă
rării naționale. comandantul Avia
ției militare, președintele Comisiei 
române pentru activități spațiale, ge
nerali și ofițeri.

Au fost prezenți L.I. Boiko, minis
tru consilier al ambasadei U.R.S.S., 
și colonelul L.V. Kazanschii, adjunct 
al atașatului militar sovietic la 
București.

• Serpico : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16,45; 19,30, BUCUREȘTI — 8,30; 11,15; 
14; 16,45; 19,15, FAVORIT — 8,45; 11,30; 
14,15; 17: 19,45.
• Filiera I și Filiera II : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII - 13,30; 
18.
« Aii Baba și cei 40 de hoți ; EXCEL
SIOR — 9; 12; 16; 19.
• Afacerea granatelor ; BUZEȘTI — 
15; 17; 19.
• Kojak la Budapesta : MIORIȚA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GRADINA 
FESTIVAL — 21. f
• Tinerețea tatălui meu : POPULAR
— 15,30: 17,30; 19,30.
• Clovnii : EFORIE — 9: 12; 16; 19.
• Dumas în Caucaz ; PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Pisicile aristocrate — 9,15; 11; 12,45; 
14,30: 16,15, Șatra — 18; 20 ; DOINA.
• Shabana : LUCEAFĂRUL — 9; 12; 
16; 19, MODERN — 9; 12; 16; 19.
• îmi sare țandăra : VICTORIA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Campionul : FEROVIAR — 8.45;
11,30; 14; 17; 19,45, AURORA — 8.45;
11,30: 14; 16,45; 19,30, GRĂDINA BU
ZEȘTI — 21.
• Superman : GRIVITA — 8,45; 11,30; 
14,15; 17; 19,45, TOMIS — 8,45; 11,30; 
14,15; 17; 19,45. la grădină — 21.
• Tălismanul toreadorului : DACIA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

La succesul misiunii echipajului a 
contribuit in mare măsură activita
tea amplă, multilaterală a numeroase 
colective de savanți. muncitori, ingi
neri și tehnicieni, specialiști ai cen
trului. care ne-au pregătit pentru 
zbor și care au asigurat conducerea 
acestuia și revenirea noastră cu bine 
pe pămint. Cu mintea și miinile sa- 
vanților, inginerilor, muncitorilor ro
mâni au fost pregătite multe expe
riențe ale căror rezultate vor servi 
economiilor naționale ale, țărilor 
noastre frățești.

Noi exprimăm cele mai sincere 
mulțumiri Comitetelor Centrale ale 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și Partidului Comunist Ro
mân pentru încrederea uriașă în
credințată, pentru urările adresate 
din partea tovarășilor Leonid Ilici 
Brejnev și Nicolae Ceaușescu, pentru 
înaltele distincții acordate nouă ca o 
recunoaștere a contribuției modeste 
pe care am adus-o la studierea și 
folosirea spațiului cosmic".

Relevind că zborul comun a avut 
loc în anul celui de-al XXVI-lea 
Congres al P.C.U.S., în anul celei 
de-a 60-a aniversări a creării Parti
dului Comunist Român, vorbitorul a 
subliniat, în încheiere, că acesta a 
fost pregătit de întreaga istorie a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
în continuă dezvoltare dintre parti
dele noastre, dintre popoarele sovie
tice și român, care au fost ridicate 
acum la înălțimi cosmice.

A vorbit apoi Dumitru Prunariu. 
primul român care a pășit în 
Cosmos :

„Stăpinit de o puternică emoție — 
a spus el — adresez și cu acest pri
lej cele mai fierbinți mulțumiri con
ducerii superioare de partid și de 
stat, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru încrederea acor
dată de a participa la prima misiune 
comună româno-sovietică in spațiul 
circumterestru. Doresc să subliniez 
că participarea mea la zborul pe 
care l-am efectuat o datorez înain
te de orice Partidului Comunist Ro
mân, politicii sale statornice și pre
ocupării personale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea 
științei și tehnicii românești, pentru 
formarea cadrelor de specialiști cu 
înaltă calificare. Este semnificativ, în 
acest sens, faptul că zborul a avut loc 
în primul an al deceniului actual, de
finit în documentele celui de-al 
XII-lea Congres al partidului ca „de
ceniul științei, tehnologiei, calității 
și eficienței".

în continuare, el a subliniat 
că în desfășurarea cu succes a 
activității din țara noastră pentru 
investigarea spațiului cosmic, un rol 
important revine cooperării rodnice 
multilaterale româno-sovietice, care 
să înscrie în ansamblul relațiilor de 
strînsă prietenie dintre România și 
Uniunea Sovietică, dintre popoarele 
și partidele noastre.

Cosmonautul român s-a referit apoi 
pe larg la cooperarea româno-sovie
tică in domeniul spațial, la experi
mentele din cursul zborului, precum 
și la activitatea desfășurată în 
cadrul misiunii, exprimîndu-și con
vingerea că reușita deplină a aces
teia constituie o contribuție impor
tantă la progresul științei și tehnicii, 
la promovarea cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

în încheierea întîlnirii, pionieri și 
șoimi ai patriei au recitat poezii de
dicate Cosmosului și eroilor săi.

Ministrul apărării naționale s-a în
treținut, intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, cu cosmonauții români 
și cu cel sovietic, cu membrii dele
gației sovietice care ne vizitează 
țara.

La amiază, ministrul apărării na
ționale a oferit o masă in cinstea 
cosmonauților și a delegației sovieti
ce. S-au rostit toasturi in care au 
fost evocate relațiile de prietenie și 
colaborare dintre România și Uniu
nea Sovietică, dintre popoarele și 
partidele celor două țări, relații care 
cunosc o puternică dezvoltare pe 
baza ințelegerilor convenite între to
varășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev.

Sîmbătă dimineața, cosmonauții 
locotenentul-major inginer Dumitru 
Prunariu. colonelul Leonid Popov și 
maiorul Dumitru Dediu au depus 
jerbe de flori la Monumentul eroilor 
patriei. Monumentul ostașului sovie
tic și Monumentul eroilor aerului din 
Capitală.

• Dublu delict : LIRA — 15,30; 17,45; 
19,45, la grădină — 21.
• Mașina timpului : DRUMUL SĂRII 
— 16; 18; 20.
• Tristan și Isolda : COTROCENI — 
15; 17,30: 20.
• Avarul : FLOREASCA — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.

teatre

Ședința Comisiei C.A.E.R. 
in domeniul metalurgiei 

neferoase
La București s-au desfășurat lucră

rile celei de-a 54-a ședințe a Comi
siei permanente a C.A.E.R. de colabo
rare in domeniul metalurgiei ne
feroase, la care au participat dele
gații din țările membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a examinat probleme re
feritoare la sarcinile care decurg din 
prevederile ultimelor ședințe ale Co
mitetului Executiv al C.A.E.R.. or
ganizarea colaborării pentru asigu
rarea țărilor membre cu necesarul 
de aluminiu și metale rare, dezvol
tarea specializării pe o perioadă în
delungată in producția de semifa
bricate neferoase și siliciu policris- 
talin, rezultatele colaborării tehnico- 
științifice pe perioada 1976—1980, co
laborarea in asigurarea necesarului 
cu utilaje moderne din domeniul me
talurgiei neferoase, precum și alte 
probleme curente.

Delegațiile participante la lucrările 
comisiei au efectuat consultări și 
schimburi de experiență referitoare 
la tehnologii și utilaje pentru pre
lucrarea metalelor vechi și au sta
bilit măsuri de colaborare în acest 
domeniu.

Lucrările Comisiei s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, colabo
rare frățească și înțelegere reciprocă.

t V
PROGRAMUL 1

8,30 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei
9,15 Film serial pentru copii
9,40 Omul și sănătatea

10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii. Vă place Mozartî
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
14.45 Șah
15,00 Telesport : Tenis de cîmp (Finala 

de simplu bărbați a turneului in
ternațional de la Roland Garros); 
Fotbal : (Sport Club Bacău — Po
litehnica Iași). Transmisiuni direc
te alternative de la Paris și Bacău

17.45 Ecranizări după opere literare ro
mânești : „Răscoala". După roma
nul lui Liviu Rebreanu. (Partea a 
ll-a)

18,20 Orele Austriei (reportaj)
18,40 Ani frumoși, copilărie
19,00 Telejurnal
19,25 Cîntarea României
20.50 Film artistic : „Primăvara regăsi

rilor". Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor americane

22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
11,00—13,00 Teleșcoală 
13,00 Concert educativ 
14,00 Reportaj ’81
14,25. Armonii contemporane
15,05 Desene animate
15.30 Teatru TV : „Doctor în filozofie*  

de Branislav Nușici
17,00 Serata muzicală TV
19,00 Telejurnal
19,25 Telerama
19.55 Serata muzicală TV — continuare
21,15 Bijuterii în porțelan
21.30 Muzică de jaz
22.30 Telejurnal

LUNI, 8 IUNIE 1981
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune în limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Orizont tehnico-științific
20.25 Roman foileton : Karl Marx — •

anii tinereții. (Episodul 4)
21.30 Cadran mondial
21.55 Pagini enesciene 

^2,20 Telejurnal

PROGRAMUL 2 

16,00 Cîntarea României
16,40 Călătorie prin țara mea
17,10 Film artistic : Primăvara regăsiri

lor. (Reluare)
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,25 Mozaic — selecțiuni
20,45 Antologia artei muzicale româ

nești
21,30 Ora tineretului (reluare)
22,20 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele da >, * 

și 10. In țară: Vremea va ti caldă. Ce
rul va fi variabil. Local, în zona de deal 
și de munte vor cădea averse de ploaie 
Însoțite de descărcări electrice. In rest, 
ploi izolate. Vint slab pină la moderat. 
Tn București: Vreme caldă și în general 
frumoasă. Cerul va fi variabil, favorabil 
aversei de ploaie după-amiaza. Vînt în 
general slab. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 13 și 16 grade, cele ma
xime intre 29 și 32 de grade. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

tru Beatles? — 10, Anecdote provincia
le — 15. Infidelitate conjugală — 19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din Chaillot
— 10, Niște țărani — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe auto
stradă — 11, Baladă cotidiană — 20.
• Teatrul de comedie : Ciripit de pă
sărele — 10.30, Harold și Maude — 
19,30, (la Teatrul de vară Herăstrău; 
Concurs de frumusețe — 20.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Jocul vieții și al morții — 19,30, (sala 
Studio) : Sentimente si naftalină — 
19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Dragă mincinosule — 10, A cincea le
bădă — 19,30.
• Teatrul „Constantin Tănase" (sala 
Savoy): Dai un... Biban, dar face î — 
11; 17, (sala Victoria) : Belmondo al 
Il-lea — li.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Piatră la 
rinichi — 10. Regina balului — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" : De 

Ua lume adunate — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpușa cu 
piciorul rupt; Pufușor și Mustăcioară
— 10,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Petrică și 
lupul — 11.
• Circul București : Mondo circ — 10; 
16; 19.30.
• Studioul de teatru „Casandra" : 
Omul care aduce ploaia — 10.30, Ca
mera de alături — 15, Tango — 19,30.

• ARHI’ ELECTRO
NICE. Instala din imagine 
— de fabricațiilandeză — este 
de natură să țyoace o adevă
rată ..revoluții in arhivistică. 
Ea înregistreajîntr-o secundă 
un document io pagină, for
mat clasic, pe tdisc cu diame
trul de cițivicentimetri și 
care poate cuțide reproduce
rea a pină la 000 de pagini, 
înregistrarea ci citirea se fac 
cu ajutorul urț fascicul laser. 
Discurile sînt trate intr-un 
dispozitiv carefemănă cu un 
tonomat și carlpoate adăposti 
64 de asemeneiiscuri. Aceas
ta echivalează | 1 600 000 de
pagini depozit a intr-un spațiu 
extrem de red1 in timp ce in
cadrul unei ari clasice ar fi
fost nevoie de riașă etajeră

lungă de 60 m și înaltă de 
2,80 m. Fiecare disc poartă un 
număr și este împărțit în sec
toare, ceea ce permite identifi
carea informației respective și 
proiectarea sa pe un ecran în 
mai puțin de 5 secunde.

• PLATFORME NA
TURALE DE EXPLORĂRI 
PETROLIERE MARINE ? 
Pentru explorările petroliere 
submarine din zonele reci, na
tura oferă platforme de ca
litate — susține un specialist 
norvegian, avind în vedere ban
chizele. Ele trebuie doar „cap
turate", economia realizată la 
capitolele transport și material 
de construcție (cantități mari de 
oțel), făcînd ideea deosebit de 
atractivă. Banchiza poate fi

RETUTIIMOEIMI
„croită", dindu-i-se forma dori
tă, adică de maximă stabilitate. 
Un strat subțire de metal apli
cat pe suprafața gheții împie
dică topirea prea rapidă.

• GREUTATEA ME
TEORITULUI TUNGUS. 
Membrii unei expediții a Insti
tutului de geochimie și fizică a 
mineralelor al Academiei ucrai- 
niene de științe au descoperit, 
pe locul unde a căzut la 30 iu
nie 1908 meteoritul Tungus, for
mațiuni din grafit și diamant 
de origine extraterestră, care

confirmă concluzia că, în urmă 
cu peste 70 de ani, în Siberia 
răsăriteană s-a produs explozia 
unui corp cosmic natural. Car
bonul solid apare numai in con
dițiile unor presiuni extrem de 
mari. Ținînd seama de modul 
cum s-au împrăștiat particulele 
radioactive și de puterea ex
ploziei, oamenii de știință ucrai- 
nieni au ajuns la concluzia că 
greutatea meteoritului a depă
șit 5 milioane de tone.

• PANCREAS ARTI
FICIAL Premieră medicală în

S.U.A. : implantarea unei pom
pe cu insulina unei persoane su
ferind de diabet. Acest veritabil 
pancreas artificial, construit din- 
tr-un aliaj de titan, a fost pla
sat sub piele la înălțimea clavi
culei stingi. Racordat printr-un 
tub la vena cavă superioară, 
aparatul este programat să eli
bereze insulină în ritmul de 12 
pină la 15 unități pe zi. rezerva 
de insulină trebuind reîmprospă
tată la fiecare 12 zile.

• INVAZIA ALBINE
LOR. Aeroportul din Cairo a 
fost joi teatrul unor scene des
prinse parcă dintr-un cunoscut 
film, care a rulat și pe ecra
nele noastre. Pasagerii aflați în

incinta aeroportului, ca și per
sonalul de serviciu s-au pome
nit atacați de un roi de albine, 
care urma să fie transportat pe 
calea aerului, cu ajutorul unor 
stupi speciali, in Arabia Saudi- 
tă. Scăpînd din acești stupi, al
binele au produs adevărate ra
vagii, un mare număr de per
soane trebuind să fie internat. 
Direcția aeroportului s-a vă
zut nevoită să întrerupă tem
porar aterizarea avioanelor in 
zona „sinistrată" : lucrurile au 
reintrat în normal doar in 
timpul nopții, cind albinele s-au 
reintors singure in stupii lor.

• MATERIAL DE CON
STRUCȚIE DIN... FUM. 
întreprinderea „Prefabet" din 
Bielsko—Biala, voievodatul Cra

covia (Polonia), a început pro
ducția experimentală de plăci 
pentru construcții pentru care 
materia primă de bază o vor 
constitui particulele ce rămîn 
pe filtrele de fum ale instala
țiilor de purificare a aerului. La 
acestea se adaugă. într-o pro
porție de 10 la sută, ghips, var, 
praf de aluminiu, precum și ru
meguș de lemn care sporește 
proprietățile termo și fonoizola- 
toare ale materialului. Noul ma
terial suportă șocuri pină la 110 
kg pe centimetru pătrat. ab
soarbe mai putină umezeală de- 
cît cărămizile și este mai rezis
tent Ia coroziune. El poate fi 
utilizat și la acoperirea trotua
relor în locul asfaltului, care 
este mai scump.



Pentru asigurarea independenței 
poporului namibian

Documente adoptate Ia încheierea sesiunii extraordinare 
a Consiliului O.N.U. pentru Namibia

CIUDAD DE PANAMA 6 (Ager- 
pres). — în capitala Republicii Pa
nama s-au încheiat lucrările sesiunii 
extraordinare a Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia. în documentele fi
nale adoptate de participanți se subli
niază că actuala sesiune s-a impus 
ca urmare a intensificării represiu
nilor autorităților de ocupație rasis
te în Namibia, a permanentelor acte 
de agresiune din partea R.S.A. îm
potriva statelor independente vecine, 
în special a țărilor din ..prima linie".

Participanții la lucrări au condam
nat regimul rasist de la Pretoria 
pentru încercările sale de a tergiver
sa reglementarea situației din terito
riul namibian, subliniind că viitorul 
Namibiei trebuie privit ca o proble
mă a decolonizării acestui teritoriu 
ce trebuie rezolvată in conformitate 
cu Declarația Organizației Națiunilor 
Unite privind acordarea independen
ței țărilor fi popoarelor coloniale.

In declarația finală se adresează un 
apel tuturor statelor membre ale 
O.N.U. de a adopta măsuri colective

Regimul rasist de la Pretoria în
tețește persecuțiile împotriva locui
torilor de culoare din R.S.A.. indi
ferent dacă aceștia sint negri afri
cani sau de proveniență de pe alte 
continente. Drept urmare, la lupta 
pentru abolirea apartheidului, pen
tru drepturi și libertăți participă, 
alături de populația africană majo
ritară, oameni ai muncii sud-afri- 
cani originari din unele țări ale 
Asiei. După cum au anunțat agen
țiile de presă, în cursul zilei de joi 
au avut loc ample manifestații ale 
locuitorilor sud-africani de origine 
asiatică din cartierul Riverly al 
marelui oraș sud-african Johannes
burg — manifestații reprimate cu 
brutalitate de forțele polițienești. 
Demonstrațiile au fost organizate in 
semn de solidaritate cu mișcarea de

ITALIA

O nouă rundă de consultări 

pentru formarea guvernului

ROMA 6 (Agerpres). — Premierul 
desemnat al Italiei, Arnaldo Forlani, 
va începe luni o nouă rundă de 
consultări cu liderii partidelor coali
ției guvernamentale demisionare (de- 
mocrat-creștin, socialist, socialist-de
mocratic și republican), precum și cu 
liderul Partidului Liberal, Valerio 
Zanone. Pe de altă parte, la Roma 

Si individuale împotriva regimului 
din R.S.A. Programul de acțiune a- 
doptat cu acest prilej prevede insti
tuirea unui embargo asupra livrări
lor de petrol și armament către 
R.S.A., precum și alte măsuri prin 
care să se izoleze pe plan internațio
nal regimul minoritar de la Preto
ria. Totodată, Consiliul O.N.U. pen
tru Namibia cheamă toate statele 
membre ale O.N.U. să-și aducă o 
contribuție reală în atingerea aces
tor țeluri, să sprijine multilateral 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) — singurul 
reprezentant legitim al poporului na
mibian.

Consiliul O.N.U. pentru Namibia 
s-a pronunțat, de asemenea, pentru 
convocarea cit mai urgentă a unei 
sesiuni speciale a Adunării Genera
le a Organizației Națiunilor Unite, 
în care să fie dezbătută problema 
Namibiei, in vederea adoptării unor 
hotăriri care să asigure accesul la in
dependență fi respectarea integrită
ții teritoriale ale Namibiei.

protest a elevilor din rindurile 
populației de culoare, împotriva 
discriminărilor rasiale din școli și 
colegii. Ca urmare a acestor discri
minări, o mare parte din populație 
este neștiutoare de carte.

Aceeași este situația și în Nami
bia, ocupată în mod ilegal și abuziv 
de Republica Sud-Africană. Nu 
este, de aceea, de mirare că in 
zonele controlate de Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) se acordă cea mai 
mare atenție alfabetizării și in
struirii populației — acțiune ce se 
desfășoară în condițiile dificile ale 
luptei de eliberare.

în fotografie: cursuri de instrui
re și formare a cadrelor în zonele 
controlate de S.W.A.P.O.

s-a relevat că Bettino Craxi, secretar 
general al Partidului Socialist Ita
lian, îi va remite, marți, lui Forlani 
lista cu problemele pe care socia
liștii doresc să fie soluționate de că
tre viitorul guvern. Lista va fi elabo
rată după o întrevedere prealabilă 
între conducerea P.S.I. și democrația- 
creștină.

JAPONIA

SE AMPLIFICĂ MIȘCAREA DE PROTEST 

ÎMPOTRIVA PREZENȚEI ARMELOR NUCLEARE 

PE TERITORIUL ȚĂRII

Rezoluția Comitetului pentru afacerile externe 
al Camerei Reprezentanților

Comitetul pentru afacerile externe al Camerei Reprezentanților - 
camera inferioară a Dietei japoneze — a adoptat, în unanimitate, o re
zoluție prin care este reafirmată opoziția față de intrarea în spațiul 
aerian sau apele teritoriale nipone și trecerea prin acestea a avioane
lor și navelor străine cu arme nucleare la bord, informează agenția 
Kyodo. Prin menținerea principiilor sale de a nu produce, poseda sau 
introduce arme nucleare pe teritoriul său, se arată în document, Japo
nia trebuie să facă tot posibilul pentru eliminarea oricărui pericol de 
proliferare a unor asemenea arme, in același timp, subliniază rezoluția, 
Japonia trebuie să contribuie la abolirea totală a armamentului nuclear, 
făcîndu-și clară politica în sprijinul dezarmării la Națiunile Unite sau în 
cadrul altor foruri internaționale.

Adoptarea rezoluției - notează agenția Kyodo - coincide cu re
venirea portavionului american „Midway" la baza de la Yokosuka, în 
condițiile intensificării demonstrațiilor de protest și a mișcării pacifiste 
japoneze, considerîndu-se că la bordul navei se află arme nucleare.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Intense tiruri de artilerie la Beirut • Demonstrații 

în Cisiordania
în cursul lunilor aprilie și mai, 

de cînd au reizbucnit cu intensitate 
luptele în orașele Beirut și Zahle, 
precum și în sudul Libanului, 644 
de persoane și-au pierdut viața și 
2 673 au fost rănite, relevă un raport 
oficial dat publicității in capitala 
Libanului. Postul de radio Beirut, ci
tat de agențiile internaționale de 
presă, relatează că în ultimele două 
zile s-au înregistrat din nou tiruri 
intense de artilerie grea de-a lun
gul „liniei verzi", care separă capi
tala libaneză in două sectoare. Pro
iectile de calibru greu au explodat 
în cartierele Hadeth, Chiyah, Ein 
Rammaneh și Hazmieh, precum și în 
cartierul Baabda, în apropierea pa
latului prezidențial. Au fost ucise 
cinci persoane, alte 12 fiind rănite. 
Tirurile de artilerie au continuat și 
în orașul Zahle, centrul administra
tiv al regiunii Bekaa, unde șase per
soane au fost ucise și 20 rănite.

Tot din regiunea Orientului Mij
lociu agenția de presă palestiniană 
W.A.F.A. informează că ultima săp- 
tămînă a fost marcată de demonstra
ții în Cisiordania, organizate cu o- 
cazia împlinirii unui an de la ten
tativa de asasinat împotriva prima
rilor arabi ai orașelor Nablus, Ra
mallah și Al-Bireh, precum și îm
potriva menținerii ocupației milita
re israeliene în acest teritoriu arab.

Evoluții sinuoase 
la bursele de schimb

PARIS 6 (AgCrpres). Cursiil as
cendent al dolarului american la 
bursele de devize occidentale a con
tinuat și vineri, cind s-au înregistrat 
niveluri record ale „bancnotei verzi" 
în raport cu cîteva devize vest-eu- 
ropene. Astfel, dolarul S.U.A. a fost 
schimbat la Paris pentru 5,75 franci 
francezi (o creștere de 2 la sută in
tr-o singură ședință). Recorduri ab
solute ale devizei americane au fost 
consemnate la bursele din New York, 
Frankfurt pe Main și Ziirich, parită
țile de schimb fiind de 2,4230 mărci 
vest-germane, 2,1445 franci elvețieni 
sau 1 200 lire italiene. In paralel 
cursul aurului a scăzut, uncia fiind 
vîndută cu 461 dolari, față de 465,59 
dolari în ziua precedentă.

Aceeași agenție semnalează că opt 
studenți palestinieni au fost răniți de 
către militarii israelieni, trimiși să 
împrăștie cu forța pe participanții la 
o demonstrație de protest împotriva 
închiderii ilegale a Universității „Al- 
Najah" de către autoritățile militare 
israeliene.

(Agerpres)

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

PRIMIRE LA BUDAPESTA. Ac- 
zel Gyorgy, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit pe Ion Cumpă- 
nașu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., director general al Agen
ției române de presă „Agerpres", 
care face o vizită in R. P. Unga
ră, la invitația conducerii Agenției 
ungare de presă M.T.I. S-a evi
dențiat rolul celor două agenții de 
presă, al mijloacelor de informare 
de masă în general in mai buna 
cunoaștere a realizărilor in con
strucția socialistă în cele două țări, 
în interesul reciproc al popoarelor 
român și ungar.

MISIUNE DE BUNE OFICII. Se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a cerut reprezentantului 
său special, fostul premier suedez, 
Olof Palme, să întreprindă o nouă 
rundă de convorbiri în Irak și în 
Iran, în cadrul misiunii de bune 
oficii pentru soluționarea politică a 
conflictului dintre cele două țări. 
Decizia cu privire la această nouă 
rundă de convorbiri a fost luată in 
cursul unei recente întîlniri dintre 
Kurt Waldheim și Olof Palme și a 

Cu prilejul „Zilei 
internaționale a 

mediului înconjurător44 
Mesajul secretarului qeneral 

al O.N.V.
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— într-un mesaj dat publicității la 
sediul din New York al Națiunilor 
Unite, la 5 iunie, cu prilejul „Zilei 
internaționale a mediului înconjură
tor", secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, arată, între altele, 
că „păstrarea echilibrului între om 
și natură este o sarcină de mare în
semnătate pentru asigurarea pro
gresului întregii civilizații de pe Pă- 
mînt. Datoria noastră față de gene
rațiile de azi și de miine este aceea 
de a nu irosi bogățiile naturale pe 
care le-am moștenit". în mesaj se 
subliniază necesitatea unei preocu
pări permanente pentru conservarea 
mediului înconjurător, a resurselor 
naturale și pentru luarea in consi
derare a acestor factori importanți în 
procesul de elaborare a planurilor de 
dezvoltare.

în favoarea întăririi 
colaborării între țările 
în curs de dezvoltare

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Buenos 
Aires, ministrul argentinian al rela
țiilor externe, Oscar Camilion, s-a 
pronunțat pentru întărirea solidari
tății, dezvoltarea și diversificarea 
cooperării între țările în curs de dez
voltare — transmite agenția Prensa 
Latina. Ministrul argentinian a ară
tat că, in acest an, comerțul exterior 
al țării — estimat valoric la aproxi
mativ 10 miliarde dolari — are largi 
perspective de dezvoltare, in special 
pe relația țări în curs de dezvoltare 
și țări socialiste — menționează agen
ția citată.

fost aprobată de guvernele irakian 
și iranian.

CONVORBIRI AMERICANO- 
FRANCEZE. Aflat într-o vizită ofi
cială la Washington, ministrul 
francez al relațiilor externe, Claude 
Cheysson, a fost primit de pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, 
cu care a abordat o serie de pro
bleme actuale de interes comun. Au 
fost examinate, în special, impactul 
pe care actuala politică economică 
și monetară americană îl are asu
pra economiei franceze și a'celor
lalte țări-vest-europene, precum și 
probleme legate de pregătirea vii
toarei reuniuni la nivel înalt, din 
iulie, a principalelor șapte state in
dustrializate occidentale.

VIZITA MINISTRULUI VEST- 
GERMAN AL ECONOMIEI ÎN JA
PONIA. Ministrul vest-german al 
economiei, Otto Lambsdorff, a so
sit, sîmbătă, la Tokio, într-o vizită 
de șase zile. Vor fi examinate cu 
acest prilej probleme ale relații
lor economice bilaterale, precum și 
chestiuni privind schimburile co
merciale dintre Japonia și cele 10 
țări membre ale Pieței comune.

SOFIA

Campania pentru alegeri în organele centrale și locale 
ale puterii de stat 

O cuvîntare a tovarășului Todor Jivkov
SOFIA 6 (Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul în cadrul mitingului electoral 
din raionul Dimitrov al orașului So
fia, Todor Jivkov. secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar. președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
a relevat că încrederea pe care po
porul bulgar o acordă candidaților 
Frontului Patriei pentru alegerile in 
Adunarea Populară și în organele lo
cale ale puterii de stat constituie o 
manifestare a prețuirii politicii și ac
tivității practice a partidului și sta
tului bulgar.

Sintetizînd rezultatele acestei cam
panii electorale în vederea alegerilor 
ce au loc duminică, vorbitorul a a- 
rătat că ea s-a desfășurat sub sem
nul îndeplinirii hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al P.C. Bulgar. Planul 
stabilit pentru actualul cincinal, a 
spus vorbitorul, este real și are un 
fundament trainic. El se va realiza 
prin întărirea economiei naționale, 
prin perfecționarea continuă a rela-

Alegeri în R.
PRAGA 6 (Agerpres) — Vineri și 

sîmbătă, în R.S. Cehoslovacă au avut 
loc alegeri pentru desemnarea depu- 
taților in Camera Poporului și Ca
mera Națiunilor ale Adunării Fede
rale a R.S.C., in Consiliul Național 
Ceh și Consiliul Național Slovac, 
precum și alegeri generale pentru 
comitetele naționale din R.S. Cehă și 
R.S. Slovacă. Pe listele electorale au

ORAȘUL SPANIOL LIHAR A 
ÎNCHEIAT „RĂZBOIUL" CU 
FRANȚA. Municipalitatea orașului 
spaniol Lihar, din provincia Alme
ria, a hotărît să înlăture un ana
cronism : să pună capăt stării de 
război cu Franța, încheind pacea cu 
aceasta. Timp de 100 de ani, acest 
mic orășel s-a aflat în stare de 
război cu vecina de la nord a Spa
niei. La 14 octombrie 1883, cînd la 
Lihar a ajuns vestea primirii ne
ospitaliere pe care i-au făcut-o lo
cuitorii Parisului regelui spaniol 
Alfonso al XII-lea, locuitorii ora
șului, monarhiști infocați, au trimis 
o declarație de război președintelui 
Franței. Acum, la un secol de la 
această „declarație de război", timp 
in care nu s-a tras nici măcar un 
glonte, s-a hotărît, in sfîrșit, 
anularea ei.

DIN CAUZA LIPSEI DE HRANA 
PROVOCATE DE SECETA ÎNDE
LUNGATA, turme de elefanți ve
nite în ultimele săptămini din 
Botswana și Mozambic au inva
dat întinse regiuni din Zimbabwe. 
Pachidermele, înfometate, au pă
truns pe ogoare, distrugînd cultu
rile și dărîmînd chiar locuințe 
din așezările rurale. Două per- 

țiilor socialiste de producție. „Desi
gur, a declarat Todor Jivkov, aceas
ta nu înseamnă că sarcinile celui 
de-al optulea cincinal sînt ușoare și 
se vor îndeplini de la sine. Este ne
cesară o muncă conștientă și tenace 
a clasei muncitoare, a oamenilor 
muncii din agricultură, a intelectua
lității. Este necesară conjugarea tu
turor forțelor și posibilităților mate
riale, a întregului potențial al națiu
nii". Vorbitorul a subliniat că efor
turile întregului popor trebuie îmbi
nate cu introducerea realizărilor pro
gresului tehnic și ale științei în pro
ducție. cu sistemul de autogestiune. 
cu sporirea rolului colectivelor în fo
losirea mijloacelor de producție, cu 
perfecționarea organizării muncii.

Ultima parte a cuvintării a fost 
consacrată politicii externe a țării, 
menită să asigure poporului bulgar 
condiții de pace pentru construirea 
societății socialiste dezvoltate.

S. Cehoslovacă
fost înscriși circa 10 m.lioane cetă
țeni, între care peste un milion de 
tineri ce și-au exercitat dreptul 
vot pentru prima oară, pentru a ale- 
198 000 de deputați in organele cer-„ 
trale și locale ale puterii de stat. 
Rezultatele definitive ae scrutinului 
urmează să fie publicate duminică de 
către Comisia electorale centrală.

soane și-au pierdut viața încer- 
cind să alunge animalele de pe 
terenurile agricole.

GEMENI. Primii gemeni concepuți 
„in vitro" — un băiat și o fetiță, 
în greutate de 2,3 și, respectiv, 2,4 
kilograme — s-au născut ,a un spi
tal din Melbourne. Gemenii s-au 
născut cu două săptămînl înainte 
de termen.

CICLON. Cel puțin 22 le persoa
ne și-au pierdut viața și lumeroase 
altele au fost rănite in vma unui 
ciclon care s-a abătut asipra ora
șului indian Calcutta și a unor re
giuni din Bengalul de Ves a anun
țat agenția indiană de prsă U.N.I.

UN NOU ATENTAT EROR1ST 
a fost comis, sîmbătă, in Italia. 
După cum relevă agența United 
Press International, trei troriști au 
tras mai multe focuri de rmă asu
pra lui Uberto Siola, mmbru al 
Consiliului municipal a orașului 
Napoli, din partea Partiului Co
munist Italian. Poliția a escoperit 
automobilul abandonat alteroriști- 
lor. Ulterior, atentatul t fost re
vendicat de organizație teroristă 
autointitulată „Brigăzile ișii“.

STAREA DE ALERTAinstituită, 
în ultimele zile, in sudv landului 
vest-german Saxonia Imrioară și 
în nordul landului Hessș în urma 
inundațiilor catastrofale, putut fi 
ridicată, simbătă, ca urmre a fap
tului că nivelul rîurilor in zonele 
calamitate a început să cadă. Un 
bilanț provizoriu arată căiouă per
soane și-au pierdut viațaDupă re
tragerea apelor, în locaățile ru
rale și orașele afectate d inundații 
a început evaluarea pajfoelor.

VIENA: UN ORAȘ
SE PREZINTĂ...

Zestrea fiecărei mari metropole in
clude, de obicei, un edificiu, o clădi
re, un monument, care-și pune în a- 
semenea măsură pecetea pe fiziono
mia orașului respectiv incit ajunge 
să constituie un fel de imagine em
blematică, simbolizindu-1 aidoma 
unei hieroglife inconfundabile. Pari
sul are astfel turnul Eiffel, Londra 
— palatul Westminster, cu faimosul 
Big Ben, Bruxelles-ul — vechea pri
mărie din Grand Place. Praga — 
Hradul și așa mai departe. Dar Vie- 
na ? Dacă iți pui această întrebare, 
iți vin in minte sumedenie de răs
punsuri. iar dacă ceri cumva părerea 
localnicilor, lucrurile se complică și 
mai mult, fiecare interlocutor avîn- 
du-și .„simbolul" său favorit.

Unii vor opta astfel pentru „Hof- 
burg", fostul palat imperial de iarnă, 
sau pentru „Schdnbrunn" — ambele 
transformate azi în muzee — care, 
cu profuziunea stucaturilor, cu vas
titatea saloanelor, cu somptuozitatea 
pereților -tapisați in mătase și a tava
nelor pictate in culori calde, cu stră
lucirea candelabrelor de bronz și a 
scrinurilor incrustate cu sidef, întru
chipează barocul în ipostaza sa cea 
mai exuberantă, așa cum l-au plăs
muit arhitecții Fischer von Eralch, 
tatăl și fiul ; despre ei se spune că 
au făcut tot atît de mult pentru 
barocul vienez cît a făcut dinastia 
Strauss pentru valsul vienez...

Alții iți vor pomeni de 
„Stephansdom", Catedrala Sf. Ștefan, 
pe care vienezii. cu înclinațiile lor 
laice, ii spun mai pe scurt, dezmier- 
dindu-1. „Steffi", și al cărui turn gotic 
este, fără îndoială, unul din cele mai 
frumoase din lume. Mulți îți vor a- 
trage atenția asupra Operei — cine 
poate uita că Viena înseamnă muzi
ca, înseamnă Mozart, Beethoven, 
Schubert. Haydn, Mahler — impozan
tul edificiu a cărui scenă reprezintă 
pentru orice cintăreț visul supremei 
consacrări, și iți vor evoca o intim- 
plare ce poate părea curioasă celor 
ce nu cunosc firea vienezilor. Cu pes
te 110 ani in urmă, cind clădirea O- 
perei a fost terminată, ea a stîrnit 
atitea critici, incit unul din arhitecți 
s-a sinucis : dar. după ce in împre
jurările tragice ale celui de-al doilea 
război mondial Opera a ars pină in 
temelii, nu a existat vienez care să 
nu ceară cu cea mai mare energie

reconstituirea ei exact așa cum a 
fost, iar inaugurarea edificiului refă
cut s-a transformat intr-o sărbătoare 
națională.

Nu puține argumente vor fi aduse 
în favoarea „Burgtheater"-uim, un 
alt fascinant exemplu al barocului, 
lăcaș unde și-au aflat gloria în suc
cesiunea vremurilor atîția slujitori 
faimoși ai Thaliei. Vor fi unii roman
tici înclinați să-ți vorbească de Pra
ter, parcul de distracții cu Roata gi
gantică, „Riesenrad", și cu aleile sale 
unde s-au infiripat atitea idile din 
neuitatele filme cu Hans Moser, care 
a știut, ca nimeni altul, să redea acea 
„Gemiitlichkeit", acea bonomie, acea 
senină relaxare specifică vienezului. 
Desigur, nu vor lipsi entuziaștii mo
dernului, care îți vor sugera „Donau- 
turm“-ul, turnul Dunării, cu restau
rantul său rotitor la 160 m înălțime, 
de unde se poate admira o mirifică 
panoramă a Vienei și Împrejurimilor. 
Vei întîlni partizani zeloși ai celei 
mai noi construcții vieneze, Centrul 
internațional sau UNO-City, cum i 
se spune îndeobște, complex ultra
modern. unde iși au sediul un nu
măr însemnat de organisme ale Na
țiunilor Unite și al cărui echipament, 
constituind ultimul cuvînt al tehni
cii, depășește chiar și pe cel al se
diului central al O.N.U. de la New 
Y ork.

Fără îndoială, toate acestea repre
zintă Viena și Viena este reprezen
tată de ele. De ele și de multe alte
le. Cum poți omite, de pildă, cele 80 
de muzee ale orașului, de la „Kunst- 
historisches Museum", Muzeul de 
istorie a’artei, faimos în .întreaga 
lume, sau „Albertina", cu unica sa co
lecție de stampe și gravuri și pină la 
casele memoriale — în care au trăit 
Beethoven sau Mozart. în care s-au 
născut Schubert, ori Freud — și pînă 
la curiozități cum ar fi Muzeul clopo
telor sau cel al circului și clovni
lor... Cum poți omite nenumăratele 
săli de concerte care, în fiecare an, 
la inceputul verii, găzduiesc „Săptă- 
minile vieneze", „Wiener Festwo- 
chen", înlănțuire neîntreruptă de 
peste 1 000 de manifestări pentru iu
bitorii de frumos — de la care nu 
va lipsi, desigur, corul de copii al 
Vienei, botezați „micii giganți ăi 
muzicii" ? Și poate fi considerată fi
zionomia Vienei completă fără cele

bra Școală de echitație spaniolă, cu 
nu mai puțin celebrii ei „lipițani", 
acei magnifici cai albi, sau fără tra
diționalele cafenele sau hoteluri, din
tre care cel mai vestit este fără în
doială hotelul Sacher, ce avea să 
ducă in întreaga lume faima produ
selor de cofetărie vieneze. Sau fără 
parcurile și spațiile sale verzi, în
grijite cu atita dragoste incit dacă 
pentru necesitățile unei construcții 
cineva trebuie să taie un pom. are 
nevoie de o autorizație specială și, 
în același timp, este obligat prin le
ge să planteze în locul său un altul...

Ar fi insă greșit să se creadă că 
Viena este numai un oraș al bijute
riilor edilitare — care poartă ca un 
veritabil ecuson de „noblețe" nelip
sita inscripție „Un oraș se prezintă" 
— semn ăl valorii deosebite istorice 
și culturale. Viena este, în același 
timp, o citadelă a tehnicii, un puter
nic centru industrial, unde se reali
zează nu mai puțin de 40 la sută din 
producția țării. O atestă turlele rafi
năriei și ale complexului petrochimic 
de la „Schwechat", care pot fi văzute 
din „Donauturm", o atestă moderne
le unități din domenii tehnice de 
virf — electronica, optica fină, in
strumentele de măsurat și control — 
pe lingă industriile „tradiționale", 
cum ar fi cea textilă (eleganța vie- 
nezelor nu mai are nevoie de pre
zentare) sau cea alimentară. O ates
tă, de asemenea, faptul că Viena a 
fost unul dintre primele orașe din 
lume care, încă înainte de criza e- 
nergetică, a ridicat, manifestînd un 
acut simț de prevedere, o uzină de 
ardere a resturilor menajere in ve
derea încălzirii, pe această cale, a 
unor edificii publice.

Un alt exemplu de nivel tehnic ri
dicat îl oferă filiala din Viena a con
cernului „Bizerba-Waagen", care 
fabrică, între altele, cea mai largă 
gamă de cintare automate posibilă 
— de la instrumente miniaturale 
pină la cintare de 1 000 de tone pen
tru fier topit Accentul se pune pe 
produse ce incorporează un grad spo
rit de inteligență, cum ar fi, de pil
dă. cîntarul cu afișaj digital, asemă
nător ceasurilor electronice, care in
dică instantaneu nu numai greutatea 
mărfii cîntârite, ci și prețul respec
tiv, prin simpla apăsare a unor cla
pe.

Graben : una din principalele artere comerciale ale Vienei

Pentru vizitatorul din România este 
o surpriză plăcută să afle că ..Bizer- 
ba“ întreține bune legături de afa
ceri cu firme românești. Dar cu de
plină îndreptățire se poate vorbi și 
ți se vorbește, în acest oraș al „Du
nării albastre", de o adevărată tradi
ție a legăturilor culturale. Cine poa
te uita eă aici, la Viena. printre cei 
veniți să urmărească prelegerile ve
chii universități din Băckenstrasse s-a 
numărat, în calitate de „ausseror- 
dentlicher Horer", audient extraordi
nar, și Mihai Eminescu ? Că aici, la 
Viena, au fost zămislite „Venere și 
Madonă" „înger și demon", „Făt fru
mos din lacrimă", „Sărmanul Dio- 
nis“ ? Cine poate uita că tot la Vie
na a inceput Enescu să deprindă te
meinic tainele viorii, absolvind con
servatorul la vîrsta de 12 ani ? Că pe 
animata arteră comercială „Graben" 
a existat, odinioară, un hotel „La 
cerbul de aur", unde a tras Mihai Vi
teazul ? Că tot prin Viena i-au pur
tat pașii de-a lungul vremurilor pe 
„crăișorul" Horia și pe Tudor Vladi- 
mirescu, pe Titu Maiorescu și pe Sla
vici, pe Gh. Lazăr și Ciprian Porum- 
bescu, pe Lucian Blaga ? Printre 
multiplele locuri din Viena care evo
că aceste interferențe spirituale — și 
de care se îngrijesc cu sîrg membrii 
coloniei române din Viena. amintind 
de ele pe larg in fiecare an intr-un 
almanah de frumoasă ținută — pe o

străduță „Betty Roose Weg“, dintr-un 
cartier ale cărui ulițe poartă nume 
de artiști, o modestă troiță, sub aco
periș de sticlă, reconstituie semnul 
de aducere aminte pe care l-a ridi
cat aci, în 1683, domnitorul Șerban 
Cantacuzino, care, punîndu-și in joc 
propria viață, i-a ajutat in taină, pe 
vienezii asediați de oștile otomane.

...Legături străvechi. care aveau 
să-și capete noi valori după cel de-al 
doilea război mondial, cînd. unite 
prin năzuințele comune de înlocuire 
a vrajbei care a bintuit atîta vreme 
continentul nostru cu relații noi, de 
înțelegere și respect reciproc, Româ
nia și Austria aveau să dezvolte o 
fructuoasă colaborare. Un jalon isto
ric pe acest drum ascendent l-a con
stituit vizita întreprinsă la Viena de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 1970. 
Interlocutorii austrieci iși amintesc 
cu plăcere de această vizită, îi evocă 
cu căldură momentele principale. 
După cum, de la președintele țării și 
cancelarul federal și pină la repre
zentanții celor mai diferite cercuri 
ale opiniei publice, iși exprimă în
crederea că noua vizită pe care o va 
efectua președintele României, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va marca o treaptă superioară a co
laborării. îi va deschide orizonturi și 
mai largi.

Romulus CĂPLESCU
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Întîmplare pe o plai
Fără îndoială, una din calitățile distinctive ale cinematirafiei este 

capacitatea de a re-crea realul — iar Volker Schlondorff estun regizor 
pasionat de realism (un regizor cunoscut, mai demult unujin filmele 
sale a obținut principala distincție la festivalul de la Caies).

Acum turnează un film avîndu-i ca protagoniști pe Hna Schy
gulla și Bruno Ganz — despre avatarurile moral-sentimenle și des
trămarea psihică a unui reporter, corespondent de front îniban.

Pentru cît mai mult realism și autenticitate, regizorul aenunțat la 
clasicele platouri de filmare și a optat pentru cel mai vidic decor: 
s-a instalat cu echipa în plin centrul Beirutului, o zonă istie, unde 
din 1976 nu prea calcă picior de om, un „no man's landtituat între 
enclavele aflate în luptă.

Unde s-a produs miracolul unui „armistițiu artistic" : deiințind sau 
inversînd vechiul dicton, de data aceasta muzele au făcută tacă ar
mele (în zona respectivă). Trăgătorii de elită postați pe ;operișurile 
clădirilor, de o parte și de alta a pieței, și-au luat degetrde pe tră
gaci, uitîndu-se în jos, amuzați, la forfota și agitația actlor și ope
ratorilor - în inconștiența activității suspendată de un fir dear...

Care era chiar să se rupă de cîteva ori: într-o zi evreme rea, 
trăgătorii, neștiind că se filmează pe ploaie, s-au alarmați zgomotul 
unor efecte speciale — explozii din piață, declanșîndu-se ubombarda- 
ment.

Nici cu recuzita n-au fost dificultăți. Fără să mai apze la de
coruri de corton sau placaj, operatorii.au avut la dispoziț din abun
dență, clădiri bombardate, ruine înnegrite de fum, mași arse.

Prima dificultate a apărut la unele scene de masă, u că ar fi 
lipsit figuranții - dimpotrivă, s-a apelat la combatanți re. Problema 
a fost că în Liban, nefolosindu-se și neavînd căutare gloiele inofen
sive, nu s-au putut găsi deloc cartușe oarbe pentru filnri, ci numai 
muniție adevărată, de luptă. A cîștigat din nou realismudeși actorii 
au reușit să nu se împuște intre ei.

O altă dificultate a apărut la turnarea unor scene peajă. Echipa 
de cineaști aștepta ca machierul Alfredo Tiberi să tene de ars 
niște resturi de butaforie — o grămadă de piese din cciuc repre- 
zentînd mîini, picioare, cranii.

...Cînd de grup s-au apropiat doi copii, de vreo zeceii, și au în
trebat mirați : de ce vă chinuiți atît cu acestea ? Și cern neplăcut 
scoate cauciucul ars I

A doua zi dimineața, cei doi prichindei s-au reînfat : radioși 
și îmbujorați de bucurie, cu un amestec de satisfacție mîndrie în 
ochi. Și au deșertat un sac de plastic în care îngrădiseră mîini, 
picioare, cranii — nu butaforie, nu de cauciuc... Culese i orașul de 
sub bombe de copii pentru care moartea este o preză familiară, 
banală.

- Luați-le, sînt pentru dumneavoastră. Nu cerem tx vrem doar 
să vă ajutăm, nu costă nimic.

Copiii zeloși care umpluseră sacul aveau, deci, cazece ani — 
aveți un fiu, un nepot, un copil de prieten de această vă ?

iar pentru regizorul filmului a apărut o mare dificite: cum să 
explice copiilor, cu ochii lor rotunzi de uimire, de ce r mai pasio
nează realismul, de ce privește cu oroare gestul lor 4or, de ele
mentară simplitate și naturalețe pentru condițiile de viadin țară.

De ce nu se bucură de sacul din plastic cu resturi one oferit cu 
inocență și candoare, sacul macabru cu cioturile coiriei copiilor 
Libanului...
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