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Vii expresii ale satisfacției și deplinei 
aprobări față de rezultatele rodnice 

ale vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

in Austria
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ADUNĂRILE GENERALE
cadru democratic al inițiativei 
și conducerii muncitorești

pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea realizării planului 
ridicarea nivelului calitativ al producției și a eficienței economice 

perfecționarea întregii activități productive
Adunările generale ale oamenilor 

muncii se înscriu drept contribuții 
remarcabile pe planul dezvoltării de
mocrației socialiste in România. O 
spunem cu justificată mîndrie, în 
deplină consonanță cu realitățile 
practice, că există constituit un sis- 
it. n democratic unic in felul său in 
toate domeniile vieții economice, so
ciale și politice ; un sistem original, 
propriu, elaborat și perfecționat con
tinuu de partidul nostru, de secreta
rul său general ; un sistem care asi
gură cadrul optim pentru afirmarea 
inițiativei muncitorești, a spiritului 
gospodăresc și creator al clasei noas
tre muncitoare, al întregului popor.

în acest cadru, in zilele trecute in 
întreaga tară s-au desfășurat adunări 
generale ale oamenilor muncii din 
industrie, construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și finanțe, con
sacrate pregătirii Congresului ai 
II-lea al consiliilor oamenilor mun
cii, care își va începe lucrările la 
25 Iunie a.c. în aceste foruri ale de
mocrației muncitorești din întreprin
deri și instituții, pornind de la re
zultatele obținute în primele cinci 
luni ale anului, s-au stabilit, pe baza 
amplelor dezbateri, măsurile nece
sare pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a planului la produc
ția fizică și export, în condiții de 
înaltă calitate și eficiență. Totodată, 
In acest larg cadru democratic, par- 
ticipanțli la adunările generale au 
reconfirmat țlelegații la Congresul al 
II-lea al consiliilor oamenilor mun
cii, au discutat și au ales candidații 
pentru Consiliul Național al Oame
nilor Muncii și au ales, de aseme
nea, reprezentanți la conferințele ju
dețene ale oamenilor muncii care vor 
avea loc în zilele următoare.

Prin Întreaga lor desfășurare, re
centele adunări generale se consti
tuie într-o dovadă vie a profundului 
nostru democratism, care asigură din 
plin condițiile pentru ca oamenii 
muncii, clasa muncitoare să hotăras
că direct asupra tuturor problemelor, 
deopotrivă, economice, sociale și po- 
litico-organizatorice. Ei, muncitorii și 
specialiștii, aflați in miezul fierbinte 
al producției, i-au reconfirmat pe re
prezentanții lor la apropiatul con
gres, i-au împuternicit să expună, cu 
toată energia, hotărirea lor de a ac
ționa neabătut pentru realizarea 
exemplară a planului din primul an 
al cincinalului calității și eficienței, 
de a perfecționa continuu conducerea 
și organizarea activității productive,

de a înfăptui Întocmai programul de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei. Și tot ei, oamenii aflați în mie
zul producției, au ales candidații 
pentru forul național al oamenilor 
muncii. Cei aleși de colectivele mun
citorești din întreprinderi și institu
ții sint, așa cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oamenii cei mai 
destoinici și cei mai pricepuțl și, tn 
același timp, oameni cu spiritul cel 
mal revoluționar, în stare să asigure 
mersul Înainte al patriei noastre, oa
meni care se bucură de încrederea 
deplină a colectivelor în mijlocul că
rora își desfășoară activitatea.

După cum se știe, potrivit princi
piilor democratice statornicite în sis
temul vieții noastre sociale, precum 
și in deplină concordanță cu preve
derile legale, alegerea in funcția su
premă de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii se 
face cu participarea, consultarea și 
prin opțiunea largă a oamenilor 
muncii, exprimtnd voința unanimă a 
poporului. In acest sens, un moment 
deosebit, Încărcat de profunde sem
nificații, o caracteristică dominantă a 
tuturor adunărilor generale a consti
tuit-o adoptarea hotăririlor prin care 
participant!! la dezbateri, Intr-o de
plină unitate de voință, dind expre
sie dorinței fierbinți a intregii noas
tre elase muncitoare, au propus ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reinvestit in înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii. Cel prezențl la adu
nările generale au subliniat, prin cu
vinte de caldă apreciere, că această 
realegere, unanim dorită de clasa 
muncitoare, de întregul popor, repre
zintă garanția deplină a înfăptuirii 
neabătute a principiilor autogestiunii 
economico-financlare și autocondu- 
cerii muncitorești, a adincirll și per
fecționării continue a democrației 
noastre socialiste, a afirmării spiri
tului înnoitor in toate sferele vieții 
economice și sociale, pentru înfăp
tuirea neabătută a hotăririlor Con
gresului al XII-lea al partidului și 
înaintarea fermă a României pe dru
mul socialismului și comunismului.

Prin întreaga lor desfășurare, adu
nările generale ale oamenilor mun
cii au constituit un prilej de analiză 
lucidă, intr-un spirit de înaltă exi
gență și răspundere muncitorească a 
problemelor complexe de care depin
de buna desfășurare a activității 
productive ; un prilej de evaluare 
realistă a posibilităților de care dis-

pune fiecare colectiv pentru reali
zarea pianului la producția fizică, la 
toți indicatorii, pentru asigurarea in
tegrală și in condiții de calitate ire
proșabilă a producției pentru export, 
pentru reducerea costurilor de pro
ducție și, îndeosebi, a consumurilor 
materiale, pentru creșterea produc
tivității muncii, înnoirea șl moderni
zarea producției, promovarea tehno
logiilor moderne, pentru sporirea 
rentabilității și a beneficiilor — 
sarcini de maximă Importanță, sub
liniate de secretarul general al parti
dului la recenta Consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R.

Măsura reală a oricărui demers 
democratic o dau faptele. Esențial 
este acum ca în fiecare întreprindere 
sâ se acționeze cu toată hotărirea, 
sub directa conducere a organizații
lor de partid, pentru ca propunerile 
și hotărîrile adoptate la recentele 
adunări generale să fie aplicate 
neabătut cu maximă operativitate, 
asigurind mobilizarea tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii la în
făptuirea sarcinilor de plan pe pri
mul semestru șl pe întregul an. Să 
facem din perioada care urmează — 
perioada unor realizări maxime in 
Întreaga activitate productivă, cu 
convingerea că, pe această cale, fie
care colectiv ișl aduce o contribuție 
directă la dezvoltarea și înflorirea 
patriei socialiste. Foto : Sandu CRISTIANi

LANURILE LA ORA 
SECERIȘULUI

Cum ați pregătit campania de recoltare ?
După cum relatam in ziarul de ieri, in citeva unități agricole din ju

dețele Dolj și Ialomița a Început secerișul orzului. Potrivit ultimelor in
formații sosite la redacție, recoltatul acestei culturi s-a declanșat șl in 
alte județe din sudul țării. Astfel, în primele ore ale dimineții de slmbătă, 
mecanizatorii au intrat cu combinele tn lanurile de orz ale I.A.S. Călă
rași șl Oltenița. Producția de pe întreaga suprafață recoltată a fost trans
portată imediat la bazele de recepție. Primii care au Început secerișul or
zului în județul Giurgiu sint cooperatorii din Braniștea. Ei au culturile 
amplasate pe terenuri nisipoase, unde orzul și griul se coc mai repede. 
Sint semnale că pregătirile care au mai rămas trebuie Încheiate în cel 
mai scurt timp, pentru ca la momentul oportun să se poată intra in lanuri 
cu toate forțele. în continuarea anchetei publicate in ziarul de ieri, con
semnăm astăzi noi răspunsuri la întrebările redacției :

1. In cite zile veți incheia recoltarea cerealelor

pâioase ?

2. Ce garanții existâ câ veți respecta întocmai

aceste termene ?

TELEORMAN. Marin Nisipașu, 
secretar al comitetului județean de 
partid :

în actuala campanie de seceriș 
avem de strîns orzul de pe 
37 240 hectare și griul de pe

98 200 hectare. Prin organizarea 
muncii în flux continuu și In 
sistem industrial, adică in două 
schimburi, precum și realizarea 
unei viteze zilnice Ia recoltat de 
circa 11 900 hectare, secerișul se 
va incheia in cel mult 3 zile la orz 
și 8—10 zile la grlu.

2 Pentru respectarea riguroasă a 
acestor termene, comandamen
tul județean pentru agricultu

ră, conducerile consiliilor unice agro
industriale și ale unităților agricole
au luat din timp măsurile care se

BACĂU : Au redus importul
La întreprinderea metalurgică din 

Bacău au fost asimilate și introduse 
tn fabricația 
dată in țară, 
fontă pentru 
acum, aceste
clapă de reglare protejată prin cau- 
ciucare, robineți de Închidere cu 
ventil pentru vehicularea produselor

de serie, pentru prima 
armături industriale din 
industria chimică. Pînă 
armături — robineti cu

viscoase, robineti de Închidere cu 
ventil acționat hidraulic și alte uti
laje — erau aduse din import. La 
realizarea acestora, specialiștii și 
muncitorii Întreprinderii folosesc so
luții constructive superioare, confe
rind produselor o calitate foarte 
bună. în plus, consumul de metal 
este de 3—4 ori mai redus. (Gheorghe 
Baltă).

într-un comparti
ment de clasa a Il-a 
al acceleratului 524, un 
pensionar călătorea la 
București „pentru a 
prelua funcția de dă
dacă" de la soție, care 
se îngrijea de nepoți
ca de cîteva luni. După 
ce explică astfel -rostul 
deplasării 
prezenți, 
oftat, un 
spuse că 
vrednici decît moldo
venii el nu a intîlnit. 
Ceilalți călători l-au 
contrazis, afirmînd că 
și pe alte meleaguri 
ale țării poți întîlni 
oameni harnici. „Stați 
că m-ați înțeles greșit, 
eu nu vorbesc de mol
doveni In general, ci 
de cooperatorii comu
nei Moldoveni, din ju
dețul Neamț", a repli
cat bătrînuL Și apoi a 
depănat, cu un vădit 
har de povestitor, o 
mulțime de episoade 
din viața sătenilor din 
localitatea amintită. 
Mi-am zis că n-ar fi 
rău să mă conving la 
fața locului de cele 
auzite.

Spunea bătrlnuls

„Mai Inttl 
disciplina 
cum intri 
ceapeului. 
nă". într-adevăr, 
intrare, un om mili
tăros mă 
scurt, dar 
cine sint și pe

ă*

ordinea
le simți de 
tn sediul 
Ca la uzi- 

la
întreabă 

politicos, 
cine

accentul deosebit care 
se pune aici pe ordine, 
disciplină și 
dine. „Deci, 
tea să fie 
vreo jalbă 
vă-ml, dar 
dumneata pe ocolite, 
trage el o primă con-

corectitu- 
s-ar pu- 

vorba de 
împotri- 
mă lei

face de rtsul copiilor. 
Eu n-am făcut decît 
să se aplice cu stric
tețe cele hotărtte de 
organizația de partid 
șl de consiliul de con
ducere".

„Toati lumea mun
cește acolo, fie el pre-

activist,
1 -Măi, 

să nu fie 
cel

Demult, un 
mi-a spus 
Dăncene, 
puși tn fată din 
care sint buni numai 
de gură și In curtea 
lor nu sint tn stare să 
facă un cotat». Așa că 
avem tn funcție de

sale celor 
«coase un 
„ehei" șl 

oameni mai Pămintu-i darnic cu cel harnic
caut. Mă poftește apoi 
să stau pe o bancă 
pină 11 caută pe pre
ședinte. Sediul este 
curat ca un pahar, po
delele lustruite, la fe
restre, perdele ca spu
ma. Ion Dănceanu, un 
bărbat tn virstă, În
cărunțit, dar viguros, 
mă aștepta. îi ceru
sem prin telefon în
cuviințarea dacă în 
ziua aceea de dumini
că pot să-i răpesc cî- 
teva ore. Abordez di
rect subiectul, spunîn- 
du-1 că auzisem de

cluzle. însă mă mir. 
Cu ani tn urmă, clnd 
am declarat război 
unor vechi deprinderi 
rele, s-au găsit și cîți- 
va să se ducă cu jalbe 
pe mai știu eu unde, 
spunînd c-aș fi așa șl 
pe dincolo și ce dacă 
au '
doi de păpușoi, adică 

Vdin lanul cooperativei, 
că doar se chema că-i 
și a lor. Pentru 
nu trebuia să 
amendați, chemați in 
fața obștii șl afișați 
la primărie pentru a-1

luat un știulete.

ședințe, primar sau 
mai știu eu ce. Ni
meni nu face numai 
pe șeful" — lml ve
neau în minte cuvin
tele bătrînului, atunci 
cînd președintele ținu 
să sublinieze că pen
tru un climat sănătos 
de muncă o mare im
portanță o are exem
plul personal al celor 
cu funcții de răspun
dere. „De aceea — 
continuă el — la noi 
criteriile de promo
vare sint mal întil 
hărnicia și priceperea.

conducere numai oa
meni vrednici, ascul
tați de cooperatori". Și 
ii mai spun că aflăsem 
de faptul că știe să 
conducă tractorul, se 
pricepe la mecanică, 
are cunoștințe de con
tabilitate, ca să nu 
mai vorbim de agricul
tură. îmi 
fără falsă 
„Este așa 
dumneata.
țat, de unul 
am urmat și 
cursuri. O agricultură 
modernă se face șl cu

confirmă, 
modestie : 

cum spui 
Am lnvă- 

singur, 
niște

creionul tn mină". In
trase între timp în ca
meră cooperatorul 
Mihal Eșanu și ținu 
să precizeze : „Să-l fi 
văzut pe președintele 
nostru cînd nu eram 
mecanizați, cum încăr
ca în căruțe balast 
pentru construcții șl 
cum căra cu găleata 
apă la animale".

„...Ce recolte bogate 
obțin cei din Moldo
veni, ce vite frumoase 
au. Și-au cumpărat 
tractoare, camioane", 
rememoram cuvintele 
auzite tn tren. Con
semnam acum cifre 
exacte : valoarea ave
rii obștești — peste 50 
milioane lei ; tn ban
că — peste 12 milioa
ne lei ; peste 1 700 de 
vite, din care 760 vaci 
cu lapte, 500 de oi ; 
4 000 hectare de pă- 
mînt de categoria a 
IlI-a de pe care ob
țin recolte medii la 
hectar de categoria I 
(7 000 kg porumb,

C. VARVARA
(Continuare 
in pag. a V-a)

(Continuare in pag. a n-a)

„Ziua pionierilor"

Cutezători, 

harnici, 

inimoși - 

cei mai tineri
> V| ■ ■ ■ se ■■

cetățeni ai țarii
Sint 2 597 110 purtători ai cravatei 

roșii cu tricolor, copii in virstă de 
7—14 ani, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. 
Inimoși, harnici, cutezători, acești 
cei mai tineri cetățeni ai patriei 
se bucură, datorită grijii statornice 
a partidului și statului nostru, de 
condiții optime de creștere și edu
care, de posibilități generoase de 
afirmare, de dezvoltare și Împli
nire multilaterală a personalității, 
întregul popor îi privește cu dra
goste și Încredere cind pășesc viol 
spre școală sau cînd, cu flamuri 
roșii și tricolore, în sunet ritmic 
de tobe și trompete, străbat voioși 
orașe și sate, cind lucrează cu spor 
alături de părinți și frați mai mari 
pe șantierele muncii patriotice, în 
livezi și pe ogoare, la îngrijirea și 
Înfrumusețarea școlilor și localități
lor natale. îi privește cu duioșie, 
cum se ocupă de frații mai mici, 
membri ai organizației Șoimii pa
triei, !ndrumîndu-le primii pași 
spre școală.

Organizația pionierilor, organiza

ție revoluționară de masă a copiilor 
țării, condusă și îndrumată de 
partid, împreună cu școala, cu or
ganizația U.T.C. și ceilalți facțori 
educativi formează și educă tînăra 
generație a purtătorilor cravatei 
roșii cu tricolor in spiritul Înaltului 
umanism al societății noastre, al 
dragostei nețărmurite față de patrie, 
partid și popor. Exemplul Înflăcă
rat de luptă șl muncă al comuniști
lor este pentru pionieri un perma
nent Îndemn la fapte demne de 
epoca pe care o trăiesc. Ilustrative 
in această direcție, serbările școla
re, competițiile artistice și sportive 
sărbătorești, organizate astăzi in 
fiecare școală, in fiecare localitate, 
sint prilej de rodnic bilanț al anu
lui de lnvățămînt care se Încheie, 
prezentat cu mîndrie in fața părin
ților, a reprezentanților organelor 
locale de partid și de stat în 
acest an, pionierii au dedicat «uc- 
cesele și realizările lor aniversării 
celor 60 de ani de existență a par
tidului. Munca cu cartea s-a soldat

cu note bune și foarte bune la în
vățătură; s-a îndeplinit, pînă azi, 
80 la sută din angajamentul patrio
tic pe 1981 de colectare și valorifi
care a materialelor recuperabile, 
fructelor și plantelor medicinale etc, 
în valoare de peste 90 milioane lei. 
Rezultatele deosebite la învățătură 
și in activitatea pionierească sint 
încununate cu premii școlare și dis
tincții pionierești. Apoi, binemerita
ta vacanță de vară, pe care peste 2.2 
milioane pionieri și șoimi ai pa
triei și-o vor petrece în tabere șl 
colonii, in drumeții, excursii, expe
diții pionierești.

în climatul de generoasă afirma
re oferit la noi fiecărui cetățean, 
tînăr sau vîrstnic, stimulată de 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" și competiția națională „Da- 
ciada", pionierii își dezvoltă po
tentele creatoare, își deschid larg 
aripile fanteziei și inventivității, își 
manifestă simțul gospodăresc, apti
tudinile sportive. Din totalul popu
lației școlare, 78 la sută activează

in cadrul a 109 500 cercuri tehnico- 
aplicative și științifice pe discipli
ne de lnvățămînt. La concursurile 
de creație tehnico-științifică „Start 
spre viitor" și „Mîini de aur", din 
cele peste 92 000 de lucrări prezen
tate, 400 au fost selecționate pen
tru expoziția republicană, 35 fiind 
reținute pentru brevetare ca inven
ții. Aproape 65 000 formații din școli 
și case ale pionierilor și șoimilor 
patriei, cu aproape 1.8 milioane 
membri, au fost prezente în actuala 
ediție a festivalului.

De ziua lor, Întregul popor urează 
pionierilor să crească sănătoși și 
frumoși, să Învețe cu spor pentru 
a deveni constructori de nădejde ai 
socialismului și comunismului în 
patria noastră. Educatorilor lor — 
urarea de noi Împliniri in munca 
nobilă de formare a copiilor și ti
neretului țării tn spiritul Înaltelor 
idealuri ale socialismului, ale păcii 
in lume.

Florlca DINULESCU

DOLJ : Producție In
dustrială peste preve

deri
în perioada care a trecut din 

acest prim an al cincinalului 
calității și eficienței, persona
lul muncitor din economia jude
țului Dolj a acționat cu forțe 
sporite pentru realizarea inte
grală a producției fizice stabili
te. Ca urmare, economiei națio
nale i-au fost furnizate peste 
prevederile planului, intre alte
le, 27 tone utilaje tehnologice 
pentru industria chimică, 83 
tractoare de 180 CP, 8 locomo
tive diesel electrice și electrice 
pentru linii magistrale, 545 tone 
produse macromoleculare de 
bază, alte însemnate cantități 
de produse ale industriilor ma
terialelor de construcții, ușoară 
și alimentară. Cele mai bune 
rezultate le-au raportat colecti
vele întreprinderilor „Electro- 
putere" și de utilaj greu din 
Craiova. (Nicolae Petolescu).

MUREȘ: însemnate 
economii de energie 

electrică
Preocupați in permanență de 

găsirea și aplicarea unor soluții 
tehnice care să contribuie la 
reducerea consumurilor de 
energie șl combustibil, la creș
terea eficienței întregii activități 
de producție, oamenii muncii din 
industria județului Mureș au 
obținut, de la începutul anului 
și pînă in prezent, importante 
economii de energie electrică. 
Ei au economisit, între altele, 3,5 
milioane kWh energie electrică, 
cele mai Însemnate economii 
înregistrindu-le Combinatul chi
mic „Azomureș" și întreprin
derea „Electrocentrale". Totoda
tă. prin fabricarea, la întreprin
derea „Electromureș" din Tg. 
Mureș, a primelor termostate de 
concepție originală — cu care au 
fost echipate aparatele electro- 
calorice — consumul casnic de 
energie electrică a fost dimi
nuat, la nivelul intregii țări, cu 
peste 37 000 MWA. (Gheorghe 
Giurgiu).

Impun. în fiecare unitate se va ac
ționa grupat cu minimum două 
module, fiecare avind In componen
ță cite 4 combine șl utilaje 
aferente. De asemenea, flecare 
modul va dispune de formațiuni 
distincte de recoltare și trans
port, de strîngere a producției se
cundare și de însămlnțare a cultu
rilor succesive. Formațiunile com
plexe vor fi conduse de cite un spe
cialist, ajutat de 4 oameni, care vor 
răspunde direct de reglarea 
lor, remedierea operativă a 
țiunilor, aprovizionarea cu 
ranți și asigurarea tn cimp 
bune condiții de muncă și 
pentru mecanizatori și cooperatori.

Transportul este astfel organizat 
Incit producția recoltată lntr-e zi, 
pină seara, să fie depozitată. Pentru 
evitarea pierderilor, recoltarea va 
Începe la umiditatea de 22 la sută 
la orz șl de 20—22 la sută la grlu, 
urmînd ca prin lopătare șl solari- 
zare in Incinta bazelor, umiditatea 
boabelor să scadă la 20 și respectiv 
18 la sută, cînd producția poate fi 
bine depozitată. La ora actuală, toate 
cele 1 840 combine și 1 250 prese pen
tru balotat sint in perfectă stare de 
funcționare și așteaptă declanșarea 
secerișului. Ca și In celelalte cam
panii agricole, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a reparti
zat pe unități toți ăctiviștii de partid 
și de stat, întregul personal al or
ganelor de specialitate, pentru a în
druma și urmări la fața locului 
bunul mers al lucrărilor.

utilaje- 
defec- 
carbu- 

a unor 
odihni

CALARAȘI. Nicolae Zalnea, secre
tar al comitetului județean de partid t

Iîn județul nostru campania de 
recoltare a Început, iert cu se
cerișul orzului. Cu toate pro

blemele ridicate de lipsa unor piese 
de schimb la combine, sperăm ca, 
prin modul in care ne-am organizat, 
să respectăm termenele de recoltare : 
a orzului șl orzoaicei in 4 zile pe 
cele 35 000 hectare cultivate și de S 
zile pe cele 74 000 hectare cu grlu.

2 Respectarea acestor termene 
este condiționată de asigurarea 
carburanților atît pentru utila

jele care recoltează — circa 4 000 
tone motorină — cit și pentru mijloa
cele de transport, mai ales pentru 
parcul propriu al unităților agricole, 
care Însumează 2 500 tone capacitate

înfăptuiri și aspirații înfrățite
Țara Secașului — di

mensiune in spațiu și 
timp, in spirit — este 
denumirea poetică a 
unei zone de intensă 
civilizație dacică pre
zentă și azi în fiziono
mia oamenilor, in tra
dițiile lor, in vestigiile 
unor cetăți cum este 
cea de la Tilișca. 
In acest colț înflo
ritor de țară și-a păs
trat culoarea speci
fici, forța dintotdeau- 
na, portul țărănoilor 
din Săliște, de a noble
țe fascinantă, expresie 
a unei străvechi cul
turi populare româ
nești.

Intr-o zi bllndă, 
cu un soare binefăcă
tor, m-am oprit in 
Țara Secașului — ți
nut care începe din
colo de comuna Cris
tian și se intinde 
pină spre Sebeș. Am 
privit ca altădată, spre 
Apoldul de Sus, po
posind la ultima ser
pentină a șoselei na
ționale care traversea
ză dealurile : o comu
nă distinsă, din depăr
tare o mică cetate, un 
univers mic, unde — 
ca și in alte părți tran
silvane — legătura 
strinsi dintre case și 
porțile înalte ale curți
lor iți dă uneori ima
ginea contopirii lor. 
Frontoanele înalte ale 
vechilor case țărănești 
germane, cu două sau 
trei ferestruici, sint ai
doma unui decor în 
care se succed imagi
nile unei realități con
turate de împlinirile 
contemporane. Intri 
prin porțile acoperite 
cu țigle — unele din 
secolul al 18-lea — și 
afli amănunte despre 
viața de azi • apolde-

nilor, renumiți viticul
tori, dar și buni mese
riași. Ei au durat trai
nic șl lăcașul școlii din 
comună, unde profe
sori români și germani 
învață copii români și 
germani, fiecare cu 
limba lui maternă, să 
scrie și să citească, iar 
apoi să studieze geo
grafia și istoria mile
nară a României, ma
tematica, fizica și chi
mia, toate cunoștințele 
— inclusiv cele de

însemnări de 
Claus STEPHANI

practică agricolă — 
prevăzute in programa 
școlii generale de 10 
ani, tinerilor care do
resc creindu-li-se ast
fel posibilitatea să-și 
continue studiile licea
le și universitare.

La școala generali 
din această comună 
am avut plăcerea să-l 
reintilnesc pe profeso
rul Karl Fisi, dascăl 
cu o adinei dra
goste și pasiune 
pentru folclorul ro
mân și german, com
pozitor, dirijorul fan
farei din localitate. El 
este unul dintre acei 
intelectuali care după 
terminarea studiilor 
s-au întors tn Țara Se
cașului pentru a pre
găti noile generații 
pentru munci și viață, 
contribuind, totodată, 
la bunul mers al tre
burilor comunei.

— Hai si vorbim 
despre copiii noștri, ci 
despre noi s-a tot vor
bit. Cu ei, eu munca 
lor ne putem făli, a 
spus profesorul Fisi.

Intr-adevăr, tn co
mună există o tradiție 
muzicală despre care 
vorbește și fanfara 
creată de peste 100 de 
ani, la activitatea că
reia participă tineri »i 
vîrstnici, dar mai ales 
tinerii. Imbinind ar
monios pasiunea lor 
pentru muzică cu mun
ca, elevii din comună 
au recoltat in toamna 
anului trecut 60 tone 
de struguri și 4 tone 
de fructe, iar in aceas
tă primăvară au pre
luat de la cooperativa 
agricolă un teren de 
5 000 mp pe care cul
tivă cartofi. In grădi
na școlii cresc, ca și in 
alți ani, porumb și fa
sole.

Așa se naște glndul 
la cimp, la ogor și se 
îmbină cu fapta, cu 
hărnicia; așa se naște 
gindul la frumos. Pen
tru că elevii fruntași 
la practica agricoli 
sint fruntași și la în
vățătură, participă la 
activități artistice : 
pentru interpretarea 
cintecului „Veniți ai 
țării pionieri" și a 
două cintece populare 
germane, copiii din 
Apold s-au situat la 
faza județeană a 
Festivalului „Cîntarea 
României" pe locul in- 
tii, iar la „Daciadă" 
grupul „Oină" a ocupat 
locul doi pe țară,

Sint aspecte relevante 
pentru condiția uma
nă a satului românesț 
de azi, pentru pregă
tirea prin muncă și 
pentru muncă a ti
neretului care învață 
încă din copilărie lim
ba unică, înfrățită, a 
muncii comune pen
tru înflorirea patriei 
noastre socialiste.
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La I.A.S. Oltenița, județul Călărași, a început secerișul orzului Foto : N. Buică

LANURILE LA ORA SECERIȘULUIFRUMOASELE CULTURI 
DE LA MARGINEA CAPITALEI 
iată efectele cu care s-a soldat în sectorul 
agricol Ilfov conlucrarea dintre muncitorii 

navetiști și unitățile agricole

CU CE EXPERIENȚĂ, CU CE PROPUNERI VĂ PREZENTAȚI

LA CONGRESUL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII?

CE ÎNSEAMNĂ AUTOCONDUCEREA?
Fapte, multe fapte concrete în producție, 
valorificarea tuturor energiilor colectivului

Intr-un articol publicat In ziarul 
„Scînteia" prezentam pe larg o iniția
tivă deosebit de valoroasă, luată de 
Comitetul municipal de partid Bucu
rești, menită să soluționeze una din 
marile probleme cu care se confruntă 
unitățile agricole aflate in subordinea 
Capitalei : acoperirea deficitului 
mare de forță de muncă ee se înre
gistrează în unitățile din sectorul 
agricol Ilfov prin atragerea la munca 
cimpului a intregii populații care 
locuiește in satele din împrejurimile 
Capitalei, indiferent de locul în care 
lucrează. Subliniind munca politică 
deosebită desfășurată, deopotrivă, de 
organizațiile din întreprinderi indus
triale și de comitetele comunale de 
partid, arătam că reușita acestei ac
țiuni este garantată și de modul 
deschis, democratic, în care s-a dis
cutat cu oamenii, in care li s-au pre
zentat și explicat greutățile cu care 
se confruntă unitățile agricole și, 
strîns legat de aceasta, obligația ce 
le revine in calitate de locuitori ai 
satelor de a produce la fel ca orice 
agricultori cereale, legume, carne, 
lapte, astfel incit din consumatori ai 
orașului să devină producători agri
coli. Chemarea a găsit un larg ecou 
în rindul oamenilor muncii, peste 
30 000 dintre cei plecați ia «oraș an- 
gajindu-se să lucreze în acord global 
împreună cu familiile lor circa 13 500 
hectare cultivate cu porumb, floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr, soia și 
legume. Un prim examen practic al 
acestei forme noi de conlucrare l-a 
constituit insăși executarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor. Ce con- ., 
duzii se pot desprinde după inche- 

; ierea primei prașile 7 . .;i ,.
Oprim pe șoseaua ce duce la 

Brănești. Intr-un lan de porumb cu 
plante viguroase ce ajung pină dea
supra genunchilor, un om străbate in 
lung și lat cultura. Se oprește din 
loc în loc și numără plantele pe 
rind, își face apoi citeva socoteli in 
gînd, estimînd de pe acum cu zîmbe- 
tul pe buze o recoltă de porumb cel 
puțin la fel de bogată ca anul trecut, 
cind tocmai de pe această solă s-au 
cules peste 6 500 kg boabe la hectar. 
Intr-o asemenea ipostază l-am întîl- 
nit, zilele acestea, pe inginerul Ion 
Miulescu, președintele cooperativei 
agricole din Pantelimon. Solul 
proaspăt afinat și lanul curat, fără 
fir de buruiană, ne obligă să renun
țăm la clasica întrebare „cum stati 
cu prășitul 7“ întrebăm, în schimb, 
cum reușește o unitate agricolă si
tuată la marginea Bucureștiului să 
se prezinte la această dată cu lanuri 
curate și acoperite de plante atît de 
dezvoltate. în locul unui răspuns, 
președintele ne invită să vedem nu
meroasele tăblițe de la capătul solei. 
Citim șl aflăm că „pe această parce- 
luță" lucrează Ion Căldăraru. mun
citor la întreprinderea de încălță
minte „Progresul", împreună cu fa
milia, alături de el Constantin Haită, 
muncitor la „Acumulatorul", cu fa
milia lui. O altă parcelă este lucrată 
tot de un muncitor de la „Acumula
torul", Nicolae Petre, care s-a an
gajat să lucreze în acord, global, Îm
preună cu familia, nu mai puțin de 5 
hectare cu porumb. Străbătînd ho
tarul cooperatorilor din Pantelimon 
întîlnești 500 de asemenea parceluțe 
pe care lucrează cel puțin cite 
un muncitor din una din întreprin
derile Capitalei. Pentru a reda di

Un efort gospodăresc pentru asigurarea necesarului de furaje
Un șir de județe s-au confruntat, în cursul iernii trecute, cu pro

blema asigurării furajelor pentru animale ; un șir de unități agricole au 
cumpărat fin și alte nutrețuri pentru a „ieși" în primăvară cu efectivele 
de bovine și ovine. Datorită lipsei furajelor, in unitățile respective a 
scăzut producția de carne și lapte și, ceea -ce este mai grav, s-au înre
gistrat pierderi de animale. Firesc este ca specialiștii agricoli, cadrele de 
conducere să tragă învățăminte și, mai ales, să ia măsuri pentru a pre
veni repetarea acestor situații. Acum, cind cimpul e plin de masă verde, 
cind este posibil să fie echilibrată balanța furajelor este necesară recol
tarea la timpul optim a tuturor plantelor de nutreț și, îndeosebi, a celor 
aproape un milion și jumătate de hectare finețe naturale și cultivate.

în județul Hunedoara, unde pășu
nile și finețele naturale ocupă aproa
pe un sfert de milion de hectare, 
recoltarea furajelor este in momentul 
de față principala preocupare a lu
crătorilor ogoarelor. Tovarășul Vio
rel Ocoș, secretar al comitetului ju
dețean de partid, ne înfățișează ba
lanța furajelor și un program de ac
țiune concret. Recoltarea culturilor 
de lolium, trifoi și lucernă este pe 
terminate, iar cositul tinetelor natu
rale a început mai devreme decît in 
anii precedenți. Intrucît iarna tre
cută o serie de cooperative agri
cole au fost nevoite să cumpere 
fin. specialiștii reevaluează resur
sele de masă verde din aceste 
unități «și delimitează parcelele care 
trebuie recoltate pentru iarnă față de 
cele destinate consumului curent al 
animalelor, pentru aconerirea unui 
deficit estimat la 20 000 tone de 
fin, strict necesar animalelor din 
I.A.S. și cooperativelo- agricole. 
Este o măsură de prevedere justi
ficată. Spre deosebire de anii 
trecuți. cînd unele cooperative agrico
le procurau nutrețuri în iarnă sau 
primăvară după ce rămineau cu fî- 
narele goale, in acest an deficitul de 
furaje se acoperă în cursul verii, in 
perioada cositului tinetelor. 

mensiunea adevărată a contribuției 
pe care și-o aduc navetiștii la execu
tarea volumului de lucrări agricole 
din această unitate, vom preciza doar 
că întreaga forță activă a coopera
tivei ocupată în sectorul vegetal 
număra doar 50 de oameni. Cu acești 
oameni, în marea lor majoritate bă- 
trîni, s-a trudit să se descurce pină 
acum conducerea cooperativei, agri
cole din Pantelimon. Ce-i drept, cul
turile nu au rămas neprășite și nici 
nerecoltate, dar unitatea a trebuit să 
suporte mari cheltuieli pentru a 
aduce oameni din diferite zone ale 
țării, în timp ce mulți dintre gospo
darii de frunte ai comunei începeau 
să se depărteze de treburile firești 
care i-au consacrat ca agricultori. 
Se pare însă că a fost o „rătăcire" 
trecătoare pe care mulți dintre ei 
sînt hotăriți să o dea uitării, incă de 
acum, din anul în care sectorul a- 
gricol Ilfov a pornit la un drum nou, 
face decis pași spre o agricultură 
așezată pe baze mai solide, spre o 
agricultură modernă, care să răs
pundă exigențelor actuale.

La Cernica am ajuns în jurul 
amiezii. Pe drumurile de tară, 
grupuri mici de oameni se întorceau 
în sat de la munca cîmpului cu 
sapele pe umăr. Nu, nu erau dintre 
cei care vin să ia masa de prînz. 
De la președintele cooperativei, to
varășul Ilie N’eagu, aflăm că ei al
cătuiesc primul schimb de lucru la 
cimp din rindul celor aproape 1 000 
de navetiști care au semnat angaja
mente de participare la muncă cu 
conducerea cooperativei agrii-ole. 
După b oră-două de odihnă bineme
ritată, ei se vor îndrepta Spre locurile 
lor de muncă din Întreprinderile in
dustriale, lucrind în cel de-al doilea 
schimb. Pentru agricultură, schimbul 
al doilea își va ■ începe activitatea 
abia după ora 16,30, cind vor sosi in 
sat cei care au lucrat la oraș în 
schimbul de dimineață. Ei se vor 
alătura din mers celor care au 
rămas in continuare la prășit, urmînd 
ca la lăsarea serii să se întoarcă cu 
toții în sat. Așa s-au prășit la Cernica, 
de cite două ori pină acum, 1 125 
hectare cu porumb, 280 hectare cu 
floarea-soârelui și 250 hectare cu 
soia. Făcînd aceste precizări, am 
răspuns și la întrebarea : cum și cind 
lucrează pămintul cei care fac naveta 
la oraș? Iar în sectorul agricol Ilfov 
există peste 30 000 de asemenea na
vetiști care, împreună cu familiile 
lor, cot la cot cu agricultorii de bază, 
au prășit în această primăvară 
23 000 hectare cu porumb, 10 000 hec
tare cu floarea-soarelui, soia și sfeclă 
de zahăr și au plantat și îngrijit 
aproape 8 000 hectare cu legume. 
Odată cu sosirea verii s-a trecut la 
executarea celei de-a doua prașile, 
lucrare care, la sfeclă și floarea-soa
relui, este pe terminate, iar la po
rumb s-a efectuat pe mai bine de 60 
la sută din suprafața cultivată.,

Sint numai citeva fapte și cifre 
care arată. încă din această perioadă 
a executării lucrărilor de întreținere, 
cit de valoroasă este această inițiativă 
a comitetului municipal de partid și 
care obligă totodată la asigurarea tu
turor condițiilor pentru ca aceste 
măsuri să-și atingă scopul.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

Desigur, este în primul rind ne
cesară valorificarea deplină a resur

Însemnări din județul Hunedoara

selor de care dispune fiecare unitate 
agricolă. Așa cum procedează coope
ratorii din Brad, de pildă, care, de 
cițiva ani, din cumpărători de fin — 
pentru care cheltuiau anual un sfert 
de milion de lei — au devenit pro
ducători de furaje de calitate supe
rioară. Inginerul-șef Mircea Oprișa 
ne invită să vedem fînarele construite 
în ferma zootehnică, platformele be
tonate cu compartimente pentru în- 
silozarea nutrețurilor, bucătăria fu
rajeră dotată cu utilaje de înalt ran
dament, „Producem furaje suficiente 
pentru cele 650 bovine și 1 400 ovine, 
ne spune președintele unității. Altfel 
nici nu ne-am putea considera cres
cători de animale".

Un exemplu din multe altele care 
ilustrează un adevăr bine cunoscut : 
e mai bine, mai eficient să stringi 
pentru iarnă propriile resurse, decit 
să cumperi furaje produse de alții, 
în legătură cu aceasta, am adresat

(Urmare din pag. I)
zilnică de transport, și pentru care nu 
avem pină acum nici o repartiție de 
combustibil. In această perioadă avem 
de insămințat culturi duble pe 89 000 
ha, din care peste 15 000 ha cu le
gume și cartofi. Responsabilitățile 
s-au stabilit începind cu cadrele de 
conducere, pînă la fiecare mecaniza
tor in parte. In cursul zilei de 12 
iunie, toate formațiile complexe de 
recoltare au fost scoase in cimp și 
organizate în tabere de vară, unde 
se asigură : asistența tehnică, hrană 
caldă și apă pentru mecanizatori, 
carburanții și lubrifianții, protecția 
muncii, securitate și paza contra in
cendiilor. Zilnic urmărim parcelele 
de orz, avansate în coacere, pentru 
a-1 recolta numai la umiditatea op
timă. Toate bazele și silozurile sint 
pregătite corespunzător pentru depo
zitarea cerealelor in condiții bune. 
Ne-am planificat o viteză zilnică de 
recoltare de 8 900 ha pe zi.

Considerăm că, prin măsurile 
luate de secretariatul comitetului 
județean, pe baza indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu date la 
recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., vom respecta întocmai 
termenele de recoltare stabilite. Pen
tru aceasta fac insă un nou apel către 
Ministerul Agriculturii, care acum 
trebuie să ne sprijine concret, deoare
ce peste citeva zile începem recoltatul. 
Avem nevoie de cantitatea de com
bustibil planificată. Combinele tre
buie să lucreze continuu, iar pentru 
aceasta este nevoie ca motorina să 
se găsească la capul lanurilor cu o 
rezervă cel puțin pentru trei-patru 
zile. La această dată, stocurile pe 
care le avem nu ne ajung nici pen
tru o zi.

TULCEA. Vasile Geană, secretar al 
comitetului județean de partid :

IAvem toate condițiile să în
cheiem recoltatul celor 21 500 
hectare cu orz în 4 zile. In ce 

privește griul, calculele arată că. mer- 
gind cu o viteză zilnică de 5 478 hec
tare, cele 913 combine din dotare pot 
recolta 64 630 hectare in 12 zile bune 
de lucru. In urma analizelor între
prinse în consiliile agroindustriale 
s-a constatat că mai sint rezerve de 

Ce concluzii sînt de reținut ? In primul rind, rezultă că prin întreaga or
ganizare a activității in cimp și la bazele de recepție s-a urmărit să se 
asigure încheierea secerișului în 3—4 zile la orz și 8—10 zile la griu. 
Aceasta constituie o condiție esențială pentru ca întreaga producție să 
fie strinsă la timp și fără pierderi. în al doilea rînd, se poate aprecia 
că măsurile întreprinse de organele-județene de partid și agricole pri
vind repararea și punerea in funcțiune a tuturor utilajelor și organizarea 
transportului și depozitării producției in ritm cu recoltarea sint de natură 
să garanteze că termenele stabilite vor fi respectate.

Dincolo de aceste aspecte, sint de reținut și unele neajunsuri, ce mai 
există pe alocuri — lipsa unor piese de schimb, a anvelopelor și a canti
tăților necesare de combustibil— care pot perturba desfășurarea în ritm 
susținut a secerișului. Organele în drept și factorii .de răspundere trebuie 
să soluționeze grabnic toate problemele de care dșpinde buna pregătire 
a recoltării. Nici un efort nu trebuie precupețit acum pentru a asigura 
ca piinea țării să fie strinsă și pusă la adăpost in timp și fără pierderi.

Recoltarea furajelor la I.A.S, Mogoșoaia, sectorul agricol Ilfov
Foto : D. Constantinescu

mai multor specialiști întrebarea : 
„Ce faceți acum pentru a avea fu
raje la iarnă ?“.

Inginerul-șef Cornel Tărăpoancă, 
de la cooperativa agricolă Rapolt : 
„Am repartizat cele 202 hectare fi
nețe în acord global, pe o perioadă 
de 5 ani, ceea ce stimulează pe coo
peratori să fertilizeze și să Întrețină 
finețele, să obțină recolte sporite de 
fin. Ei transportă finul cu atelajele 
proprii Am închiriat 100 hectare pă
dure unde pășunăm. 200 vițele. Pro- 
cedind astfel asigurăm 750 tone fin și

2 000 tone suculente fără a cumpăra 
nimic."

Ing. șef Florea Boldea, de la coo
perativa agricolă Sincrai : „N-avem 
„experiență" in cumpărarea furajelor, 
dispunem încă de o șiră de fin răma
să din -anul trecut. Acum facem tot 
ce se poate pentru a aduna toate fu
rajele de pe cimp".

Ing. Șef Mihăilă Adam de la coo
perativa agricolă Nădăștia. „Am 
cheltuit în iarnă 270 000 lei pentru 
cumpărarea finului, timp in care 
producția de Iapte-marfă a însumat 
abia 80 000 lei. Am lucrat în pagubă. 
Acum cosim finețele cu 80 de cosași, 
în majoritate pensionari. Este o mun
că anevoioasă Nu avem utilaje pen
tru recoltarea finului pe pante, deși 
constructorii de mașini le promit de 
mult".

Probleme de acest fel se pun și in 
alte unități agricole. Există riscul in 
unele unități de a se repeta situația 
din anul trecut, cind în diferite zone 

reducere a duratei campaniei de se
ceriș prin prelungirea zilei de mun
că. Am găsit, deci, resurse ca să ter
minăm recoltatul griului in cei mult 
10 zile, așa cum a stabilit conducerea 
partidului.

2 Pentru a ne înscrie în aceste 
termene, comandamentul jude
țean de coordonare a lucrărilor 

agricole a întocmit un program de 
măsuri a căror realizare o urmărim 
zilnic. Mașinile sint grupate în 110 
formații complexe, conduse de spe
cialiști (cite o formație la fiecare 
C.A.P. și între 3 și 6 forma
ții la I.A.S.). De asemenea, am 
organizat 86 de tabere de vară 
la arii, cu tot ce este nece
sar. Condițiile specifice județului 
nostru — vecinătatea mării, a Dună
rii și Deltei — afectează unele uni
tăți prin faptul că ziua de lucru e 
diminuată din cauza influenței umi
dității crescute, îndeosebi dimineața 
și seara. Pentru a realiza însă viteza 
zilnică stabilită ne-am propus ca in 
unitățile unde este posibil să pre
lungim ziua de seceriș și să realizăm 
cu o combină 7 hectare pe zi. Vom 
evita, în acest fel, recoltarea griului 
cu umiditate peste cea admisă și 
folosirea uscătoarelor.

Pornind de la indicația dată de to
varășul Nicolae Ceaușescu ca recol
tatul, transportul producției din cimp 
și depozitarea acesteia să se facă în 
aceeași zi, am luat măsuri ca 
aceste lucrări să se desfășoare 
concomitent. Pentru transportul ce
lor 286 090 tone de produse s-au pre
văzut 20 de zile. Distanțele au fost 
Stabilite astfel . incit fiecare camion 
sau tractor cu remorcă să poată realiza 
minimum trei drumuri pe zi. Am re
duce și mai mult perioada de trans
port, dar din parcul de remorci 30 
Ia sută nu pot fi folosite pentru că 
lipsesc anvelopele. Viteza zilnică sta
bilită la balotatul paielor de orz este 
de 6 748 hectare, ceea ce înseamnă 
4 zile, iar la griu (5 784 hectare) du
rata balotării o apreciem a fi de 12 
zile. .

Un element în plus față de anii 
trecuți îl constituie creșterea cu 20 
la sută a gradului de mecanizare a 
preluării orzului și griului prin mon
tarea de noi benzi, șnecuri și alte 
utilaje la bazele de recepție.

ale județului au rămas necosite sute 
de hectare de finețe. Situație ana
cronică. care nu trebuie să se repete 
sub nici un motiv I Or, in plină cam
panie de recoltare unele combine 
CAF și alte utilaje nu funcționează. 
Ing. Antoniu Iuga, directorul Trustu
lui S.M.A., relata că 11 cositori auto
propulsate pentru pantă livrate de 
uzinele „Tehnometal" Timișoara, din 
cauza unor defecțiuni, mai mult stau 
decit lucrează. Reprezentanți ai uzi
nei veniți să vadă la lucru costto- 
rile le-au reparat de mintuială. Este 
vorba de utilaje aflate in termen de 
garanție.

Ing. șef Marcel Nemet, de la coo
perativa agricolă Boșorod : „Dacă e 
să ne luăm, după scripte, rezultă că 
avem 750 hectare de finețe, dar in 
realitate sint doar 300. Cu ani in 
urmă erau cosite și finețele de mun
te unde aveam „sălașele" pentru oile 
ce consumau finul pe loc. Acestea au 
fost părăsite, iar fostele finețe sînt 
acum împădurite sau transformate 
în pășuni. Dispunem de foarte pu
țin teren arabil pentru plante de nu
treț, revenind abia 500 mp pe uni
tate vită mare. Cele 600 bovine și 
3 300 oi nu vor avea destule furaje. 
Ce-i drept, unele măsuri s-au luat, 
oile au fost duse în transhumantă".

Aspectele la care ne-am referit 
pun în lumină eforturile pentru a 
recolta și depozita furajele la timp, 
gospodărește, dar și situații care im
pun măsuri hotărîte pentru ca în toa
te unitățile să: se asigure din timp 
fin și alte furaje. Acțiunile bine gîn- 
dite pe ansamblul județului trebuie 
duse pină la capăt, pentru a asigura 
hrană îndestulătoare întregului efec
tiv de animale.

C. BORDEIANU

— Tovarășe Eugeniu Vasilescu, 
adunarea generală a oamenilor mun
cii, desfășurată recent, v-a ales can
didat pentru Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii. Ce concluzii mai 
importante puteți desprinde dv. de 
cind, potrivit legii, fiind secretarul 
comitetului de partid, exercitați și 
funcția de președinte al consiliului 
oamenilor muncii de la întreprinderea 
„Autobuzul" București 1

— Din cite știu eu, măsura la care 
vă referiți, generalizată in întrea
ga tară, este unică in felul ei, iar 
ideea aparține secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, după concepția căruia 
s-a creat în patria noastră un sistem 
democratic, de asemenea, unic în fe
lul său. împreună cu ceilalți 24 de 
membri ai consiliului oamenilor 
muncii, am acționat în așa fel încît 
organismul de conducere colectiva 
să-și însușească organic metodele 
specifice muncii de partid, iar in În
făptuirea hotăririlor consiliului să se 
manifeste mai pregnant contribuția 
directă a comuniștilor, a intregii or
ganizații de partid. Altfel spus, pe 
această cale se asigură implicarea 
nemijlocită a organizației de partid 
in întreaga activitate economico-so- 
cială a intreprinderii, creșterea ro
lului său conducător, de forță dina
mică, mobilizatoare a întregului co
lectiv.

— Dincolo de aceste concluzii mai 
generale, citeva fapte concrete ar 
avea darul să convingă mai mult.

— Da, fapte ! Faptele îmi stau la 
inimă, pentru că ele, numai ele dau 
viață, trăinicie ideilor. Multe din 
aceste fapte au fost relevate și cu 
prilejul recentei adunări generale a 
oamenilor muncii desfășurată în pre
gătirea Congresului al II-Iea al con
siliilor oamenilor muncii, în care un 
accent cu totul deosebit s-a pus 
asupra măsurilor ce se impun pentru 
ridicarea nivelului tehnic și a calită
ții producției. Altele se referă la 
mai buna gospodărire a materiilor 
prime și materialelor. La un moment 
dat, ne-am dat seama, în urma 
unei analize efectuate de consiliul 
oamenilor muncii, că am „scăpat 
din mină" problema reducerii 
cheltuielilor materiale. Aveam depă
șiri la consumuri foarte mari și 
greu de recuperat. Unii credeau că 
nu ne vom putea încadra în nivelul 
cheltuielilor planificate. Dar am su
pus această situație și analizei unei 
plenare a comitetului de partid. 
Acolo, în plenară, s-a născut o idee 
valoroasă. S-a propus și s-a a- 
probat ca muncitorii, împreună cu 
specialiștii să găsească soluții ime
diate pentru reducerea cheltuielilor 
materiale cu 500 lei la fiecare auto-
utilitară și cu 2 000 lei la fiecare au
tobuz. Odată stabilită această hotă-, 
rire, am cerut tuturor organizațiilor 
de partid să acționeze neîntîrziat, 
pentru îndeplinirea ei, la fel ca ori
care sarcină de partid. Așa s-a des
fășurat in întreprindere o acțiune 
gospodărească fără precedent. Aproa
pe fiecare a simțit nevoia să propu
nă ceva. Cineva a propus să se rea
lizeze literele „ROMAN" nu din ta
blă inox, ci din tablă TDA, obțînin- 
du-se o economie de 90,05 lei pe fie
care autobuz. Altcineva a propus în
locuirea tablei plumbuite folosite la 
construcția rezervorului, cu un alt 
tip de tablă, realizînd o economie 
de 250 lei la un rezervor. Și așa mai 
departe. Puțin sau mult, nu are im
portanță. Importantă este starea de 
spirit care s-a creat. Oamenii . au 
simțit concret ce înseamnă să parti
cipi, să fii implicat direct in gospo
dărirea intreprinderii, să pui umă
rul, să faci ca lucrurile să meargă 
înainte, să progreseze. Era, de fapt, 
o secvență, o semnificativă secvență 
a ceea ce trebuie să însemne auto
conducerea munc torească.

— Și care a fost rezultatul acestei 
largi acțiuni gospodărești 1

— Tot ce s-a stabilit s-a înfăptuit 
întocmai. Pe baza acestei acțiuni 
am obținut însemnate economii la 
cheltuielile materiale, am realizat 
peste plan o producție netă de 40 
milioane lei Și beneficii de mai bine 
de 16 milioane lei.

— Spuneați foarte bine că numai 
faptele pot da adevărata consistență 
autoconducerii muncitorești. Totuși, 
de ce această subliniere repetată ?

— Pentru simplul motiv că mai 
sint, din păcate, unii care con
fundă autoconducerea muncitorească 
cu pălăvrăgeala despre democrație, 
despre ce ar trebui să facă alții și

La întreprinderea „Vulcan" din 
Capitală se lucrează intens la 
montajul unui nou lot de unități 
de pompaj destinate exportului 

nu ei. Or, fără implicare directă în 
înfăptuirea a ceea ce s-a hotărit cu 
participarea și prin votul tuturor, de
mocrația, autoconducerea muncito
rească nu pot exista.

— Iarăși vă întoarceți la fapte...
— Da, pentru că fără fapte frazele 

sună a demagogie, a formalism- In 
ianuarie trecut, cînd am analizat sta
diul îndeplinirii hotăririlor luate de 
organul de conducere colectivă, am 
constatat cu surprindere că din 126 
măsuri, adoptate in unanimitate de 
consiliul oamenilor muncii, numai 75 
s-au realizat integral, 35 fiind apli
cate parțial, iar 16 — nerealizate. 
Este vorba de măsuri importante, 
tehnice, organizatorice, de protecție 
a muncii ș.a., cu termene și respon
sabilități precise. I-am intrebat. pe 
rind, pe cei care aveau In răspunde-

Convorbire cu tovarășul 
Eugeniu VASILESCU, 

secretarul comitetului de partid, 
președintele consiliului oamenilor 

muncii de la întreprinderea 
„Autobuzul "-București

re realizarea unei măsuri nefinali
zate de ce nu s-au achitat de sarcina 
stabilită 7 S-au găsit zeci și zeci de 
justificări, una mai bine ticluită de
cit alta. Și le-am spus atunci : De 
ce ați ridicat mina să votați măsura 
înainte de a vă convinge de realis
mul ei 7 De ce nu ați informat con
siliul oamenilor muncii, pe parcurs, 
despre greutățile ivite 7 Și din nou 
am auzit justificări frumos ticluite. 
Cred că sînt oameni care nu dorm 
nopți in șir pentru a justifica de ce 
nu au realizat o sarcină concretă, in 
Ioc să-și bată capul să găsească so
luțiile necesare și așteptate. Și 
mai e ceva...

— ...Ce anume 1
— Jumătățile de măsură. Mult, 

foarte mult pierdem uneori datorită 
inconsecvenței noastre. Intr-un fel, 
aș spune că inconsecvența este o rudă 
apropiată a formalismului. întreprin
derea noastră a fost printre primele 
unități din țară care au trecut la a- 
plicarea măsurii, indicate de secreta
rul general al partidului, ca întregul 
personal TESA să lucreze o zi pe 
săptămină direct în producție. Mai 
precis, în secțiile de producție, in 
mijlocul muncitorilor. O idee, de ase
menea originală, care a dat rezultate 
foarte bune din primele zile. 
Dar cu vreo două luni în urmă am 
primit o circulară de Ia cen
trală, transmisă din partea ministe

OBSTACOLE COSTISITOARE IN 
REGENERAREA NISIPULUI DE TURNĂTORIE

Anual se utilizează pe ansamblul 
întregii noastre economii, in procesul 
tehnologic de fabricare a pieselor 
turnate, circa 2 milioane de tone de 
nisip cuarțos. Acest material, dato
rită faptului că incepe să devină din 
ce in ce mai deficitar, cit si pentru 
că exploatarea și transportul din 
cariere la beneficiari implică mari 
probleme economice trebuie — asa 
cum se practică. în toată lumea — 
regenerat si reintrodus în circuitul 
econpmic ca materie primă. Iată un 
exemplu concret care pledează pen
tru recuperarea si refolosirea nisipu
rilor de turnătorie.

întreprinderea cu cel mai mare 
volum de piese turnate din tară este 
„23 August" din București. Cele trei 
turnătorii ale sale consumă anual 
circa 140 000 tone de nisip care este 
adus, în cea mai mare parte, de la 
Aghireș (Cluj), adică de la o depăr
tare de 500 km. Deci, zilnic vin in 
întreprindere 450 tone de nisip, care 
intră in procesul 
de turnare la un 
preț de aproxi
mativ 120 lei 
tona. Și, tot zil
nic, aceeași can
titate de nisip 
trebuie evacuată. 
Iar pentru aceas
tă operație zeci de autobasculante de 
10 și 16 tone — dar care niciodată nu 
sint încărcate la capacitatea lor 
maximă — fac drumuri de 10 km 
dus și 10 km intors pină la halda de 
nisip din apropierea comunei Clina. 
Pentru fiecare tonă de nisip trans
portat la haldă întreprinderea plă
tește 10,4 lei.

Dacă din nisipul folosit de între
prinderea „23 August" s-ar regenera 
100 000 tone anual, ar mai trebui, 
pentru improsnătare. adus din ca
riere doar 40 000 lone, adică aproxi
mativ 130 tone pe zi. Această canti
tate poate fi incărcată in numai 6 
vagoane, fată de 23 in situația cind 
nisipul nu se regenerează. Deci im
plicit ar determina o mai mare rit
micitate in aprovizionare si s-ar plăti 
mai puține taxe de locație. în plus, 
nisipul regenerat intrind in procesul 
tehnologic la un cost de 62 lei tona 
s-ar putea economisi anual 6,8 mi
lioane lei.

Firește, toate aceste avantaje nu 
s-ar fi consemnat astăzi ca simnle 
calcule de birou, ci ar fi devenit 
reale, concrete, dacă instalația de 
regenerare a nisipurilor avind la 
bază un procedeu tehnologic, elabo
rat incă din anul 1973 in cadrul 
Facultății de metalurgie din Institu
tul politehnic București, ar fi fost la 
rindul ei o realitate.

Care este, in fapt, stadiul realiză
rii acestei instalații in momentul de 
fată 7 Aveam să aflăm, pe parcursul 
investigației întreprinse, că in jurul 
procedeului (prin frecare umedă) de 
regenerare a nisipului care stă la 
baza acestei instalații au existat 
ample si contradictorii discuții, care 
mai persistă incă si astăzi. Cu toate 
acestea, 1a Începutul anului 1978. la 
nivelul conducerii Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini se 
hotărăște construirea instalațiilor. 
Calculele de eficientă economică — 

DE LA IDEE LA PRACTICA, 
PE DRUMUL CEL MAI SCURT!

prezentate mai înainte — demonstrea
ză că soluția. In ciuda neajunsurilor
pe care le are. este eficientă din 
punct de vedere economic. In luna 

rului nostru, prin care se aduce 
o mică corectură ideii inițiale, preci- 
zindu-se : „personalului cu calificare 
superioară să i se repartizeze spre 
rezolvare și probleme de organizare 
superioară a producției și a muncii, 
mecanizare, automatizare". Cu o ase
menea „precizare" a început să se 
destrame întreaga idee. Practic, in 
prezent, la noi în îritreprindere, din 
435 de oameni angajați în această 
acțiune au mai rămas 160. Nu zic, in 
această perioadă am rezolvat multe 
probleme cu specialiștii din proiec
tare, asimilînd in timp record noile 
tipuri de autobuze. Dar în același 
timp avem și unii specialiști care 
stau prea mult cu ochii la ceas, aș- 
teptind ca o mare binefacere ora 15 
să poată pleca acasă. Cu asemenea 
oameni — e drept puțini la număr — 
nu poți merge prea departe. Ei nu 
contează in activul de bază al auto- 
conducerii muncitorești.

— Se apropie cel de-al doilea 
Congres al consiliilor oamenilor mun
cii. Ca participant la dezbateri, ce 
propuneri de perfecționare a func
ționării mecanismului democratic din 
Întreprinderi puteți formula ? ■ ±

— Vi le voi prezenta pe scurt, in 
legătură cu fiecare propunere puțind 
purta lungi discuții. In primul rind, 
cred că ar fi necesar ca în exerci
tarea funcției de președinte al C.O.M. 
să fie definite mai precis principa
lele îndatoriri, atribuții și drepturi. 
In acest fel s-ar înlătura empiris
mul și intuiția, și întreaga noastră 
activitate ar avea un caracter mai 
ordonat, științific, aș spune. In al 
doilea rind, poate ar fi binevenit să 
se studieze și propunerea ca secre
tarii de partid și președinții C.O.M. 
să aibă un omolog pe linie de 
partid și la nivel de centrală. 
Mă gindesc, bunăoară, de ce pre
ședintele C.O.M. al centralei n-ar 
putea fi un activist de partid. Nu de 
alta, dar cînd discutăm problemele 
pe linie de partid se rezolvă altfel 
lucrurile. Mâi operativ, mai bine. 
Și. în sfirșit, cred că ar trebui găsită 
o formă perfecționată de desfășurare 
a controlului muncitoresc în între
prinderi, care să dea mai multă forță 
acestui organism democratic existent, 
să înlăture unele manifestări biro
cratice. Nu fac decît să repet ceea 
ce a subliniat în repetate rînduri 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — și a- 
nume că avem un sistem democratic 
unic în felul său, că esențial este 
acum să-l facem ca pretutindeni și 
permanent să funcționeze ireproșabil.

Convorbire consemnată de 
Viorel SAEAGEAN

mai 1980, proiectul de execuție er. 
terminat, iar întreprinderea cuprin 
sese în plan realizarea instalației. 
Constatăm însă că instalația care tre
buia. conform planului, să intre in 
funcțiune cel tirziu la 31 decembrie 
1980, este în momentul de fată la 
stadiul de... degajare a terenului p« 
care urmează să fie construită.

De ce această întîrziere 7 între
barea o adresăm inginerului Con
stantin Ivan, șeful serviciului in
vestiții din întreprinderea „23 Au
gust". „In momentul primirii proiec
tului — ni se răspunde — se depășise 
deja termenul (31 martie) cind. con
form legii, am mai fi putut lansa 
comenzile de producere a utilajelor. 
In această situație s-a hotărit amî- 
narea . executării instalației de re
generare a nisipurilor pentru anul 
1981". Explicația ar. putea justifica 
situația de anul trecut. Dar nu si pe 
Cea din anul acesta, din care s-a si 
scurs deja aproape jumătate, iar in

stalația, care are 
un termen de exe
cuție de nouă luni, 
se află la faza 
arătată mai îna
inte.

Situația de la 
întreprinderea „23 
August" din 

București ne-a determinat să in
vestigăm mai adine modul in 
care se desfășoară această impor
tantă acțiune de regenerare a nisi
purilor pentru turnătorii pe întreaga 
economie. Concluzia este departe de 
a fi satisfăcătoare. în timp ce In
stitutul de cercetări și proiectări 
tehnologice pentru sectoare calde din 
București are. dună cum ne spune 
dr. ing. Mihai Cosneanu, deja pre
gătite soluții tehnice, inclusiv pro
iecte de execuție, pentru majoritatea 
tipurilor de nisip ce rezultă din 
amestecurile de formare, practic tur
nătoriile, atît cele apartinind Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, cit si cele ale Ministerului 
Industriei Metalurgice, continuă să 
arunce la haldă acest valoros ma
terial recuperabil. Din cele aproape 
două milioane tone se reutilizează 
doar maximum 8 la sută. Se constată, 
de asemenea că aceste soluții pă
trund greu acolo unde ar trebui să 
fie asimilate, că mai persistă încă 
acea mentalitate păgubitoare de a 
neglija regenerarea nisipurilor, con- 
siderind-o drept o acțiune minoră 
care mai suferă aminare. Numai asa 
ne putem explica de ce in unele mari 
întreprinderi cum ar fi „Strungul" — 
Arad nu este montată o asemenea 
instalație, Cu toate că ea există de 
trei ani. de ce la „Victoria“-Călan 
instalația, deși montată, este neutili
zată. iar la întreprinderea de con
strucții de mașini din Reșița, la 
Combinatul de utilaj greu din Iași, 
la „1 Mai" Ploiești — si lista ar mai 
putea continua — operațiunile de 
montare se tergiversează nejustificat 
de mult

Pentru a înlătura aceste nedorite 
situații se cer din partea tuturor 
întreprinderilor si a forurilor lor 
tutelare măsuri operative pentru ca 
nisipul de turnătorie să nu mai con
stituie o sursă de cheltuieli, ci. prin
regenerare, una de importante eco
nomii de materie primă si energie.

Vlaicu RADU
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VII EXPRESII ALE SATISFACȚIEI Șl DEPLINEI APROBĂRI FAȚĂ DE 
REZUL TA TELE RODNICE ALE VIZITEI PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU 

Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, In austria
Din toată țara, telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------     ——--------------------------------;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI al P.C.R. se 
apune : însuflețiți de cele mai alese 
sentimente de fierbinte dragoste și 
Înaltă stimă cu care vă înconjoară 
pe dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre socialis
te, comuniștii, toți oamenii muncii 
din Capitală, cu inimile pline de sa
tisfacție și legitimă mindrie patrio
tică, vă exprimă întreaga gratitudine 
și recunoștință față de noua solie de 
pace, prietenie și colaborare inter
națională, strălucit întruchipată in 
vizita oficială pe care ați efectuat-o. 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Austria.

întreaga desfășurare a vizitei, con
vorbirile pe care le-ați avut în acest 
timp cu președintele federal al Re
publicii Austria, dr. Rudolf Kirch- 
schlăger, sentimentele de caldă prie
tenie și stimă cu care ați fost intim- 
pinat pe pămîntul austriac demon
strează încă o dată prestigiul și res
pectul cu care este privită astăzi po
litica externă, profund științifică, a 
partidului și statului nostru, larga 
recunoaștere a rolului și meritelor 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, în elabo
rarea și înfăptuirea acestei politici 
clarvăzătoare. Puternic mobilizați de 
dăruirea fără margini cu care slujiți 
partidul, țara și poporul, comuniștii, 
toți oamenii muncii din Capitală vă 
asigură, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vor ac
ționa cu toată hotărîrea, în spiritul 
indicațiilor și orientărilor dumnea
voastră, pentru îndeplinirea integrală 
a sarcinilor economico-sociale ce re
vin municipiului București în acest 
an, a mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului.

împreună cu întregul nostru po
por, comuniștii, toți locuitorii jude
țului nostru — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ALBA 
AL P.C.R. — au urmărit cu viu in
teres, cu deosebită satisfacție și mirf- 
drie patriotică desfășurarea vizitei de 
stat pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați efectuat-o în Austria, împreună 
cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu 
— eveniment care se înscrie ca o 
contribuție remarcabilă la întărirea 
prieteniei și colaborării romăno-aus- 
triece, la făurirea unor noi rapor
turi între state, bazate pe Înțelegere, 
prețuire și încredere reciprocă. 
Aprobind cu cea mai deplină satis
facție rezultatele acestei vizite, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii de pe meleagurile Albei — ro
mâni, maghiari, germani — vor face 
totul și in continuare pentru a în
făptui neabătut politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, contribuind cu elan patriotic la 
consolidarea prestigiului internațio
nal al României socialiste.

Strălucită misiune de prietenie, co
laborare și pace, desfășurată intr-o 
ambianță de caldă ospitalitate, deo
sebită cordialitate și înțelegere reci
procă, vizita dumneavoastră — se 
relevă în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. — 
constituie un moment de mare în
semnătate în cronica relațiilor româ- 
no-austriece, o contribuție de seamă 
la procesul destinderii in Europa, la 
cauza păcii și colaborării internațio
nale. Aprobăm din toată inima rezul
tatele deosebit de rodnice ale acestei 
vizite și ne exprimăm convingerea 
că acordurile și convențiile încheiate, 
convorbirile purtate cu oamenii po
litici austrieci. întreaga desfășurare 
a vizitei reprezintă un moment nou, 
calitativ, în dezvoltarea raporturilor 
româno-austriece pe multiple pla
nuri.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii din Argeș, in frunte cu 
comuniștii, se vor mobiliza și mai 
energic pentru înfăptuirea tuturor 
sarcinilor ce le revin din hotărîrile 
Congresului al XII-lea al partidului 
nostru.

Dind glas celor mai alese gîn- 
duri de înaltă prețuire și dragos
te, comuniștii, toți oamenii mun
cii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — de pe aces
te străbune meleaguri — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ARAD AL P.C.R. — își ex
primă profunda admirație și recu
noștință pentru fructuoasa activitate 
ce ați desfășurat-o, cu prilejul vizitei 
de stat întreprinse în Austria, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
Prin rezultatele sale, vizita constituie 
un eveniment remarcabil, cu largi 
rezonanțe și în viața politică inter
națională, o acțiune deosebit de va
loroasă pentru stimularea eforturilor 
spre destindere și colaborare inter
națională.

Deplin încrezători că destinele po
porului nostru se află în mîini sigure 
și încercate, că politica externă a 
României socialiste exprimă intere
sele majore ale poporului român și 
ale tuturor popoarelor iubitoare de 
pace și progres social, vă asigurăm 
și de această dată, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom inten
sifica eforturile pentru înfăptuirea 
sarcinilor economico-sociale ce ne 
revin din hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Bacău, asemenea între
gului nostru partid și popor, au ur
mărit cu viu interes șl profundă sa
tisfacție vizita de stat pe care dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, ați efec
tuat-o, împreună cu tovarășa _ Elena 
Ceaușescu, în Austria. Ea se înscrie 
ca un moment important în dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare româno-austriacă, o contri
buție marcantă la cauza destinderii 
și înțelegerii în Europa și în lume — 
se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BACĂU AL P.C.R.

Mîndri de rezultatele strălucite ale 
acestei noi solii de pace și prietenie, 
în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul nostru, 
vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne 

vom consacra pe mai departe în
treaga forță creatoare pentru înfăp
tuirea neabătută a mărețelor sarcini 
reieșite din hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului, sporind contri
buția județului Bacău la înălțarea 
scumpei Românii socialiste pe culmi 
tot mai înalte și luminoase de pro
gres și civilizație.

Această nouă solie de pace șl în
țelegere între popoare se înscrie 
ca un moment de referință în cro
nica legăturilor tradiționale de prie
tenie româno-austriece, marcînd in 
același timp o nouă și ilustrativă 
contribuție la procesul destinderii in 
Europa și in întreaga lume — se 
subliniază în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R.

în contextul actualului climat po
litic internațional, rezultatele vizitei 
reprezintă o contribuție de seamă la 
întărirea securității și colaborării, în 
Europa, la încheierea cu succes a re
uniunii de la Madrid, pentru a se 
ajunge în acest cadru la măsuri 
concrete de dezarmare, la eforturile 
pentru înfăptuirea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru in
staurarea unul climat sănătos, de în
țelegere șl colaborare între toate po
poarele lumii. împreună cu în
tregul nostru popor, locuitorii 
acestor plaiuri strămoșești vă În
credințează, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vor munci cu abnegație și devota
ment, cu pasiune revoluționară pen
tru înfăptuirea neabătută a politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru, a hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al P.C.R., a indicațiilor 
și orientărilor formulate de dum
neavoastră la recentele consfătuiri 
de lucru de la C.C. al P.C.R.

în numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului Botoșani, vă 
adresăm, scumpe șl Iubit condu
cător, adeziunea totală față de re
zultatele vizitei de stat ce ați efec
tuat-o în Austria, față de documen
tele semnate și înțelegerile con
venite, vă exprimăm, încă o dată, 
prețuirea cea mai înaltă ce v-o 
purtăm permanent în inimi — se 
relevă în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BOTOȘANI AL 
P.C.R. Est'e. într-adevăr, o mare 
cinste de a vă fi contemporani, 
văzîndu-vă stimat șl apreciat peste 
tot în lume, este un motiv de legi-, 
timă mîndrie pentru noi toți să știm 
că soliile pe care le purtați sînt 
așteptate cu cel mal mare interes, 
pentru că întotdeauna ele susțin' 
cauza păcii, prieteniei și colabo
rării, venind In sprijinul respectării 
independenței și suveranității tutu
ror statelor și popoarelor, al solu
ționării oricărei probleme pe calea 
dialogului, a tratativelor. Mulțu- 
mindu-vă încă o dată pentru 
modul strălucit în care ați re
prezentat gindurile și simțămintele 
noastre pe durata acestei vizite, ce 
se înscrie ca o nouă și importantă 
contribuție adusă prestigiului pa
triei și poporului român, botoșă- 
nenii vă asigură, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că depun toate eforturile pentru în
făptuirea indicațiilor și orientărilor 
ce le-ați dat la recenta consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R. pen
tru întîmpinarea celui de-al II-lea 
Congres al Consiliilor Oamenilor 
Muncii cu rezultate remarcabile în 
toată sectoarele de activitate.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN BRAȘOV AL 
P.C.R. — au urmărit cu sentimente 
de profundă satisfacție și mîndrie 
patriotică vizita întreprinsă de dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceătișescu, îh 
Austria. Atmosfera de cordială prie
tenie și înțelegere reciprocă, docu
mentele semnate, rezultatele rodnice 
ale dialogului la cel mai înalt nivel 
evidențiază în modul cel mai conclu
dent dorința și voința comună de 
amplificare și diversificare a relații
lor româno-austriece pe multiple 
planuri, de conlucrare și colaborare 
pentru apărarea păcii, promovarea 
destinderii și securității în Europa 
și în întreaga lume.

Reafirmîndu-și întregul lor atașa
ment față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
sprijinul unanim față de strălucitele 
dumneavoastră inițiative șl acțiuni 
întreprinse pe plan intern și inter
național, oamenii muncii din județul 
nostru vă încredințează, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vor precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin, sporind astfel 
contribuția județului Brașov la ridi
carea României socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Dialogul fructuos la cel mai înalt 
nivel româno-austriac demonstrează 
evoluția pozitivă pe care au cunos
cut-o colaborarea și cooperarea din
tre cele două țări, hotărîrea lor co
mună de a le dezvolta continuu, pe 
baza respectării principiilor indepen
denței și suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CĂLĂRAȘI AL P.C.R. Expri- 
mîndu-ne și cu acest prilej ata
șamentul nețărmurit față de poli
tica promovată cu fermitate și prin
cipialitate de partidul nostru pe plan 
intern și extern, vă asigurăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că urmînd înaltul dumneavoastră 
exemplu de muncă și dăruire revo
luționară vom face totul pentru a 
da viață sarcinilor ce ne revin din 
istoricele documente adoptate de 
Congresul al XII-lea al partidului, 
contribuind astfel la marea operă de 
ridicare a scumpei noastre patrii pe 
culmile tot mai înalte ale progre
sului. civilizației și prosperității so
cialiste și comuniste.

Colectivul de oameni ai muncii 
de pe platforma COMBINATULUI 
DE UTILAJ GREU IAȘI a urmărit 

cu viu Interes vizita dumneavoas
tră împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat în Austria — se 
spune Intr-o altă telegramă. Primi
rea cordială ce vi s-a făcut, apre
cierile elogioase adresate politicii 
externe românești, al cărei promo
tor neobosit sîntețl, ne-au umplut 
inimile de bucurie și entuziasm pa
triotic.

Alături de Întregul popor, sîntem 
hotărîți să traducem în viață pre
țioasele dumneavoastră indicații date 
cu prilejul vizitelor efectuate în 
combinat, să depunem toate efortu
rile pentru punerea lui în funcțiune 
mai devreme și să devenim compe
titivi pe piața internațională cu 
produsele noastre.

împreună cu întregul popor, co
muniștii, toți oamenii muncii din 
județul Cluj vă întimpină cu 
nețărmurită dragoste și aleasă mîn
drie patriotică la reîntoarcerea in 
patrie, după vizita întreprinsă, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Austria, se afirmă în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CLUJ 
AL P.C.R. Urmărind cu cel mai viu 
interes vizita oficială de stat reali
zată sub prestigioasa dumneavoas
tră conducere, oamenii muncii clu
jeni dau o înaltă apreciere acestui 
eveniment care deschide o pagină 
nouă în istoria relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre poporul român 

• Acțiune politică de importanță majoră, care 
deschide noi și ample perspective pentru extin
derea și aprofundarea conlucrării multilaterale

româno-austriece

• 0 remarcabilă contribuție la afirmarea țelurilor 
destinderii, securității și cooperării in Europa 
și in lume

• Angajamente însuflețite ale oamenilor muncii 
de a acționa neabătut pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și statului, pusă 
in slujba înfloririi patriei noastre socialiste, 
a făuririi unei lumi mai bune și mai drepte

și poporul austriac. Exprimindu-și to
tala lor adeziune față de activitatea 
pe care o desfășurați în numele parti
dului, statului și poporului nostru, cu 
o energie, înțelepciune și cutezanță 
revoluționară fără echivalent istoric, 
comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe străvechile meleaguri clujene — 
români, maghiari și de altă naționa
litate — vă încredințează că nu vor 
precupeți nici un efort pentru înde
plinirea exemplară a obiectivelor și 
sarcinilor ce le revin din programul 
și politica partidului, din hotărîrile 
Congresului al XII-lea.

Oamenii muncii din INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI CHIMICE BUCU
REȘTI au urmărit cu profundă emo
ție și mîndrie patriotică desfășurarea 
vizitei oficiale pe care dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați efectuat-o în aceste 
zile în Austria, se relevă într-o 
altă telegramă. Cordialitatea deose
bită, sinceritatea, manifestările de 
stimă și considerație față de dum
neavoastră, înalț! soli ai poporului 
român, constituie pregnante mărturii 
ale prestigiului de care vă bucurați, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de care se bucură poli
tica înțeleaptă și clarvăzătoare a 
României dedicată păcii și colabo
rării între popoare. Ca lucră
tori în domeniul cercetării știin
țifice, ne exprimăm adeziunea de
plină față de rezultatele deo
sebite ale vizitei și ne angajăm să 
ne mobilizăm întreaga capacitate de 
muncă și creație pentru a îndeplini 
în cele mai bune condiții sarcinile 
trasate nouă, cercetătorilor, de către 
conducerea de partid și de stat în 
vederea promovării rapide a progre
sului tehnic în țara noastră.

Oamenii muncii din județul Con
stanța — constructori de nave, ai ca
nalului Dunăre — Marea Neagră, lu
crători din industrie, transporturi, 
comerț, turism, agricultură — într-o 
deplină unitate de voință și simțire, 
vă adresează dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător și arhitect 
eminent al destinelor poporului 
român, eminentă personalitate poli
tică a lumii contemporane, calde șl 
vii mulțumiri, înalte sentimente de 
prețuire și considerație pentru rezul
tatele strălucite care încununează vi
zita efectuată, împreună cu stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, în Aus
tria, moment de seamă al întăririi și 
dezvoltării relațiilor pe multiple pla
nuri dintre cele două țări și popoare, 
eveniment major al vieții internațio
nale — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN CON
STANȚA AL P.C.R. Vă asigu

răm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de hotă
rîrea nestrămutată a comuniștilor, a 
tuturor locuitorilor de pe această 
străveche și însorită vatră româ
nească de a acționa fără preget, 
urmîndu-vă însuflețitorul exemplu 
de muncă și viață, de dăruire și 
abnegație revoluționară, pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din hotărîrile Congresului 
al XII-lea al partidului, din mărețul 
program de edificare a României pe 
drumul glorios al socialismului și co
munismului, într-o lume a păcii și 
înțelegerii între popoare.

Cu inimile și conștiința vibrînd de 
cel mai fierbinte patriotism, cu 
profundă satisfacție, totală adeziune 
și legitimă mîndrie, comuniștii, toți 
oamenii muncii, români și maghiari, 
de pe străvechile și înfloritoarele 
plaiuri covăsnene, împreună cu în
tregul nostru popor, au fost alături 
de dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în fiecare moment al noului itinerar 
de pace și prietenie pe care, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
l-ați întreprins în Austria — se sub
liniază în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN COVASNA AL P.C.R. 
Ne mîndrim, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu faptul că și de a- 
ceastă dată, ca dealtfel întotdea
una, voința de pace și colaborare, 
de prietenie cu toate popoarele și 

statele lumii,indiferent de orlnduirea 
lor socială, pe baza respectării in
dependenței și suveranității națio
nale a fiecărui stat, omenia tradi
țională a poporului nostru și-au găsit 
în dumneavoastră interpretul și me
sagerul cel mai prestigios, făcind ca 
scumpa noastră patrie să fie tot mâi 
bine cunoscută și respectată peste 
hotare.

Militarii armatei noastre, asemenea 
întregului popor, au urmărit cu deo
sebit interes și profundă satisfacție 
rezultatele vizitei de stat pe care 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, ați efectua
t-o în Austria — se spune în telegra
ma MINISTERULUI APĂRĂRII 
NAȚIONALE. Noua solie de pace și 
prietenie condusă de dumneavoastră, 
eminent fiu al poporului român, se 
constitpie ca un eveniment politic de 
o deosebită însemnătate, ca o nouă și 
importantă etapă, de amplă și pro
fundă semnificație în dezvoltarea co
laborării româno-austriece. în mani
festările și ospitalitatea ce vi s-au re
zervat. noi vedem o vie recunoaște
re a justeții politicii externe a sta
tului nostru, al cărei strălucit făurar 
și stegar sînteți. Urmînd neabătut 
însuflețitorul dumneavoastră exem
plu de muncă neobosită, de înal
tă responsabilitate și nețărmurit 
devotament față de cauza poporului, 
ne reînnoim legămîntul de a face 
totul pentru a încorpora integral în 
munca și în viața noastră sarcinile 
ce ne revin în pregătirea militară și 
politică, precum și pe șantierele eco
nomiei naționale, din documentele 
Congresului al XII-lea, din magistra
la expunere făcută de dumneavoas
tră cu ocazia aniversării a 60 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist 
Român.

Alături de întregul popor, salutăm 
și dăm o înaltă apreciere rezultate
lor deosebit de rodnice ale noii solii 
de pace, prietenie și colaborare, care 
înscrie încă o pagină remarcabilă în 
afirmarea politicii externe românești, 
al cărei neobosit șl prestigios promo
tor sînteți dumneavoastră, conducă
torul partidului și statului nostru, 
personalitate politică proeminentă a 
lumii contemporane — se subliniază 
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN GIURGIU AL P.C.R. Na 
reafirmăm și cu acest prilej de
plina adeziune la politica pe care 
o promovează ferm România, de 
prietenie cu țările socialiste, de 
colaborare cu țările în curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, indi
ferent de orînduirea lor socială. 
Oamenii muncii de pe meleagurile 
giurgiuvene, în frunte cu comuniștii, 
vă exprimă sentimentele lor de pro
fundă gratitudine față de nobila ac
tivitate ce o desfășurați în slujba fe

ricirii șl prosperității poporului 
român, a cauzei păcii, a înțelegerii 
intre popoare.

Dialogul fructuos purtat cu pre
ședintele federal al Austriei, cu ce
lelalte oficialități pune încă o dată 
în evidență faptul că deosebirile 
de orînduire social-politică nu con
stituie obstacole în calea colaborării 
dintre state, atunci Cînd există do
rința sinceră de colaborare, cînd se 
iau in considerare interesele po-, 
poarelor, ale păcii și securității pe 
planeta noastră — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
GORJ AL P.C.R. Dînd expre
sie satisfacției pentru această nouă 
solie românească, ce a marcat o 
etapă superioară de dezvoltare 
a legăturilor bilaterale, vedem în 
manifestările de prietenie și stimă 
cu care ați fost înconjurat do
vada prestigiului politicii noastre 
externe, a autorității și respectului 
de care vă bucurați pretutindeni 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca proeminentă 
personalitate care își consacră în
treaga operă bunăstării și fericirii 
poporului său, slujirii idealurilor de 
pace șl libertate ale tuturor po
poarelor, instaurării unei noi ordini 
economice și politice internaționale. 
Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că, pentru noi, cei ce trăim 
și muncim in Gorj, nu va exista 

nimic mai presus decît hotărîrea de 
neclintit pentru a da viață mărețu
lui program al partidului, prețioase
lor dumneavoastră indicații, pentru a 
contribui la ridicarea patriei noastre 
pe noi trepte de progres și civiliza
ție socialistă și comunistă.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România, împreună cu 
întregul popor român, își exprimă 
acordul deplin față de bilanțul rodnic 
al vizitei de stat de amplă și profundă 
Semnificație pe care ați întreprins-o 
împreună cu stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu în Republica Austria — se 
subliniază în telegrama CONSILIU
LUI OAMENILOR MUNCII DE NA
ȚIONALITATE MAGHIARA. At
mosfera de stimă și cordialitate 
cu care ați fost întîmpinați pe tot 
parcursul vizitei este o mărturie 
elocventă a sentimentelor alese ale 
poporului austriac față de personali
tatea dumneavoastră, a stimei și 
prețuirii reciproce dintre cele două 
popoare. Exprimind totala adeziune 
la conținutul înțelegerilor la care s-a 
ajuns în timpul acestei vizite, oamenii 
muncii de naționalitate maghiară din 
România, ca și întregul popor 
român, angajați cu puteri depline și 
elan patriotic în vasta activitate pen
tru realizarea sarcinilor primului an 
al actualului cincinal, vor milita ne
contenit pentru triumful politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru.

Milioanele de țărani cooperatori, 
toți oamenii muncii din agricultură 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — au urmărit cu 
sentimente de bucurie, de profundă 
mîndrie patriotică și deplină satis
facție prestigioasa vizită de stat în
treprinsă de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Eiena Ceaușescu, în Austria, se arată 
în telegrama UNIUNII NAȚIONALE 
A COOPERATIVELOR AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE. Reafirmînd și 
cu acest prilej adeziunea totală 
a țărănimii la politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, recunoștința fierbinte a ce
lor ce muncesc pe ogoarele țării, 
pentru grija statornică ce o purtați 
dezvoltării și modernizării agricultu
rii, Consiliul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
vă asigură, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, că va ac
ționa cu hotărîre pentru înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare, a 
sarcinilor trasate de Congresul al 
XII-lea al partidului, pentru ca 
această ramură prioritară a econo
miei să-și aducă o contribuție mereu 
sporită la progresul și prosperitatea 
națiunii noastre socialiste.

Femeile de pe Întreg cuprinsul 
patriei au urmărit cu deosebit in
teres și profundă satisfacție vizita 
de stat pe care ați efectuat-o in 
Austria, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu — se subliniază în tele
grama CONSILIULUI NAȚIONAL 
ĂL FEMEILOR. Femeile, profund 
interesate în asigurarea viitorului 
pașnic al copiilor lor, exprimă recu
noștința fierbinte pentru consecvența 
cu care acționați în vederea solu
ționării problemei celei mai arzătoa
re a zilelor noastre — oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la măsuri reale 
de dezarmare, în primul rin<T de 
dezarmare nucleară, pentru apărarea 
dreptului fundamental al oamenilor 
— dreptul la pace, la existență 
liberă. Permiteți-ne să exprimăm și 
cu acest prilej sentimentele noastre 
de profundă stimă, înaltă prețuire și 
fierbinte dragoste față de mult 
stimata șl iubita tovarășă Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului nostru, care, 
alături de dumneavoastră, și-a adus 
o contribuție însemnată la succesul 
acestei noi misiuni de pace și co
laborare. Dînd o înaltă apreciere re
zultatelor rodnice ale noului dialog 
la nivel înalt româno-austriac, afir
măm încă o dată adeziunea deplină 
a milioanelor de femei de la orașe 
și sate, fără deosebire de naționali
tate, la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, încre- 
dințîndu-vă că vom milita cu întrea
ga energie pentru înfăptuirea exem
plară a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XII-lea al partidului.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. 
se spune : însoțindu-vă cu inima și 
gîndul, cu interes și încredere depli
nă, in vizita pe care ați întreprins-o 
în Austria, împreună cu mult sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu, oa
menii muncii din străvechiul ținut 
hunedorean — mineri și siderurgiști, 
constructori și energeticieni, lucrători 
ai ogoarelor, din domeniul științei și 
culturii — în consens cu întreaga 
noastră națiune, își exprimă senti
mentele de adîncă mîndrie patriotică 
pentru rezultatele cu care dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați înscris o nouă și stră
lucită pagină în activitatea politico- 
diplomatică a României socialiste. 
Cu nemărginită mîndrie patriotică 
am trăit din adîncul ființei noastre 
momentele în care ați vizitat expo
ziția „Dacii — descoperiri arheolo
gic^ în România" — mărturie grăi
toare și de netăgăduit pentru toți cel 
care vor să cunoască adevărul Isto
ric despre originea și continuitatea 
poporului nostru pe străbunele vetre 
carpato-dunărene, străjuite de cul
mile Sarmisegetuzei și ale altor ce
tăți ridicate de înaintași.

Folosim și acest prilej pentru a vă 
exprima angajamentul fierbinte al 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii hunedoreni de a dezvolta ac
tivitatea creatoare pentru încheierea 
cu rezultate bune a planului pe acest 
semestru,' pentru crearea condițiilor 
de realizare a sarcinilor viitoarei 
etape, afirmînd astfel, la unison cu 
țara, întregul sprijin, dovedit prin 
fapte, pentru înțeleaptă politică in
ternă și externă a partidului și sta
tului, pentru laborioasa dumneavoas
tră activitate pusă în slujba păcii și 
cooperării internaționale.

Comuniștii, toți cei ce trăiesc și 
muncesc în mănoasa cîmpie a Bără
ganului ialomițean au urmărit cu 
vie satisfacție noul și rodnicul dialog, 
la cel mai înalt nivel, româno-aus
triac, expresie a bunelor relații din
tre cele două țări din bazinul dună
rean, a unei politici constructive, de 
pace și înțelegere între popoare — 
se subliniază în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA AL 
P.C.R. Rezultatele strălucite cu care 
s-au încheiat convorbirile oficiale, sti
ma și respectul cu care ați fost încon
jurați pe parcursul întregii vizite re
prezintă încă o recunoaștere a me
ritelor dumneavoastră excepționale, a 
prețuirii deosebite de care vă bucu
rați pe toate meridianele globului. 
Sîntem mîndri că vă știm în fruntea 
țării și a partidului pe dumneavoas
tră, personalitate proeminentă a miș
cării comuniste și muncitorești, dîrz 
luptător pentru pace și pentru 
apărarea demnității oamenilor, și ne 
exprimăm întreaga adeziune la poli
tica internă și externă a partidului 
și statului, angajîndu-ne să depunem 
toate eforturile pentru ca, alături de 
întregul popor, să avem o contribu
ție tot mai mare Ia ridicarea scumpei 
noastre patrii pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Consiliul de conducere, comitetul 
de partid și întregul personal mun
citor din PROCURATURA REPU
BLICII SOCIALISTE ROMANIA 
au urmărit cu cea mai mare aten
ție desfășurarea vizitei de stat 
efectuate în Austria, de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, și își 
exprimă deosebita satisfacție în 
legătură cu rezultatele rodnice 
pentru dezvoltarea colaborării prie
tenești româno-austriece cu care 
s-a încheiat noua dumneavoastră 
misiune de pace și cooperare. 
Prin întreaga desfășurare a vizitei 
au fost din nou pregnant confirmate 
justețea politicii partidului și statu
lui nostru, prestigiul internațional 
de care vă bucurați dumneavoastră, 
făuritorul politicii înțelepte și clar
văzătoare a României. Exprimîn- 
du-ne aprobarea unanimă și deplina 
satisfacție față de rezultatele vizi
tei, vă rugăm să ne permiteți să 
dăm glas profundei noastre recu- 
nqștințe pentru activitatea necon
tenită ce o desfășurați în vederea 
afirmării idealurilor de pace și prie
tenie cu toate țările și poDoarele 
lumii, în interesul progresului șf 
păcii mondiale. Folosim acest prilej 
pentru a ne angaja să ne îndepli
nim în mod exemplar toate sarci
nile ce ne revin din documentele 
Congresului al XII-lea al partidului.

Asemenea întregii națiuni, ale cărei 
Interese fundamentale le slujiți cu 
dăruire revoluționară și Înalt patri

otism, comuniștii, întreaga populație 
a Maramureșului au urmărit cu viu 
interes desfășurarea vizitei de stat pe 

care dumneavoastră, împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, ați 
efectuat-o în Austria prietenă — se 
relevă în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 
Dialogul la nivel înalt româno- 
austriac confirmă încă o dată con
secvența cu care România, dumnea
voastră personal militați pentru secu
ritate și colaborare pe continentul 
european și în lume, pentru oprirea 
amplasării și desfășurării de noi ra
chete nucleare in Europa, pentru 
lichidarea subdezvoltării, abolirea 
forței în relațiile dintre state și so
luționarea politică a problemelor li
tigioase, pentru respectarea dreptului 
fundamental al popoarelor de a trăi 
în pace, libertate și independență. 
Expresia cea mai elocventă a satis
facției și aprobării noastre față de 
noua misiune de prietenie și colabo
rare pe care ați îndeplinit-o o repre
zintă angajamentul solemn al tuturor 
celor ce muncesc pe străvechile și 
Înfloritoarele meleaguri ale Maramu
reșului de a acționa cu Înaltă răspun
dere comunistă pentru a ne îndeplini 
exemplar sarcinile ce ne revin din 
documentele de partid și de stat.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Olt își manifestă deplina 
satisfacție, unanima aprobare și 
deosebita bucurie față de fructuoasele 
rezultate ale noului dialog la cel 
mai înalt nivel româno-austriac — 
relevă telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN OLT AL P.C.R. In 
noua dumneavoastră solie de pace 
și prietenie, in timpul căreia 
gîndurile și simțămintele noastre 
de aleasă stimă și prețuire v-au 
însoțit permanent, noi vedem 
confirmarea statornică a liniei ge
nerale a politicii externe promovate 
de partidul și statul nostru, a va
loroaselor inițiative și acțiuni între
prinse de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe 
plan internațional, in spiritul prin
cipiilor care trebuie statornicite In 
relațiile dintre state, principii re
afirmate, în mod strălucit, și în 
magistrala dumneavoastră expunere 
la adunarea festivă consacrată săr
bătoririi gloriosului jubileu al celor 
60 de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român.

Cea mai elocventă expresie a 
satisfacției și aprobării unanime a 
comuniștilor,' a locuitorilor Oltului 
față de nouă șf remarcabila acțiune 
de politică Internâțională pe ' căfe 
ați îritreprirîs-o ’ o- Reprezintă anga
jamentul nostru solemn de a ne in
tensifica eforturile pentru a înfăptui, 
pe aceste meleaguri, politica parti
dului și statului nostru, de a aplica 
în viată prețioasele indicații și 
orientări pe care, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, ni 
le-ați dat cu prilejul recentelor vi
zite de lucru efectuate in județul 
nostru.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Prahova au urmărit cu 
profundă satisfacție și îndreptățită 
mîndrie patriotică vizita de stat pe 
care, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați efectuat-o în Aus
tria, moment de o deosebită în
semnătate în dezvoltarea, pe o 
linie mereu ascendentă, a legăturilor 
de prietenie și colaborare româno- 
austriece, contribuție de seamă la 
promovarea cauzei păcii, a securității 
și destinderii în Europa și în întreaga 
lume — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN PRAHOVA 
AL P.C.R. Ne bucurăm că vizita dum
neavoastră în Austria a prilejuit o 
nouă și puternică reafirmare a prin
cipiilor fundamentale ale politicii ex
terne românești, al cărei strălucit ar
hitect și consecvent promotor sînteți. 
încheierea cu succes a strălucitei 
solii de pace, prietenie și colaborare 
duse poporului austriac de dumnea
voastră, stimate tovarășe secretar 
general, Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în numele poporului nos
tru, ne oferă Încă o dată prilejul de 
a exprima deplina adeziune a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din județul Prahova față de politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, de a vă asigura că 
nu-și vor precupeți eforturile pentru 
a-și îndeplini cu cinste sarcinile și 
angajamentele asumate pe acest an 
și pe întregul cincinal 1981—1985.

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru, urmărind cu profund 
interes vizita de stat pe care ați In- 
treprins-o, Împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Austria, ne ex
primăm din adîncul inimii sentimen
tele de vibrantă mîndrie patriotică șl 
deplină satisfacție pentru rezultatele 
strălucite ale înaltei solii pe care ați 
purtat-o în țara prietenă, o nouă șl 
deosebit de valoroasă contribuție la 
dezvoltarea bunelor raporturi româ
no-austriece. la întărirea colaborării 
dintre cele două state și popoare, în 
folosul ambelor națiuni, animate de 
marile idealuri ale înțelegerii și păcii 
în lume — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VILCEA 
AL P.C.R. Profund recunoscători 
pentru contribuția dumneavoastră de 
inestimabilă valoare la progresul șl 
civilizația țării, la triumful cauzei 
păcii și socialismului, a celor mal 
nobile idei care animă omenirea 
contemporană, vă Încredințăm, scum
pe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
asemenea întregii noastre națiuni, 
oamenii muncii de pe meleagurile vîl- 
cene vor acționa fără preget, cu În
treaga lor energie creatoare, pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin din istoricele hotărîri ale 
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului, aducînd o contribuție mereu 
mai mare la progresul și înflorirea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.
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r ----------------------------------------------- COLOCVIILE „SCÎNTEII" ------- "---------------------------------------

PROFILUL SPIRITUAL AL CLASEI MUNCITOARE
In creația literar-artistică

Literatura noastră, profund realistă, a cuprins în paginile 
sale mediile și zonele spirituale cele mai importante ale so
cietății. Se poate vorbi de o literatură a țăranului, a in
telectualului sau a muncitorului. Dacă primele două 
s-au făcut remarcate printr-o serie de opere deo
sebite, literatura dedicată lumii muncitorești a cunoscut o 
evoluție întrucîtva mai lentă. Deși istoria literară consem

nează asemenea cărți, unele primite cu deosebit interes, uni
versul muncitoresc rămine încă insuficient explorat de scrii
tori. Profundele schimbări revoluționare petrecute în ultimele 
trei decenii și jumătate, situarea clasei muncitoare în frun
tea procesului de construire o unei noi Românii au sporit 
considerabil rolul ei in toate domeniile vieții. Răspunzînd în
demnurilor secretarului general al partidului de a cunoaște

mai profund realitățile timpului nostru, pe cei ce făuresc noua 
societate românească scriitorii găsesc în universul muncito
resc motive esențiale de reflectare artistică. Aceste „colocvii" 
își propun să realizeze un schimb de opinii despre literatura 
mediului muncitoresc, să discearnă, pe cit posibil, căile 
susceptibile să ducă la realizarea unor opere valoroase, in 
care clasa muncitoare să se regăsească.

Eroismul omului muncii, 
puterea lui de a visa - 

idealuri permanente 
ale cărților noastre 

===== Convorbire cu Constantin CHIRIȚĂ =====

— Fiecare scriitor are un >,O- 
limp“ al său, un loc de lansare, dar 
și de întoarcere, un mediu care l-a 
modelat și căruia ii rămine dator. 
Care este acest loc, acest mediu 
pentru dumneavoastră ?

— Primii mei pași in literatură 
i-am făcut in munca de redactor, 
în gazetărie, în ziaristica militantă. 
Foarte tînăr fiind, am lucrat la 
„Scînteia" în perioada pe care mie 
îmi place să o numesc perioada ro
mantică a revoluției socialiste — 
epocă pe care am trăit-o din plin 
în mijlocul clasei muncitoare, al 
climatului de entuziasm și dăruire 
în numele unui ideal pentru care 
luptaseră secole de-a rîndul toți 
fiii muncii acestei patrii nemuritoa
re. Cum să nu lase urme asupra 
mea, asupra literaturii pe care am 
scris-o acel suflu romantic, eroic, 
muncitoresc ? înainte de a înțîlni 
filozofia revoluționară menită să 
fie ea insăși o forță de luptă eu am 
întîlnit clasa care a făcut să țiș- 
nească Ia lumină această filozofie. 
Am trăit în ritmul respirației sale 
ăi aceasta nu se uită. Am cunoscut 
in acest mediu oameni minunați, de 
o mare noblețe sufletească, mo
dești, dezinteresați cînd era vorba 
de ei înșiși, aprigi în lupta pentru 
drepturile celor multi. Elanul, en
tuziasmul, romantismul revoluțio
nar m-au contaminat și. cred eu, 
au lăsat urme în paginile pe care 
le-am scris plnă acum.

— Eroii cărților dumneavoastră, 
indiferent de virsti, trădează, in
tr-adevăr, această atmosferă sufle
tească de un frumos optimism. 
Insă lumea de care vorbiți n-a stat 
pe loc.... ~

— Intr-ade^irJ®
cînd mai departe caițutUlWjeii.i’aJ"'. 
profesiei, al T'icruluîbine făcîit 
disciplina muncitorească, refuzul 
inechității, lupta pentru recunoaș
terea și prețuirea valorii, clasa 
muncitoare de astăzi are un alt ni
vel profesional, se poate mîndrl cu 
o largă diversificare a profilului, 
este o clasă cu un Înalt grad de in
telectualitate, capabilă să conducă 
cu realism societatea, care își asi
milează în ritmuri din ce în ce mai 
rapide cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii.

— Vi se pare că această lume 
despre care atit de frumos vorbiți 
are o pregnanță deosebită In lite
ratura de azi ?

— Nu, mi se pare că muncitori
mea nu constituie încă o lume li
terară suficient de pregnantă.

— De ce ?
— Orice s-ar spune, talentul sin

gur nu poate inventa ceea ce nu 
cunoști bine. Și eu cred că este ne
cesar să cunoaștem mai bine eroii 
acestei lumi. Dacă ii cunoști într-o 
excursie sau la o masă mare ori 
mai intimă, nu este suficient. Oa
menii trebuie cunoscuți, desigur, 
în toate împrejurările vieții lor, dar 
mai cu seamă acolo unde-și dau 
adevărata măsură, unde trec probe, 
examene grele, de conștiință mun
citorească, de abnegație. încerc 
să-i cunosc îndeaproape, în min- 
driile lor, în orgoliile și în frumu
sețile lor, care însă nu se dezvă

luie oricum, oricind. Mai există, 
apoi, și presiunea tradiției. căci 
romanul românesc vine mai mult 
dinspre sat ori din direcția medi
ilor intelectuale sau a mediilor 
orășenești eterogene.

Muncitorul este un tip nou 
de erou, cu caracteristici inconfun- 
dabile ce rămin încă să fie desco
perite. Pe de altă parte, scriitorul 
român, ca și cel european în gene
ral, nu are un prea ascuțit instinct, 
cum să-i spun, „sociologic". Ați ob
servat probabil că, in general, cu 
excepția americanilor care „intră" 
cu ușurință in profesiuni diverse 
studiindu-le din interior, profesiu
nea ca atare nu este, nu a devenit 
o temă literară, deși o merită din 
plin. Temele frecvente sînt, cum 
știm, dragostea, parvenirea, „decla
sarea" (procesul de trecere dintr-o 
categorie în alta) etc. Cred că „te
melor" universale despre care vor
bea cîndva G. Călinescu Ii s-ar pu
tea adăuga, mai ales în veacul nos
tru, și aceasta : profesiunea. în ori
ce caz, sporirea, diversificarea ti
pologiilor literare ar fi un veritabil 
progres. Eu nu dau sfaturi sau re
țete nimănui, dar cred că munci
torul de azi reprezintă o asemenea 
tipologie capabilă să Îmbogățească 
universul literar, să adincească le
gătura dintre creator și public.

— Cum legați „Cireșarii" de ple
doaria dumneavoastră ?

— Sînt și ei „contaminați" de 
aceeași atmosferă morală, de ge
nerozitatea. dăruirea și pasiunea 
pentru nou, pentru necunoscut, ca 
și eroii clasei muncitoare. Sînt oa
meni dezinteresați, generoși, visă- 

' tori lucizi. în orice caz. in ei trăieș
te pfopriul meu romantism care s-a 

; intîlntt în chip fericit cu romantis
mul .acestei umanități: distincte - * 
societății socialiste românești.

— Oare nu „riscați" să vedeți lu
mea doar prin partea ei luminoasă, 
senină, romantică — reală, dar 
poate incompletă ?

— Sigur că da, eu mi-am asumat 
acest „risc", fără să contest alte 
posibilități de a privi, alte viziuni. 
Fiecare e liber să privească așa 
cum vrea, dar mai ales cum poate ! 
Unii se pot îndoi, oricine e liber să 
se îndoiască — deși cunosc nenu- 
mărați cititori de bună credință 
care mi s-au părut a fi de partea 
felului meu de a vedea ! — eu sînt 
insă inclinat să dau dreptate părții 
eroice din om, puterii lui de a visa, 
de a năzui și de a crede într-un 
ideal. Acestea pot fi și trebuie să 
fie idealuri permanente ale cărților 
noastre. Eu nu spun că lumea nu e 
mai complicată, dar oare credeți că 
visul, eroicul, romantismul nu sint 
complexe trăsături omenești ? Nu
tresc convingerea că oamenii, citi
torii au nevoie, ba chiar sint înse
tați de asemenea trăsături, dorin- 
du-și-le ale lor. Cred că poți influ
ența prin frumusețe, nu numai 
prin tristețe. în orice caz, am intîl- 
nit destui oameni care se buqpră de 
chipul senin, romantic, curat, fru
mos al lumii : aici își are izvorul 
partea mea optimistă și eroică, a- 
ceea căreia eu am dorit și doresc 
să-i dau curs cit mai larg în ceea 
ce scriu. O literatură, cred eu, tre-

buie să dețină și această culoare a 
vieții, nu putem fi exclusiviști.

— Ceea ce spuneți revine la o 
profesiune de credință in arta cu 
mesaj, in literatura cu caracter e- 
ducativ...

— Dacă n-aș crede că literatura 
poate forma și consolida trăsături 
înalte, convingeri adinei, umaniste, 
de ce aș mai scrie ?! Cred în pu
terea educativă a artei și literatu
rii, nimic nu mi se pare mai fru
mos decît să afli că un cititor și-a 
asumat cartea ta ca pe un eveni- 
ment al propriei biografii !

— Ce credeți despre procesul 
necontenitelor înnoiri literare 1

— Ele sînt firești, necesare, alt
fel am rămine la... Homer ! (Și ce, 
ar fi chiar așa de rău ?!). ’Adevărul 
care mi se impune mie este că, ne
cesare fiind, experimentele litera
re, înnoirile ce reprezintă progre
sul profesiunii noastre nu pot duce 
la dispariția marilor cuceriri din 
nici o epocă. Literatura, o știm cu 
toții, nu se naște pe loc gol, ci pe 
baza valorilor create anterior. Si
gur că, repet, experimentul e nece
sar, insă cu o condiție : să nu in
staurăm intr-o literatură, mtr-o ob

ște „tirania unei formule". încer
carea de a impune o formulă este, 
observ, tentantă: „nu scrii cum îmi 
place mie, nu ești scriitor !“. Tre
buie să dăm însă și timpului, pos
terității dreptul de a-și spune cu- 
vtntul. Durata este singura instan
ță care va putea spune de partea 
cui este dreptatea.

— Durata și, pină la ea, cititorii 
de azi și exponenții lor cei mai a- 
vansați, criticii. Alternativa fireas
că la tentația de care vorbeați este 
respectul reciproc, demnitatea scrii
toricească, o autentică democrație 
a valorilor.

— Demnitatea ține de gradul de 
profesionalitate, de nivelul litera
turii și ăl obștii scriitoricești. La 
baza ei stă respectul față de om 
și operă, respectarea întregii lite
raturi române, care, datorită mul
tor cărți și multor autori, a ajuns 
la nivelul cunoscut și la diversita
tea evidentă oricui. Conviețuirea 
literară este o garanție de durabi
litate. Chopin avea dreptate : „Cîn- 
tă precum simți și așa vei cinta 
bine".

C. STANESCU

Universul muncitoresc - 
izvor inepuizabil 

pentru marea artă 
==— Al. HANȚĂ .. .....

Cu mai bine de o sută de ani in 
urmă, Alexandru Odobescu. oma
giind puterea creatoare a națiunii 
și exprimînd datoria fiecăruia de a 
contribui la emanciparea și per
fecționarea ei, afirma o convingere 
plină de adinei semnificații. „Ne
greșit — scria autorul lui „Pseudo- 
kinegetikos" — muncitorul este 
stîlpul României".

Prefigurată, cu sensuri simbolice, 
în „împărat și proletar", poemul lui 
Eminescu, și reluată în situații și 
accepții diverse în poezia lui Traian 
Demetrescu.. N. Beldiceanu. 
Jlille, D. Neculuță ș.a., iar in proză 
în nuvelele lui Ștefan Basarabeănu, 
imaginea muncitorului industrial Se 
va impune in literatura și arta 
românească a acestui secol, ca o 
consecință firească a creșterii rolu
lui și influenței clasei muncitoare 
asupra vieții politice și sociale a 
țării, a sporirii conștiinței de sine 
și a forței organizării sale.

Maturizarea gindtrii noastre filo
zofice, influența tot mal creseîndă 
a luptei clasei muncitoare pentru 
cîștigarea de drepturi sociale și 
pentru transformarea revoluționară 
a realităților tării, radicalizarea 
atitudinii forțelor progresiste fată 
de pericolul fascist, se exprimă nu 
numai în paginile presei de stingă, 
în luări de poziție teoretice, ma
nifeste și dezbateri, ci pătrund cu 
vigoare în insăși substanța opere
lor (de amintit nuvelele lui Al. Sa
bia), unele dintre ele, prin va
loarea lor estetică și semnificațiile 
mesajului, situate printre cele mai 
strălucite pe care le-a dat spiri
tualitatea românească.

Faptul că in perioada de după 
23 August 1944 mulți dintre acești 
scriitori își continuă activitatea in 
atmosfera tonifiantă, stimulatoare 
de energii constructive, generate de 
revoluție, a constituit un fericit pri
lej de continuare a mai vechilor 
preocupări, îmbogățite, sub raport 
filozofic, de influența fertilă, exer
citată asupra gindirii lor de efor
tul de ridicare și de transformare 
multilaterală a țării, de politica 
partidului.

Aderarea la noua existență a pa
triei este organică și apare ca o 
consecință firească a eforturilor 
desfășurate anterior. în acest sens, 
scriitori precum Camil Petrescu, în 
„Un om intre oameni", reconsti
tuie fenomenul istoric de naștere a 
proletariatului industrial, mențio- 
nind contribuția acestuia la infăp- 
tuirea actelor revoluționare din pri
ma jumătate a sec. al XIX-lea. Mi
hail Sadoveanu, In „Nada flori
lor", reține adevărul identității 
obiectivelor luptei țăranilor și mun
citorilor pentru o. viață mai bună, 
'iă'r1 G- Călinesct^ în „Bietul Ioani- 
de“ și in „Scrinul negru", sesizea
ză rolul reprezentanților clasei 
muncitoare In deplina integrare a 
Intelectualului In viața și aspirațiile 
timpului său.

Sint memorabile, de asemenea, 
versurile închinate de către Tudor 
Arghezi, geniului creator al omu
lui eliberat în Cîntare omului.

Toate acestea sint puncte de re
per tn delimitarea contribuției 
specifice și a valorii inițiativelor 
datorate generației următoare de 
oameni ai literelor, constituind 
obiect de referință in argumentarea 
noilor opțiuni și perspective. Faptul 
că literatura cu tematică muncito
rească nu beneficiază în cultura 
noastră de o tradiție asemănătoare 
celei de carer dispun scrierile inspi
rate din viața și lupta țăranului nu 
constituie întotdeauna un dez
avantaj.

Presiunea modelelor este în acest 
caz mai puțin stînjenitoare. lăsînd 
cimp liber imaginației, diversității 
stilurilor, abordării unor domenii de 
viață, din păcate, unele dintre ele 
încă nedefrișate. De asemenea, in
tensul proces de industrializare a 
României, perfecționarea civilizației 
tehnice, a relațiilor dintre oameni, 
sporirea setei de cultură, ca o ne
cesitate obiectivă a dezvoltării mo
derne. au dus la apariția unei noi 
accepții date noțiunii de muncitor. 
Muncitorul de astăzi este un inte
lectual cu o existență complexă, un 
om conștient de valoarea lui și care

participă deliberat nu numai la pro
ducerea bunurilor materiale, dar și 
la conducerea țării. Interesul unei 
literatori inspirate din atari realități 
consistă principial în capacitatea 
scriitorilor de a surprinde și expri
ma prin mijloacele artei dialectica 
raporturilor dintre individ și socie
tate, fenomenele de natură morală 
și psihologică declanșate de aceste 
raporturi. In realitățile românești, 
in mai puțin de patru decenii, s-a 
prăbușit o lume, dar, în același 
timp, s-a născut o alta nouă, mai 
viguroasă, o lume a prezentului și 
a împlinirilor viitoare. Urmașii ță
ranilor din vechea Românie „emi
namente agricolă" au devenit mun
citorii și intelectualii de astăzi, cei 
care înfăptuiesc marile obiective ale 
industriei și agriculturii românești.

Schimbările intervenite în iden
titatea lor socială au avut repercu
siuni adinei asupra structurii lor in
time, asupra gindirii și acțiunilor 
lor, oferind o sursă inepuizabilă și 
mereu actuală literaturii, artei in 
general. Asemenea oameni nu sint 
victime ale timpului, ci sînt învin
gătorii lui și, intr-o atare viziu
ne, merită să fie reprezentați in 
scrierile care se apleacă asupra 
existenței lor. Firește, încă din 
vremea cronicarilor se știe că men
ționarea greutăților, incriminarea 
greșelilor și a abuzurilor reprezintă 
o cale a eliminării lor în viitor. 
O literatură care se vrea expresia 
generalizatoare a unei realități re
voluționare nu se poate insă limi
ta la consemnarea „accidentelor", 
ignorind sau prezentînd schematic 
ceea ce constituie esența construc
tivă și optimistă a acestei realități.

Literatura este, în fondul lucruri
lor, cronica in imagini a unui timp, 
a unui mediu social și național spe
cific, a trăirilor oamenilor care le 
concretizează și le reprezintă. în 
acest timp al nostru, aici și acum, 
este in afara oricărei îndoieli că 
muncitorul reprezintă elementul în 
jurul căruia gravitează întreaga 
dialectică a dezvoltării, în substan
ța intimă a existenței și faptelor 
sale rezidind speranțele noastre de 
progres și bunăstare, de continuă 
afirmare a României printre po
poarele civilizate ale lumii. Imagi
nea unui asemenea muncitor, pir- 
ghie a devenirii, analizată din un
ghiuri și in situații diferite, asigură 
interesul și imprimă rezonanță in 
timp poeziilor Iu Tudor ĂrgheZi, 
Mihai Benluc, Nicolae Labiș, Mihu 
Dragomir — și numele poeților 
contemporani ce au omagiat inspi
rat munca și pe autorii ei pot fi in- 
mulțite —. prozelor lui' Sadoveanu, 
Marin Preda, Eugen Barbu. Titus 
Popovici, D. R. Popescu, Ion Lăn- 
crănjan, Dumitru Popescu, C. Țoiu, 
Constantin Chirlță, Nicolae Tic, 
A. Buzura. dramaturgiei lui Aurel 
Baranga. Horia Lovinescu, Lucia 
Demerius. Paul Everac, pentru a nu 
menționa și în cazul prozei și dra
maturgiei decît cîteva nume ale că
ror contribuții dau conținut și re
lief literaturii contemporane.

Schematizările roz-idilice sint la 
noi, din fericire, iremediabil com
promise, la fel cum insistența asu
pra psihoiogiilor chinuite, stinghere 
într-un mediu prin excelență opti
mist și constructiv se plasează sub 
zodia artificialității, a curiozității 
banale. In diversitatea de preocu
pări, de temperamente și de mo
dalități expresive care caracterizea
ză creația literară de astăzi, unită 
sub semnul acelorași idealuri filo
zofice, sociale și morale, figura 
muncitorului a devenit o prezență 
activă, bogată în înțelesuri și care, 
deși nu a moștenit o tradiție, înce
pe să și-o configureze statornic.

Aceasta dovedește încă o dată că 
literatura noastră a fost întotdeauna 
contemporană cu Țara și din 
această strînsă întrepătrundere a 
destinelor sale cu cele ale colecti
vității s-au născut adevăratele sale 
frumuseți, puterea sa de înnobilare 
și de mobilizare a energiilor na-

Soarele și sănătatea pielii
Am intrat intr-un anotimp în care 

soarele este factorul esențial în men
ținerea sănătății. Este vremea excur
siilor, a băilor de soare, a curei he- 
liomarine. Pentru a profita din plin 
de toți factorii naturali, în special de 
soare, am solicitat citeva recoman
dări prof. dr. M. Angelescu, șeful 
clinicii de dermatologie din Timi
șoara.

— Zilele cu soare, atît de mult aș
teptate, de dorite, sînt o tentație de 
a fi cit mai deplin folosite incepînd 
cu copiii și pină la cei mai vîrstnici. 
Este adevărat că în orice anotimp 
soarele este izvor de sănătate, dar 
expunerea nerațională a corpului la 
acțiunea razelor solare poate duce, 
in unele cazuri, la apariția unor boli 
de piele sau la diferite manifestări 
cutanate ale unor afecțiuni ale în
tregului organism.

— Pe ce la unele persoane da, și 
la unele nu ?

— Pentru că 
pielea reacționea
ză diferit față de 
intensitatea lumi
nii. de durata 
expunerii, fiecare 
avind o sensibili
tate individuală,
în plus, anumite alimente, medica
mente, produse cosmetice sau tulbu
rări organice generale pot da naștere 
în interiorul organismului unor sub
stanțe capabile de a sensibiliza (foto- 
sensibiliza) pielea față de razele ultra
violete. Multe afecțiuni cutanate sînt 
legate de sezonul cald la persoane 
care nu au știut că trebuie și cum să 
se protejeze de unii factori externi : 
radiația solară, temperatura ridicată, 
diferite intemperii. Persoane cu 
unele afecțiuni ale pielii se expun 
exagerat la soare din dorința de a 
se bronza și cu credința că își mas
chează boala, dar în realitate aceas
ta se agravează și mai rău sub in
fluența radiațiilor. Multe din bolile 
de piele pot fi declanșate sau între
ținute, în afară de microbi, virusuri, 
alergii etc., și de agenții fizici (fac
torii de mediu) amintiți. Modul de 
combinare a lor, intensitatea și dura
ta lor, de la un sezon la altul, pot 
determina apariția unor dermatoze in 
strînsă corelație cu un anumit ano
timp.

— Cura heliomarină este indicată 
sau nu pentru afecțiunile pielii?

— în condițiile balneoclimatice de 
pe litoralul nostru se obțin cele mai 
bune rezultate terapeutice datorită 
climatului heliomarin specific. In 
toate stațiunile litoralului se pot 
practica curele de soarp și de apă 
indicate in numeroase boli ale pielii. 
Beneficiază de acest climat și cure 
în special psoriazisul, unele eczeme, 
neurodermite, eczema atopică a co
pilului (o modalitate particulară de 
reacție a unor organisme sensibile). 
Desigur, medicul va indica fiecărui 
suferind cit și cum să se expună la 
soare pentru a nu se exagera.

— Care afecțiuni ale pielii sint de
clanșate sau întreținute de expunerea 
exagerată la soare ?

— Ca să începem cu cele mai pu
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Revizor 
sau geambaș?

Contestația la desfacerea contractului de 
muncă i-a fost respinsă. Recursul i-a fost 
respins. Memoriul pentru recurs extraordi
nar i-a fost respins. Jalbă după jalbă, in 
petiții kilometrice, Dumitrescu Victor din 
București se plinge că ar fi victima unei 
„mari nedreptăți", că ar fi fost eliberat 
din funcție in modul „cel mal scandalos cu 
putință". Invocă drepturi -fundamentale și 
perorează în fraze patetice despre echitate. 
Incantațiile petiționărești se fac pe toate 
tonurile posibile, de la insinuarea perfidă 
pină la imagini ridicole și expresii comice, 
demne de rubrica „Din caietul grefierului".

...D. V. a cumpărat o mașină dintre cele 
devenite disponibile in parcul auto al unei 
unități socialiste. Acuză nominal Întreaga 
conducere a acelei instituții :

— Mi-au spus că mașina arată ca nouă, 
că i s-au pus aripi din fibră de sticlă, 
care nu mai ruginește niciodată, că i s-au 
făcut reparații la motor inlocuindu-se cu 
piese din set din import. Dar cînd am vă
zut-o, mi-a venit să pling de necaz. I-am 
informat pe toți despre rabla cu care m-am 
ales. Distribuția zdroncănea puternic, roțile 
din spate rămineau blocate, direcția tron- 
cănea, ambreiajul patinează...

...Și pretinde D. V. că, cerind să fie 
despăgubit, s-a ales cu... desfacerea con
tractului de muncă. Greu de crezut, dar, 
dacă un asemenea abuz ar fi fost comis, 
ar fi, desigur, un act foarte grav.

Voluminosul dosar privind eliberarea din 
funcție a lui D. V. denotă că un abuz, în- 
tr-adevăt, s-ă produs. Dar nu acela re
clamat — ci un abuz, sau chiar mai multe, 
comise de contestatarul însuși.

D. V. era revizor C.F.I. Autoturismul dis
putat aparținea unei unități aflate sub ve
rificarea lui. Scos la vinzare, era solicitat 
de încă 5 amatori. S-a anunțat la „Mica pu
blicitate" licitație. Profitînd de postura lui 
de inspector in control, D.V. a impus să i se 
facă in 3 zile formele de vinzare. luind-o 
înaintea celorlalți amatori și lăsînd licitația 
publică fără obiect.

Gradul de uzură și starea vehiculului re- 
ieșeau clar și din acte. Dar revizorul con
tabil știa el ce știa. Imediat după ce a pus 
mina pe autoturism, a început să practice 
șicane grosolane și amenințări, determinin- 
du-i pe „inspectați" să comită o gravă nele- 
galitate : să-i cumpere cu banii instituției, 
folosind acte antedatate, piese noi tn va
loare de peste 11 000 de lei.

Avea experiență. Era la a patra tranzac
ție cu vehicule. în 1971 a cumpărat tot de 
la stat un automobil cu 27 000 de lei și l-a 
revindut cu 41 000 de lei. în 1975 a cum
părat de la una din instituțiile pe care le 
„verifica" un alt automobil, oferind la lici
tație 22 600 lei ; „îndată după adjudecare s-a 
plins că motorul (...) prezintă grave defec
țiuni" și a obținut scăderea prețului sub va
loarea unei „Mobre" — 7 791 Iei ; peste 3 ani 
a vindut aceeași mașină cu de aproape 7 ori 
mai scump. Anterior, în 1974, cumpărase, tot 
de la o instituție, o a treja mașină veche...

Cumulul preocupărilor de „organ de con
trol" și geambaș de mașini nu putea con
tinua la nesfirșit. De ce se mai plînge pen
tru desfacerea contractului de muncă ? în 
fosta calitate de revizor C.F.I. ar putea să-și 
dea seama că a scăpat ieftin.

Opritul la timp
Mai toate faptele care ii aduc pe justiția- 

bili in fața instanței constituie, într-o formă

sau alta, ignorări ale povețe! transmise din 
bătrîni : „Oprește-te la timp !“ Pățaniile 
care l-au transformat pe Duiea Nicolae din 
vînător tn inculpat reprezintă un „model" 
pentru perseverarea în lipsa de măsură.

D.N. participa la o „combatere de răpi
tori" pe cimpiile și pădurile din marginea 
de miază-zi a Capitalei. Au început-o la 
gara Progresul și, pe la amiază, ajunseseră 
în comuna Măgurele. Masa „vînătorească" 
n-a avut loc sub cerul liber, cum cere tra
diția, ci la bufetul cooperativei, unde ate
lajele cu spirtoase aminteau vag decorul 
de „saloon". Dacă Duiea și prietenii lui s-ar 
fi oprit la timp ar fi băut doar preț de o 
oră-două, dar ei au lungit-o trei ceasuri și 
jumătate, iar cînd lungești cheful, mai ales 
cu arme asupra ta, înseamnă prea mult. 
Dacă, după ieșirea din circiumă, s-ar ti 
oprit la timp, mahmurii s-ar fi dus in pat 
să se culce, dar patru, cei mai viteji, au ți
nut morțiș să continue vînătoarea și asta 
însemna prea mult. Totuși, dacă s-ar fi mul
țumit să combată răpitori, încă se putea 
spune că s-au oprit la timp, dar in loc să 
caute ulii, ei au luat in cătare rațele paș
nice care se plimbau pe lingă gardurile 
oamenilor. Dacă s-ar fi mulțumit să Ie ia 
doar la ochi, Încă s-ar ti oprit la timp, 
dar Duiea Nicolae a apăsat și pe trăgaci. 
Vedea atit de tulbure, incit din două focuri 
a lovit tn plin doar o orătanie. Dar dacă 
ar fi lăsat-o in drum, Încă mai era o șansă 
să-și păstreze obrazul nepătat. El insă a 
băgat prada in raniță. Soarta are răbdare. 
D.N. mai avea două șanse să se Oprească la 
timp. Una — cind a venit țăranul și i-a 
cerut rața ucisă, s-o pună pe varză, dar el, 
ambițios rău, și-a păstrat trofeul. Ultjma 
șansă s-a irosit cînd s-a strîns lume și a 
început îmbulzeala. D.N. putea să dea rața 
înapoi și totul s-ar fi oprit măcar atunci. 
Dar vinătorul beat, zmeu mare, s-a apucat

să tragă focuri în aer, să pun£ mina pe 
ciomag și să dea in dreapta și in stingă.

A fost prea mult. A avut ocazia să se 
oprească la timp și n-a făcut-o. încăierarea 
provocată plus „vitejiile" anterioare l-au 
transformat în inculpat.

Între schele 
și tejghea

Alături de concubinul ei, gestionar de co
fetărie, Stanciu Eleonora a fost condamnată 
mai întii pentru falsificare de citronadă și 
vinzare cu suprapreț, după aceea, la scurt 
timp, pentru complicitate la delapidare. I 
s-a dat șansa să execute pedeapsa prin 
muncă corecțională pe un șantier. A folo
sit-o din plin. După expirarea a 2/3 din 
termen, conducerea Grupului 6 de șantiere 
București solicita justiției încetarea execu
tării pedepsei, ca recompensă, legală, pen
tru comportarea condamnatei.

Carăcterizările emise cu acel prilej sint 
elocvente pentru forța educativă a acestui 
mod de executare a sancțiunilor — specific 
justiției noastre — bineințeles, atunci cind 
vinovatul însuși nutrește reală căință și do
rință de îndreptare :

„în cadrul brigăzii de zidari Rotaru 
Nicolae, unde a fost repartizată și a lucrat, 
a dat dovadă de cinste și disciplină, mani- 
festînd un interes deosebit față de reali
zarea sarcinilor de muncă ale echipei de 
zidari. A constituit un exemplu bun pentru 
toți membrii brigăzii cit și pentru toți oa
menii muncii din șantier. A manifestat com
petență profesională și grijă față de avutul 
obștesc. A fost de un real folos pentru con
ducerea șantierului in realizarea numărului

de apartamente planificate și pentru fini
sarea loi* “. Mai se arată în caracterizare : 
„s-a integrat in colectivul unde a fost re
partizată și datorită cunoștințelor de spe
cialitate pe care le are, fiind inginer con
structor..."

...Da, S. El. este, ca pregătire, absol
ventă a Facultății de construcții. Nu ar fi 
fost incomparabil mai bine dacă s-ar fi dus, 
de la început, pe șantier, potrivit pregătirii 
însușite, să supravegheze amestecul morta
rului in loc de falsificarea citronadei ? I Ar 
fi evitat „episodul neplăcut" și ar fi bene
ficiat din vreme de asemenea cuvinte de 
laudă.

Din caietul 
grefierului

Etapele unei căsnicii destrămate :
„După primul conflict cu soțul, soția a 

acceptat să se mute tn apartamentul pe 
care-l ocupa el împreună cu un coleg, pen
tru a fi bine in familie"...

...Apoi :
„Sofii au plecat tn voiaj la Bușteni. Cind 

s-au întors, soția avea un ochi umflat și un 
dinte scos. Intrebindu-i despre leziuni, au 
motivat că s-au lovit cu mingea de tenis de 
cimp“...

...iar in final :
„Reclamantul mi-a spus că se desparte de 

soție, dar mai rău ii pare de soacră I
(Montaj din „perlele" culese de tovară
șul judecător Ștefan I. Apăteanu din 
dosarul 381/81 al Tribunalului județean 
Botoșani).

Sergiu ANDON

țin grave, amintesc că pistruii, cloas- 
ma („masca" gravidelor) și vitiligo, 
afecțiuni supărătoare numai din 
punct de vedere estetic, se pot
agrava sub influenta razelor ultra
violete. Razele solare pot avea rol 
declanșator în apariția lupusului 
eritematos, afecțiune localizată pe 
părțile descoperite ale corpului, cu 
aspect inestetic și cu evoluție croni
că. In stadiul actual al cunoștințelor 
noastre, în afara acțiunii razelor so
lare care intervin în mod brusc în 
sezonul de primăvară, se atribuie un 
rol favorizant și diferitelor infecții 
sau focare microbierie care modifică 
reactivitatea organismului. Un trai 
ment adecvat indicat de medic, adm.-' 
nistrarea de vitamine și protejarea 
pielii cu pomezi antisolare reduc in 
prezent gravitatea afecțiunii, obținîn- 
du-se și vindecări.

în alte boli, cum sînt porfiriile cu
tanate produse prin tulburări de 

metabolism, raze
le solare determi
nă pe supra
fața neacoperită a 
corpului nume
roase leziuni, cu 
eroziuni, cruste 
și cicatrice, care

influențează atît starea generală 
a bolnavului, cit și psihologia lui. 
Trebuie să insist aici asupra 
importanței factorilor toxici și 
alimentari, în care alcoolul, con
dimentele și grăsimile agravează 
evoluția bolii, iar nerespectarea regi
mului igieno-dietetic are urmări din 
cele mai neplăcute asupra bolnavu
lui. Adoptarea unei conduite genera
le de cumpătare se reflectă în mod 
favorabil și asupra aspectului pielii, 
care este ca un ecran sau ca o oglin
dă a sănătății.

— In afara expunerii treptate, pro
gresive, la soare, ce alte măsuri sint 
necesare pentru prevenirea unor 
afecțiuni ale pielii ?

— în timpul primăverii, șl înde
osebi in sezonul de vară, temperatu
rile ridicate determină și o transpi
rație mai abundentă, de aceea se 
impune o minuțioasă curățenie zilni
că a corpului, împreună cu o igienă 
vestimentară, și ciorapii schimbați 
zilnic. Transpirația favorizează vara 
apariția unor boli de piele produse 
de ciuperci. Deși lipsite de gravitate, 
aceste dermatoze cauzate de ciuper
cile parazite sint neplăcute prin gra
dul lor mare de răspîndire și de con
taminare. Ele pot fi prevenite prin 
măsuri de igienă. Revenind la pro
blema expunerii Ia soare, subliniem 
că ea trebuie să se facă gradat, înce- 
pind cu cîteva minute (5—10’) și 
crescind treptat Intervalul fără a se 
ajunge însă la abuz de radiații. Nu 
aș dori să se creadă din cele de mai 
sus că expunerea la soare ar putea 
dăuna. Dimpotrivă, oamenilor sănă
toși și chiar celor suferinzi nu le 
poate face decit bine, cu condiția de 
a nu se exagera.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTÎJ

Selecțlunl din turneul Internațio
nal de la Roland Garros

17.10 Ecranizări după opere literare ro
mânești. „Răscoala" — după ro
manul Iul Llviu Rebreanu. Ultima 
parte

17,50 Reportaj TV. „Alergători de... 
viață lungă"

18.10 Călătorii spre viitor. Concurs pio
nieresc realizat tn colaborare cu 
Consiliul Național al Organizației 
pionierilor. Participă reprezenta
tivele județelor Harghita și Neamț

19,00 Telejurnal
19,25 „Cintarea României". De pe ma

rea scenă a țării pe micul ecran. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste. Județul Mehedinți

20,55 Film artistic : „Mizerabilii". Pro
ducție a studiourilor engleze

22,30 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2

11,00 Teleșcoală
13.00 Analele stagiunii muzicale 1980— 

1981. Poeme simfonice de Richard 
Strauss

14,00 Oamenii muntelui. Documentar
14.30 Clntec nou pe plai de Mioriță 
15,03 Desene animate
15.30 Teatru TV : „Comisarul șl inalta 

societate" de Robert Lamoureux
16.55 Publicitate
17,00 serata muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.25 Telerama
19.55 Serata muzicală Tv (continuare)
20.55 Jurnalul științelor și al călătoriilor
21.45 Muzică de jaz
22.30 Telejurnal • Sport

LUNI 15 IUNIE

PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune In limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 ÎNALTA SOLIE A PĂCII, PRIE

TENIEI ȘI COLABORĂRII. VIZI
TA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN AUSTRIA

20.25 Concert de seară
20,55 Roman foileton : Kart Marx — 

anii tinereții. Episodul 5
22,00 Eminesciana. Emisiune de versuri
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16,00 Pagini din istoria teatrului româ
nesc. Caragiale și vremea sa. Pre
zintă : Radu Beiigan, artist al po
porului

16.50 Luminile operei
17,05 Film artistic : Mizerabilii
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,45 ÎNALTA SOLIE A PĂCII, PRIE

TENIEI ȘI COLABORĂRII. VIZI
TA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN AUSTRIA

20.25 Ora tineretului
21,10 Mozaic (selecțlunl)
22,15 Telejurnal
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Excelenței Sale
Domnului ABOLHASSAN BANISADR

Președintele Republicii Islamice iran
TEHERAN

Luind cunoștință cu profundă tristețe de pierderile de vieți omenești și 
de pagubele materiale provocate de cutremurul de pămînt din provincia 
Kerman, vă transmit sincere condoleanțe, iar familiilor îndoliate profunda 
noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Plenara Consiliului UCECOM

TELEGRAME

Simbătă a avut loc plenara Consi
liului Uniunii Centrale a Coopera
tivelor Meșteșugărești, care a ana
lizat modul cum au fost îndeplinite 
sarcinile de plan pe primele cinci 
luni ale anului 1981, a aprobat exe
cuția bugetului UCECOM pe anul 
1980 și a hotărît convocarea celui 
de-al VI-lea Congres al cooperației 
meșteșugărești.

A fost subliniat faptul că oamenii 
muncii din cooperația meșteșugă
rească, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, au obținut 
o serie de realizări în îndeplinirea 
planului, evidențiind, totodată, ne
ajunsurile care se mai manifestă în 
unitățile cooperației meșteșugărești 
și s-au adoptat măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea întregii acti
vități.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la plenară au 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune, printre altele :

„Conștient de rolul ce-i revine 
cooperației meșteșugărești în înde
plinirea programului elaborat de 
partid :u privire la creșterea ne- 
contenițp a bunăstării poporului, de 
sarcinile mari ce revin sectorului 
nostru, în acest sens, din docu
mentele Congresului al XII-lea 
al partidului, din ampla cuvîntare 
pe care ați rostit-o cu un an în urmă 
la Consfătuirea cu activul și cadrele 
de bază din sistemul cooperatist

Plenara Consiliului central 
al Asociației juriștilor din România
Simbătă s-au desfășurat în Capita

lă lucrările ședinței plenare a Con
siliului central al Asociației juriști
lor din România.

In cadrul plenarei a fost dezbătut 
raportul privind activitatea asocia
ției pentru transpunerea în viață a 
politicii partidului și statului, pentru 
sporirea contribuției juriștilor la ac
tivitatea politico-educativă de preve
nire a manifestărilor antisociale și de 
popularizare a legilor statului, de 
sprijinire și de îndrumare a consi
liilor de judecată, la consolidarea 
ordinii de drept, la educarea cetățe
nilor în spiritul respectării legilor și 
regulilor de conviețuire socială.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la plenară au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general

(Urmare din pag. I)
4 000—5 000 kg grîu, pînă 
la 50 000 kg. sfeclă de za
hăr) ; 15 autocamioane, 4
tractoare cu remorci ; 2 
tractoare grele, un atelier 
mecanic...

„Nu numai președintele, 
dar și ceilalți din comite
tul' df partid, din consiliul 
dec .ducere sint toți unul 
șif ju al", mai spusese bă- 
trînui. Secretarul comite
tului de partid al coope
rativei, Constantin Birjo- 
veanu, timplar de mese
rie („dacă-ți face el o 
ușă, s-o tot trintești că nu 
se rupe cit ii trăi"), este 
șeful echipei de construc
tori. Sediul administrativ, 
școala, dispensarul, cu lo
cuințe pentru medici, com
plexul zootehnic, atelierul 
mecanic, dormitorul și 
cantina pentru șoferii șl 
tractoriștii care vin aici din 
alte localități in timpul 
campaniilor agricole, lo
cuințele pentru specialiști 
au fost clădite sub con
ducerea acestui priceput și 
inventiv meșter. „După 
părerea mea — spune el — 
noi am făcut ce-am făcut 
fiindcă organizația de 
partid a reușit să creeze o 
înaltă atitudine responsa
bilă in rindul tuturor co
operatorilor față de bunu
rile obștești, față de mun
că. Avem o organizație de 
partid puternică in pri
mul rînd prin calitatea 
membrilor săi. Comuniștii 
nu primesc in rindurile lor 
decît pe acei care se si
tuează permanent pe pa
noul fruntașilor. Hotăririle 
organizației de partid sint 
acceptate de masa coope
ratorilor tocmai fiindcă ei 
știu că sint luate de oameni

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Ca
voul de familie — 10, Cartea lui lo
viți — 15, Hagi Tudose — 10,30, (sala 
Atelier) : Așteptîndu-1 pe Godot —
10.30, Gimnastică sentimentală — 19, 
(la Teatrul de vară Herăstrău): Ido
lul și Ion Anapoda — 20.
• Filarmonica „George Enescu“ (Ate
neul Român) : Concert vocal-sim
fonie* * Dirijor : Iosif Conta. Soliști s 
Emilia Petrescu, Martha Kessler, Mi
hai Zamfir, Ionel Pantea. Dirijorii 
corului : Vasile Pântea, Aurel Grigo- 
raș — 19,30.
• Opera Română (la sala Dalles) : 
Seară Mozart — 19.

• Fiul munților : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLOREASCA
— 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Obsesia („Zilele filmului italian"): 
STUDIO — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Probleme personale t FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, FLA
MURA — 9; 11; 13,13; 15,30; 17,45; 20.
• Punga cu libelule : DACIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MUNCA — 
16; 18: 20.
e Dragostea mea călătoare : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Croaziera : COTROCENI — 15;
17,30; 20.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : PA
CEA — 15; 17,15; 19,30.
• Ancbeta : VIITORUL — 15,30; 17,30;
19,30.
• Detașamentul „Concordia": COS
MOS — 13; 17,30; 19,45.
• Apus la amiază : CENTRAL — 
9.30: 11.30; 13,30; 15,30: 17,30; 19,30.
• Patrula cosmică in acțiune : SCA
LA — 9,30; 11,30; 13.30; 15,45; 17,45; 
19.45, CULTURAL — 9; 11,15; 13,30;
15,43; 18; 20,15.
• Serpico : PATRIA — 9; 11.30; 14;
16,45; 19,30, BUCUREȘTI — 8,30; 11,15; 
14; 16,45; 19.15, MODERN — 8,45; 11,30; 
14,15; 17; 19,45, la grădină — 21.
• Un Iepure pentru avocat : VICTO
RIA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.

e Teatrul de operetă : La calul bălan
— 10,30. Văduva veselă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Anchetă 
asupra unui tînăr care nu a făcut ni
mic — 10,30, Menajeria de sticlă —
19.30, (sala Grădina Icoanei) : Anec
dote provinciale — 10,30, Judecată in 
noapte — 19,30.
• Teatrul Mic : Evul mediu întimplă- 
tor — 10, Efectul razelor gamma asu
pra anemonelor —’ 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe auto
stradă — 11, Copiii lui Kennedy — 20.
• Teatrul „Nottara“ (sala Magheru) : 
Jocul vieții și al morții — 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Jean, fiul lui Ion — 10. Ordinatorul
— 15, Cum s-a făcut de-a rămas Ca- 
tinca fată bătrînă — 19.30.
• Teatrul satiric muzical „O. Tănase" 
(grădina Boema) : Veselie la Tănase
— 20.
• Teatrul „Ion vasilescu" : Jumăta

și consiliile populare, de neajunsu
rile ce s-au mai manifestat în ac
tivitatea noastră, Consiliul UCECOM 
a adoptat noi măsuri care să 
asigure îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor planului pe 1981.

Consiliul UCECOM a convocat cel 
de-al VI-lea Congres al coopera
ției meșteșugărești, in întîmpinarea 
căruia vom întreprinde noi acțiuni 
menite să ducă la dezvoltarea pro
ducției bunurilor de consum, a 
prestărilor de servicii, valorificind 
mai bine întregul potențial uman și 
material, resursele existente pe plan 
local. Vom depune întreaga noas
tră energie și capacitate creatoare 
pentru a ne spori contribuția la 
înflorirea necontenită a patriei, la 
ridicarea gradului de confort și ci
vilizație al oamenilor muncit

Participanții la plenara Consiliu
lui UCECOM au dat o înaltă apre
ciere măsurilor inițiate de dum
neavoastră pentru lărgirea con
tinuă a formelor democratice de 
participare a oamenilor muncii la 
conducerea activității economice și 
obștești, faptului că pentru prima 
dată lucrătorii din cooperația meș
teșugărească vor fi reprezentați Ia 
cel de-al II-lea Congres al consi
liilor oamenilor muncii și s-au an
gajat să-și aducă întregul lor aport 
la înfăptuirea sarcinilor încredin
țate de partid, contribuind, astfel, 
la dezvoltarea multilaterală a Româ
niei socialiste".

al partidului, președintele țării, în 
care se spune, printre altele :

„Consiliul central al Asociației ju
riștilor din Republica Socialistă 
România, întrunit în ședință plenară, 
vă exprimă cele mai alese sentimen
te de dragoste fierbinte, înaltă sti
mă și profund respect pentru excep
ționala dumneavoastră activitate pe 
care o desfășurați pentru propășirea 
României socialiste, ridicarea ei pe 
culmile progresului și civilizației, 
instaurarea în lume a unui climat de 
pace și înțelegere și a unei noi or
dini economice și politice internațio
nale.

Ne exprimăm admirația și stima 
pentru activitatea dumneavoastră 
deosebit de rodnică din timpul re
centei vizite de stat pe care ați efec
tuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Austria".

harnici, gospodari, care au 
la inimă interesele obștii".

Din cei „toți unul ca 
unul" face parte și comu
nistul Constantin Hudici, 
șeful fermei zootehnice, un 
cooperator cu o impresio
nantă experiență în 
creșterea taurinelor. Din- 
tr-un început, el tine 
să ne spună : „Anima
lul simte dacă este în
grijit cu dragoste și are 
mereu nevoie de prezența 
omului. Noi am urmărit să 
formăm și să educăm cres-

grijite, din rase autohtone. 
Ajungem la crescătoria de 
juninci. Președintele sare 
tinerește în țarcul vițeilor, 
se împunge cu ei, îi ia 
prietenește la rost.

Despre un asemenea epi
sod bătrînul din tren nu 
mi-a povestit. Dar ne-a 
vorbit nouă că cei harnici 
cîștigă și cîte 30—40 mii pe 
an și ce case grozave și-au 
clădit, pline cu „toate cele". 
Am prilejul să-i cunosc pe 
cițiva dintre ei. Unul este 
Ion Mattel Scarlat. Și-a

Pămintu-i darnic cu cel harnic
cători de animale cărora să 
le placă această meserie. 
Eu zic să mergem la graj
duri, să vedeți că avem cu 
ce ne făli". Pe drum discu
ția se încinge, părerile pre
ședintelui și ale șefului 
fefmei zootehnice se inter
ferează. Aflu că dețin o re
zervă de furaje încă pentru 
un an întreg, că au avut 
chiar pentru doi, dar au 
mai ajutat cooperativele 
megieșe. Cultivă cu furaje 
numai 170 de hectare, insă 
folosesc toate sursele ' pe 
care le oferă cooperativa : 
paie, coceni, iarba din li
vadă și din vie, culturile 
succesive, totul stivuit și 
depozitat cu grijă in di
verse sisteme. Luăm la 
rind toate grajdurile ; căile 
de acces sint asfaltate, în
treg complexul este situat 
intr-un perimetru plin de 
verdeață, încit ai impresia 
că te afli intr-un parc. în 
grajduri, animale bine în

durat casă arătoasă, cu 
odăi multe, cu mobilă mo
dernă, televizor, frigider. 
Mindria lui sint cei doi 
copii, o fată și un flăcău, 
amîndoi ingineri. Am cu- 
noscut-o și pe Maria Bă- 
tăiță, despre care mi s-a 
spus „rar femeie mai har
nică, dar nu-i prea vorbă
reață". Cuvintele ei sim
ple au conturat însă cu 
precizie un destin comun 
multor cooperatori de aici: 
„Și eu și soțul am fost tare 
săraci. Dar au venit și pen
tru noi alte vremuri. Ciș- 
tigăm după cum muncim. 
Ne-am silit și ne-am ales 
cu casă, cu lucruri, ne-am 
crescut copiii mari și sănă
toși. Noi in C.A.P. sintem 
uniți, cooperativa-i casa 
noastră, a tuturor. Ce să 
mai zic ? îmi place să 
muncesc că-i pe cinste și 
dreptate".

Și fiindcă veni vorba de 
case, mi-am amintit cum

tea mea e întreagă — 10, Dar nu • 
nimic serios — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Și cu Da
niela zece — 10,30.
a Circul București : Mondo circ — 
10; 16; 19,30.

cinema

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Ilie Verdeț, a trimis o telegra
mă tovarășului Sultan Aii Keshtmand, 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democratice Afganistan, 
prin care îi adresează sincere urări

★
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a transmis o te
legramă tovarășului Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
prin care exprimă, în numele Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia și al său personal, sentimente

Cronica
La Ministerul Afacerilor Externe a 

fost semnat, simbătă, Programul de 
aplicare a Acordului de colaborare 
culturală și științifică intre guver
nele Republicii Socialiste România 
și Republicii Democrate Germane pe 
anii 1981—1985, care stabilește ac
țiuni și modalități de extindere și 
diversificare a legăturilor in dome
niile științei, învățămintului, cultu
rii, presei și radioteleviziunii, me
nite să contribuie la mai buna cu
noaștere reciprocă, la întărirea co
laborării dintre cele două țări și po
poare.

Seminarul european „Tineretul anilor 
'80 - aspirații, drepturi, perspective"
Simbătă, la Costinești s-au încheiat 

lucrările Seminarului european „Ti
neretul anilor ’80 — aspirații, drep
turi, perspective", organizat de Uniu
nea Tineretului Comunist și Asocia
ția Tineretului și Studenților din 
România pentru Națiunile Unite, îm
preună cu Federația Mondială a Ti
neretului Democrat și Mișcarea In
ternațională a Tineretului și Stu
denților pentru Națiunile Unite. Au 
fost prezenți reprezentanți ai unor 
organizații de tineret și studenți, 
naționale, regionale și internaționale, 
de diferite orientări politice și filo
zofice din Europa. în cadrul semi
narului au fost abordate unele as
pecte privind participarea tineretului 
la dezvoltarea națională și viața 
social-politică, contribuția sa la lupta 
pentru progres sociali, dreptul la 
educație și muncă — aspecte funda
mentale ale drepturilor specifice 
tineretului — contribuția tinerei ge
nerații ia lupta pentru pace, destin
dere, dezarmare, securitate și coope
rare in Europa, rolul organizațiilor 
de tineret în pregătirea Anului in
ternațional al tineretului. S-au re
levat responsabilitățile deosebite ce 
revin tinerei generații, organizațiilor 
de tineret și studenți, in făurirea 
prezentului și viitorului pașnic al 
omenirii, in care este chemată să 
trăiască și să muncească, să-și reali
zeze aspirațiile sale legitime de pace 
și progres.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., președin
tele Asociației Tineretului și Studen
ților din România pentru Națiunile 
Unite, care a subliniat că în timpul

un călător l-a întrebat pe 
pensionar. „Și președintele 
trebuie să aibă o locuință 
grozavă, nu ?“. „Ai să rîzi, 
dom’le, n-are. Stă în casa 
părintească, pe care, ce-i 
drept, a mai reparat-o, a 
mai făcut o odaie", răspun
sese bătrînul. Tovarășul Ion 
Dănceanu mă invită la 
dinsul acasă. Curte cu flori 
multe, ogradă cu orătănii 
neastimpărate. Casă țără
nească cu miros de flori 
de cimp, cu tavan din 
grinzi. Mă invită să mă 
așez pe un pat înalt și 
apoi mă împinge să stau 
rezemat de perne, tot „ca 
la Moldova". Mă gindeam 
la ultimele cuvinte rostite 
de bătrînul din tren: „Tre
buie că l-ați văzut pe Dăn
ceanu și dumneavoastră la 
televizor. Cind a venit Ni
colae al nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vreau să 
spun, la Piatra . Neamț, a 
vorbit la adunarea popu
lară și președintele din 
Moldoveni. A spus dinsul 
atunci că «pămîntu-1 dar
nic cu cel harnic*.  I-a 
strins conducătorul țării 
mina și l-a felicitat preț de 
două minute. Am măsurat 
timpul cu ornicul ăsta al 
meu". Și mai adaugă pen
sionarul, scoțînd din buzu
narul vestei un ceas cu 
lanț greu : „Eu sint din 
Roman și mă duc adesea la 
Moldoveni. îmi sint dragi 
oamenii de-acolo“.

A zimbit Ion Dănceanu, 
ascultindu-mi povestea mea 
cu bătrînul din tren, ca fu
rat de un gind și-mi zice : 
„Nu-1 cunosc, vin mulți 
oaspeți la noi. Dacă a avut 
sau nu dreptate in cele ce 
a spus, rămîne să vorbeas
că adevărul. Așa cum l-ați 
văzut".

• Secretul casetofonulul : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. Ia grădină — 21,15; CAPITOL
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20.15, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Rețeaua „S“ : TIMPURI NOI — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Kramer contra Kramer : EFORIE
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Trăind in libertate — 9,15; 11; 12,45; 
14,30; 16,15, Camera cu fereastra spre 
mare — 18; 20 : DOINA.
• Dumas in Caucaz : POPULAR — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Strada Petrovka 38 : GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Aii Baba și cei 40 de hoți s FLA
CĂRA — 15; 18; 20,30, la grădină —
21.15.
• Campionul : EXCELSIOR — 8.45;
11,30; 14; 17; 19,45, TOMIS — 8,45;
11,30; 14,15; 17; 19,45, la grădină — 21.
• Jandarmul și extraterfeștril : BU- 
ZEȘTI — 11; 13; 15; 17; 19, la grădină
— 21.
• Avarul : LIRA — 15,30; 17,45; 20, la 
grădină — 21.
• Superman ; FERENTARI — 15,30; 
19, VOLGA — 9; 12; 16; 19.
• Shabana : MELODIA — 9; 12; 18; 
19, GLORIA — 9; 12; 16; 19.
• Talismanul toreadorului : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 21.
• Strada Hanovra : MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• îmi sare țandăra : ARTA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină 
— 21.
• Omul și fiara : PROGRESUL — 16; 
19.
• Colombo la Londra : GRADINA 
FESTIVAL — 21,15.
• Pierdut șl regăsit : GRADINA 
MIORIȚA — 21. 

de sănătate și fericire personală, de 
succes în înalta funcție ce i-a fost în
credințată, exprimînd convingerea că 
raporturile de colaborare între gu
vernele noastre se vor dezvolta in 
continuare, în interesul popoarelor 
român și afgan prietene.

★
de profundă compasiune în legătură 
cu accidentul de cale ferată de la 
Erfurt, care a provocat victime ome
nești, și roagă să se transmită fami
liilor și rudelor celor dispăruți sin
cere condoleanțe, iar persoanelor 
rănite urarea de grabnică însănă
toșire.

zilei
Documentul a fost semnat de Con

stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și de Sieg
fried Bock, ambasadorul RD. Ger
mane la București.

La semnare au fost prezenți La- 
dislau Hegeduș, secretar de stat la 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai M.A.E., 
Ministerului Educației și învățămin
tului, precum și membri ai Ambasa
dei R.D. Germane la București.

(Agerpres)

seminarului s-a realizat o trecere în 
revistă a problematicii tinerei ge
nerații, a. experienței organizațiilor 
participante pentru mobilizarea tine
retului din diferite țări la lupta pen
tru înfăptuirea dezideratelor și aspi
rațiilor sale de progres economic șl 
social, de pace, securitate și coope
rare, de făurire a unei lumi mai 
bune și mai drepte. Tineretul și stu
denții români, organizațiile lor acor
dă, in acest context, o mare impor
tanță pregătirilor și marcării Anului 
internațional al tineretului — eve
niment menit să determine o pre
zență tot mai puternică a tinerilor 
în societate, in luarea deciziilor la 
nivel național și internațional.

Subliniindu-se faptul că seminarul 
s-a înscris ca o primă manifestare 
in cadrul căreia s-a dezbătut pro
blematica pregătirilor pentru Anul 
internațional al tineretului, mar- 
cindu-se astfel trecerea la acțiuni 
concrete din partea unor organizații 
naționale, s-a reafirmat hotărirea 
tineretului României socialiste de a 
face totul pentru succesul manifes
tării din 1985.

Lucrările seminarului s-au desfă
șurat într-o atmosferă rodnică și 
deschisă, de stimă și respect reciproc.

(Agerpres)

SPORT • SPORT

FOTBAL

„Meciul" Progresul Vulcan
— Politehnica lași 

încă nu s-a încheiat...
Jucătorii de la Progresul Vulcan 

au ciștigat cu destulă greutate cele 
două puncte atit de prețioase in me
ciul cu Politehnica Iași. Dificultăți
le jiu le-au fost provocate de adver
sari — ieri, ieșenii au jucat foarte 
slab — ci mai mult de impreciziu- 
nile și ghinioanele propriilor, ata- 
canți. O formație care poartă pece
tea multor jucători abia promovați 
din categoriile inferioare intimpină 
desigur suficiente greutăți de ordin 
tactic. Ceea ce ni se pare insă po
zitiv este faptul că echipa tutelată 
de marea întreprindere bucureșteană 
încearcă să joace după o Idee, ideea 
fotbalului ofensiv. Viorel Mateianu se 
vede că este pe'ynai departe antreno
rul care știe sa învețe o echipă să 
joace fotbal, cu pronunțat caracter o- 
fensiv, care place spectatorilor. Și 
nu este întîmplător : vreme de mai 
mult de două campionate Mateianu 
a înviorat competiția cu inovațiile 
sale tactice și a stimulat astfel și 
ambițiile altor tehnicieni, tineri sau 
vîrstnici, din fotbalul nostru.

Ieri, Progresul Vulcan n-a marcat 
decît o dată, 1—0, în minutul 75, 
prin Tică, dar și-a creat ocazii pes
te ocazii. Un prilej de gol trebuia 
să-1 ofere chiar arbitrul Rainea dar, 
după cum s-a putut observa și pe 
micile ecrane, acesta a trecut cu ve
derea un fault în careu asupra lui 
Țevi (min. 64).

Totuși, lupta dintre Progresul Vul
can (29 p) și Politehnica Iași (28 p) 
pentru evitarea retrogradării încă nu 
s-a Încheiat. Programul lor în ul
timele două etape : bucureștenii cu 
F.C.M. Brașov, in deplasare, și cu 
„U“ Cluj-Napoca, pe terenul propriu; 
ieșenii cu F.C.M. Galați, acasă, și 
contra Corvinului, la Hunedoara.

Frumos spectacol la Rimnicu Vîl- 
cea : Chimia — Universitatea Cra
iova 5—4 (2—2), în care elevii vîl- 
ceni ai antrenorului Marcel Pigulea 
le-au dat campionilor o replică de 
excelentă calitate (Cămătaru, din 
nou, trei goluri !). Dinamo a învins 
categoric pe F.C.M. Brașov 3—0 
(2—0), Scor și mai mare la Hune
doara, unde Corvinul, antrenat de 
Mircea Lucescu, a făcut încă o do
vadă de calitate și spirit ofensiv, în 
fața Politehnicii Timișoara, 4—0. 
Șapte goluri la Slatina, cu net succes 
al gazdelor : F.C. Olt — „U“ Cluj- 
Napoca 5—2. O victorie de proporții 
neașteptate : F.C. Baia Mate — 
Steaua 5—0 ! în sfirșit, alte trei vic
torii, de asemenea, ale gazdelor, ca 
toate celelalte în această etapă, dar 
la extrema limită : F.C. Argeș — 
Sportul studențesc 1—0 ; Jiul — S.C. 
Bacău 1—0, F.C.M. Galați — A.S.A. 
1—0.

Pină miercuri, 17 iunie, data penul
timei etape a campionatului nostru, 
partea de sus a clasamentului ara
tă astfel : Univ. Craiova — 43 p, 
Dinamo — 40 p, F.C. Argeș — 39 p. 
Steaua — 35 p, Corvinul, S.C. Ba
cău, F.C.M. Brașov și Chimia — 
cite 33 p.

Valerlu MIRONESCU

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

18 șl 17 iunie. în țară : Vreme in gene
ral instabilă și in răcire ușoară, Îndeo
sebi in Jumătatea de est a țării. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea averse lo
cale de ploaie, care vor avea și caracter 
de aversă, Însoțite de descărcări elec
trice, Îndeosebi în Transilvania, Mara
mureș, Moldova, Dobrogea și Bărăgan.

In interesul poporului polonez, 
al dezvoltării socialiste a Poloniei prietene

In ultima vreme, redacției ziarului „Scinteia*  i s-au adresat cititori care 
au solicitat diferite lămuriri privind situația din Polonia, dificultățile cu 
care se confruntă poporul polonez ți modul cum se acționează pentru 
depășirea lor. Ca răspuns, publicăm articolul de mai jos.

De la bun început se cuvine subli
niat că problemele apărute în Po
lonia sint, desigur, probleme care 
privesc poporul polonez, dezvoltarea 
propriei sale țări, iar partidul nos
tru, potrivit poziției sale de principiu 
binecunoscute, nu dorește să se ames
tece în treburile interne ale acestuia. 
Evoluția situației din Polonia, feno
menele de încordare care durează de 
atita timp provoacă însă îngrijorarea 
firească a opiniei publice din țâra 
noastră, ca și din alte țări, a cercu
rilor progresiste internaționale. Cu 
atit mai de înțeles este îngrijorarea 
poporului român cu cit Polonia este 
o țară prietenă și aliată, de al cărei 
popor ne simțim apropiați prin mul
tiple legături tradiționale și, in mod 
deosebit, prin țelurile comune ale 
făuririi societății noi, socialiste. In 
spiritul acestei prietenii, oamenii 
muncii din țara noastră sint preocu
pați de evoluțiile din Polonia, dorind 
ca dificultățile să fie depășite cit mai 
repede, ca situația existentă să se 
normalizeze, pentru ca poporul po
lonez să-și reia activitatea construc
tivă, să asigure dezvoltarea econo
mică și socială a Poloniei pe calea 
socialismului,

în legătură cu actualele stări de 
lucruri rețin atenția aprecierile con
ducerii de partid și de stat poloneze, 
care relevă complexitatea situației 
pe plan economic, social și politic. 
In acest sens, în raportul Biroului 
Politic, prezentat la recenta plenară 
a C.C. al P.M.U.P. de tovarășul Sfa- 
nislaw Kania, se sublinia că „situa
ția economiei poloneze este extrem 
de grea și, din păcate, în pofida mă
surilor adoptate de guvern, se Înrău
tățește mereu" ca urmare a „redu
cerii producției și a slăbirii discipli
nei sociale", exisțind „amenințarea 
unei mari reduceri a venitului na
țional, a diminuării în continuare a 
nivelului de trai, al maselor". „De 
multă vreme — se subliniază în ra
portul prezentat în cadrul plenarei 
C.C. al P.M.U.P. — activăm într-o 
situație politică extrem de complexă, 
plină de Încordare... Fenomenele de 
anarhie și acțiunile contrarevoluțio
nare conștiente constituie un pericol 
la adresa socialismului și a existen
ței naționale". Arătind că această 
situație „poate duce inevitabil la con
fruntare, la consecințe din cele mai 
dramatice", raportul subliniază ne
cesitatea „de a se face totul pentru 
a nu admite o asemenea perspec
tivă".

La rîndul său. președintele guver
nului polonez, W. Jaruzelski, arăta, 
la plenară, că „trebuie ridicat un 
zid, trebuie barată calea forțelor ex
tremiste, a forțelor care paralizează 
funcționarea normală a puterii, care 
aspiră să o acapareze — adică, de 
fapt, aspiră la o răsturnare antiso- 
dalistă".

în hotărirea adoptată de recenta 
plenară a C.C. al P.M.UP. se relie
fează un șir de concluzii și aprecieri 
de cea mai mare importanță pentru 
depășirea actualei situații și asigura
rea dezvoltării socialiste a Poloniei: ■ 
în hotărfr®' se âfată clar că garan
ția principală a transpunerii în via
ță a liniei înnoirii socialiste este 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez. 
Unitatea lui ideologică și coeziunea 
lui organizatorică, spiritul activ al 
tuturor membrilor și verigilor parti
dului constituie cheia de boltă a li
chidării profundei crize sociale prin 
care trece Polonia. Prin hotărirea 
plenarei, C.C. al P.M.U.P. cheamă 
Guvernul R.P. Polone și toate orga
nele de stat, care stau de strajă 
legilor, să apere pe deplin statul, 
instituțiile și pe reprezentanții lui, 
să contracareze propaganda ostilă, 
anarhia și arbitrariul. „Toți membrii 
de partid, întregul popor polonez — 
se subliniază în hotărîre — trebuie 
să fie conștienți de răspunderea 
istorică ce revine astăzi poporului și 
statului nostru. Dacă Polonia va fi 
și pe viitor un stat socialist puternic 
— de aceasta vor depinde securita
tea granițelor, independența șl suve
ranitatea Poloniei, precum și rapor
tul de forțe din Europa și din în
treaga lume".

Așa cum se știe, partidul nostru 
și-a expus și cu alte prilejuri poziția 
în legătură cu situația din Polonia, 
cu privire la modalitățile de solu
ționare a problemelor ce preocu
pă poporul polonez. „Avem con
vingerea — sublinia recent tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — că Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez, clasa 
muncitoare și poporul polonez vor 
acționa intr-o strinsă unitate și vor 
ști să soluționeze in mod corespun
zător problemele. Le urăm deplin 
succes in această direcție, in con
strucția socialismului, in afirmarea 
forței șî puterii socialismului in 
Polonia".

Desigur, viața, evoluțiile din aceas
tă țară, analizele întreprinse de fo
rurile conducătoare de partid și de 
stat poloneze au dovedit că in acti
vitatea economică și socială s-au 
comis timp îndelungat diferite gre
șeli și denaturări, ignorindu-se con
dițiile specifice ale Poloniei, cerin
țele unor legități obiective, pro
blemele decurgind din existența 
sectorului bazat pe proprietatea 
particulară, încălcîndu-se principiile 
eticii și echității sociale.

Erorile săvîrșite nu pot și nu tre
buie să umbrească sau să estompeze 
cuceririle istorice dobîndite de po
porul polonez, faptul că în perioada 
socialismului în Polonia s-au înfăp
tuit mari prefaceri, s-a realizat eli
berarea națională și socială, s-a creat 
o economie nouă, a sporit avuția 
națională, care este rodul muncii și 
proprietatea poporului polonez, că 
oamenii muncii eliberați de exploa
tare sint liberi, stăpinl pe destinele 
lor.

Este o realitate că dificultățile apă
rute au fost însă considerabil agra
vate ca urmare a diferitelor acțiuni 
și manifestări negative, greve și în
treruperi ale lucrului, incidente și 
dezordini care au produs serioase 
perturbații și dereglări în sistemul 
vieții economice și sociale. Or, mai 
ales in aceste condiții, cind continuă 
să se manifeste fenomenele de criză, 
scăderea producției și productivității 
muncii, diminuarea venitului națio
nal au agravat și agravează situația 
economico-socială, determină stag
narea sau chiar regresul economiei 
naționale, împiedică satisfacerea ne
cesităților populației, ca și achitarea 
datoriilor externe.

în aceste condiții apare deosebit de 
evident că principala cale de solu
ționare a problemelor complexe ce 
confruntă Polonia este munca, sint 
eforturile perseverente și tenace in 
producție, întărirea ordinii și disci
plinei, a spiritului de responsabilita
te socială pentru propășirea țării. 

Numai în acest fel forțele de pro
ducție, forța de muncă, deosebit de 
puternice, de care dispune Polonia 
pot produce valori, pot realiza bunu
rile necesare satisfacerii cerințelor 
populației. Este un adevăr pus în 
evidență de viața însăși că orice po
por nu poate trăi decît prin munca 
proprie, nu poate dispune decit de 
ceea ce produce, iar pentru a 
trăi mai bine trebuie să mun
cească și să producă mai mult, să 
creeze o cit mai mare avuție socială. 
Aceasta presupune muncă harnică și 
tenace, întărirea fermă a disciplinei 
în producție, un înalt simț al dato
riei și răspunderii sociale.

în această privință, un rol de o 
deosebită însemnătate revine organi
zațiilor sindicale, chemate să asigure 
mobilizarea oamenilor muncii la o 
intensă activitate creatoare, desfășu
rată cu disciplină și abnegație, in 
spirit de ordine, potrivit propriilor 
interese fundamentale, intereselor 
generale ale țării și întregului popor. 
Pentru a sluji cu adevărat interesele 
oamenilor muncii, sindicatele nu 
trebuie să adopte numai o poziție re
vendicativă, ci, în primul rînd, să ac
ționeze susținut pentru antrenarea 
largă a maselor, a tuturor forțelor și 
energiilor poporului în activitatea de 
dezvoltare a producției, a întregii 
economii naționale, pentru că numai 
în măsura creșterii avuției socialiste, 
a forțelor de producție ale țării vor 
putea fi satisfăcute in bune condi
ții cerințele de consum ale popu
lației, se va asigura o bază sănă
toasă și sigură a creșterii nivelului 
de trai. Este de neînțeles poziția 
unor forțe din cadrul „Solidarității" 
care ignoră sau nu vor să țină seama 
de adevărul elementar potrivit că
ruia creșterea nivelului de viață și 
satisfacerea intr-o măsură tot mai 
largă a cerințelor oamenilor muncii 
nu este posibilă fără o dezvoltare 
puternică a producției, a bogăției na
ționale.

După cum este bine știut, partidul 
nostru și-a exprimat în repetate rîn- 
duri convingerea fermă că proble
mele care s-au creat în Polonia pot 
și trebuie soluționate de poporul po
lonez, de clasa muncitoare, de Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez. Fireș
te, o asemenea soluționare implică 
in mod necesar existența unui pro
gram clar de acțiune, a unei platfor
me care să cuprindă și să exprime 
limpede direcțiile de activitate pre
conizate pentru ieșirea din situația 
de criză, pornind nu de la cerințe 
cu caracter limitat, de grup, ci de 
la interesele supreme ale întregii 
națiuni, ale Poloniei socialiste. Un 
asemenea program trebuie să asi
gure cuprinderea și unirea strinsă a 
tuturor forțelor sociâle, întărirea 
conlucrării lor pentru soluționarea, 
prin eforturi comune, a problemelor 
existente, pentru înfăptuirea con
secventă a liniei Înnoirii socialiste, 
pentru dezvoltarea țării pe calea 
socialismului
" Așa cum s-a arătat și la recenta 
plenară a Comitetului Central al 
.P.M.U*P4  rolul hotărîtor în soluțio
narea. actualei situații, ca și în în
treaga dezvoltare a Poloniei popu
lare revine Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. Cu deplină îndreptă
țire se apreciază că învingerea difi
cultăților și normalizarea vieții eco
nomice și sociale sint nemijlocit 
legate de întărirea rolului politic 
conducător al P.M.U.P., de modul 
in care va acționa acesta în fruntea 
maselor, manifestînd inițiativă, asu- 
mindu-și cu fermitate și răspundere 
sarcina depășirii actualei situații, 
dezvoltării socialiste a Poloniei.

Comuniștii, poporul român nutresc 
convingerea că Partidul Muncito
resc Unit Polonez, comuniștii polo
nezi dispun de forțele necesare pen
tru îndeplinirea acestei misiuni. în 
prezent, așa cum se știe, sint în 
plină desfășurare pregătirile pentru 
cel de-al IX-lea Congres, extra
ordinar, al P.M.U.P. —- eveniment 
menit să ducă la întărirea unității 
și creșterea forței partidului, să-i 
sporească capacitatea de luptă. In 
mod deosebit, dezbaterile premergă
toare congresului constituie un pri
lej din cele mai potrivite pentru 
intensificarea consultării maselor in 
toate problemele centrale privind 
prezentul și viitorul țării, astfel 
încit congresul să marcheze înche
ierea procesului de clarificare, în 
partid și societate, asupra căii de 
urmat, să constituie punctul de 
plecare pentru trecerea la soluțio
narea practică, pe scară națională, a 
problemelor. Așa cum subliniază do
cumentele recentei plenare a C.C. al 
P.M.U.P., congresul iși va putea în
deplini înalta misiune ce-i revine 
numai în condițiile în care se asi
gură să fie aleși ca delegați cu ade
vărat cei mai buni comuniști, mili- 
tanți devotați pentru cauza socialis
mului și comunismului in Polonia, 
pentru interesele fundamentale ale 
clasei muncitoare și întregului popor 
polonez. Numai astfel congresul va 
răspunde din plin așteptărilor po
porului, va asigura creșterea încre
derii in partid, unirea maselor in 
jurul partidului.

Desfășurarea cu succes a întregii 
acțiuni de depășire a situației de 
criză este strins legată de întărirea 
rolului conducător al clasei munci
toare in societate. De clasa munci
toare depind, în primul rind, redre
sarea activității din industrie $i, pe 
această bază, din Întreaga economie 
națională, statornicirea unul climat 
de ordine socială. Clasa muncitoare 
poloneză a dovedit de-a lungul de
ceniilor că este pătrunsă de senti
mentul răspunderii față de socialism, 
este o clasă animată de patriotism 
fierbinte, profund atașată intereselor 
fundamentale ale Poloniei. Și, desi
gur, rolul partidului clasei munci
toare este acela de a asigura cadrul 
organizatoric optim în care munci
torimea să-și poată manifesta din 
plin rolul de clasă conducătoare, 
să-și spună cuvîntul și să-și aducă 
contribuția concretă, practică, la so
luționarea problemelor ce confruntă 
societatea poloneză, să participe di
rect la conducerea întreprinderilor, 
a statului.

Propria experiență pozitivă de care 
dispune partidul nostru relevă cit 
de important este să se creeze un 
cadru larg democratic, care să per
mită și să stimuleze participarea 
clasei muncitoare, a oamenilor muncii 
la rezolvarea problemelor dezvoltării 
sociale. După cum se știe, tocmai 
aceasta este funcția cadrului organi
zatoric de o mare diversitate creat 
în țara noastră — de Ia consiliile 
oamenilor muncii din toate unitățile 
economico-sociale, consiliile de con
ducere ale ministerelor și altor orga
ne centrale, la congresele și consiliile

naționale — care completează in mod 
eficient activitatea organelor de stat, 
realizind un sistem unitar de condu
cere democratică a tuturor treburi
lor obștești. în lumina acestei expe
riențe se evidențiază însemnătatea 
esențială pe care o are pentru dez
voltarea societății crearea condițiilor 
ca masele muncitoare să participe 
direct; organizat și conștient, sub 
conducerea partidului, la soluționarea 
problemelor, la conducerea întreprin
derilor, a întregii societăți, pe baza 
unui program de acțiune clar și 
concret. (

Evident, pentru ca obiectivele și 
căile de acțiune cuprinse intr-un ase
menea program să fie însușite de 
mase este de o mare însemnătate 
intensificarea activității de explicare 
a conținutului său, astfel încit oame
nii muncii, toți cetățenii țării să în
țeleagă limpede, eliminîndu-se orice 
confuzie, cum trebuie să se desfășoa
re procesul de reînnoire socialistă, ce 
are de făcut fiecare in cadrul acestui 
proces.

Mari răspunderi în această pri
vință au presa, radioteleviziunea, 
mijloacele de informare in masă. La 
recenta plenară a C.C. al P.M.U.P. a 
fost exprimată o critică aspră la 
adresa presei. „Este absolut limpede 
— arăta tovarășul Kania, în cuvîntul 
de încheiere a lucrărilor plenarei — 
că nu vom cîștiga lupta pentru con
știința socială, că programul nostru 
nu se va bucura de sprijin deplin, 
dacă in mijloacele de informare în 
masă se va menține o situație de 
iritare, dacă vor fi scoase în evidență 
în primul rind fenomenele negative, 
care sporesc emoțiile și care deter
mină o atitudine nebinevoitoare față 
de autorități". Este de înțeles că pre
sa, radioteleviziunea, toate mijloacele 
de informare în masă din Polonia 
trebuie să joace un rol activ, mobili
zator, pentru depășirea actualei si
tuații, să acționeze cu un înalt spirit 
militant pentru interesele supreme 
ale Poloniei, pentru formarea și dez
voltarea opiniei publice sănătoase, 
pentru promovarea unui puternic 
spirit de partid, cu adevărat revolu
ționar, care să asigure dezvoltarea 
fermă a țării pe calea socialismului, 
în această privință, In hotărirea 
adoptată de plenara C.C. al P.M.U.P. 
se subliniază clar : „Presa, radioul și 
televiziunea sint obligate să informe
ze sincer societatea ; nu numai să re
flecte, dar și să formeze opinia 
publică, în conformitate cu intere
sele societății și statului socialist".

Realitățile arată că se impune să 
se acționeze in modul cel mai hotă- 
rit pentru intensificarea întregii 
activități politico-ideologice și edu
cative din Polonia, inclusiv a pre
sei, in scopul creării unui climat de 
acțiune constructivă, al dezvoltării 
conștiinței patriotice de responsabi
litate socială pentru destinele țării. 
Presa, activitatea politico-ideologică 
trebuie să facă conștient pe fiecare 
om al muncii că asigurarea inde
pendenței și libertății Poloniei este 
strins legată de dezvoltarea sa socia
listă, de întărirea conlucrării ei cu 
toate țările și cu toate popoarele 
care edifică noua orinduire. ,

Ca țară socialistă și ca țară euro
peană, Polonia are. un . rol important 
în Viața, continentului și în viața in
ternațională în general și este în in
teresul profund al poporului polonez, 
al păcii și destinderii in Europa și 
în lume ca acest rol să fie menținut 
in continuare. De aceea, trebuie fă
cut totul pentru întărirea statului 
polonez, a orînduirii sale, pentru 
asigurarea înaintării ferme a Polo
niei pe calea socialismului și păcii. 
Acțiunile forțelor antisocialiste din 
Polonia, ca și acțiunile diferitelor 
cercuri reacționare din afara țării, 
care se opun și încearcă să zădărni
cească acest curs, trebuie să pri
mească cea mai fermă ripostă din 
partea poporului, a clasei muncitoare, 
a tuturor conștiințelor țării, strins 
unite in jurul Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. Linia de înnoire socia
listă promovată de P.M.U.P., proce
sul de criticare și Înlăturare a lipsu
rilor și greșelilor care s-au săvirșit 
in trecut nu trebuie să ducă în nici 
un fel la slăbirea statului și a parti
dului, ci, dimpotrivă, la întărirea 
continuă a acestora, Ia creșterea tot 
mai puternică a rolului Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez !n organi
zarea și conducerea întregii opere de 
construcție socialistă. Ia sporirea par
ticipării clasei muncitoare, a maselor 
populare la conducerea societății, Ia 
făurirea conștientă a propriului lor 
destin — destinul socialist și comu
nist.

Desigur, sarcinile nu sint ușoare, 
dar Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez, clasa muncitoare, poporul polo
nez dispun de incontestabile forțe — 
au in mîinile lor puterea politică și 
economică, statul socialist, ca instru
ment al puterii populare, pentru apă
rarea și dezvoltarea cuceririlor revo
luționare.

Este convingerea fermă a partidu
lui și poporului nostru că Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez dispune 
de suficiente forțe animate de spirit 
revoluționar, cu conștiința răspunde
rii în fața istoriei, care vor acționa 
ferm pentru a asigura dezvoltarea 
Poloniei pe calea progresului econo- 
mico-social, pe calea socialismului și 
păcii. Comuniștii, poporul român au 
deplina încredere in voința și capaci
tatea de acțiune a comuniștilor, a 
clasei muncitoare poloneze de a găsi 
soluțiile corespunzătoare in vederea 
Învingerii greutăților actuale.

„Noi considerăm — arăta tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU Ia recen
ta conferință de presă de la Viena — 
că Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez, guvernul și poporul polonez pot 
depăși, cu forțele proprii, problemele 
cu care se confruntă, pentru a asi-. 
gura dezvoltarea socialistă, întărirea 
Poloniei și a rolului său in lupta pen
tru securitate și pace In Europa. O 
Polonie socialistă puternică. Inde
pendentă nu poate fl decit un fac
tor de pace și securitate".

în spiritul prieteniei tradiționale 
dintre popoarele, partidele și țările 
noastre, al simpatiei de care se bucu
ră poporul polonez In rindurile po
porului român, comuniștii, oamenii 
muncii din țâra noastră adresează 
cele mai sincere urări P.M.U.P. și 
poporului polonez pentru depășirea 
in cit mai scurt timp a actualei stări 
de lucruri și dorește din toată inima 
ca apropiatul congres să marcheze un 
Important moment în întărirea parti
dului — pe plan politic, ideologic șl 
organizatoric — in consolidarea uni
tății întregului popor polonez in ju
rul partidului, astfel incit Polonia 
prietenă să pășească cu succes îna
inte pe calea civilizației socialiste, 
potrivit intereselor supreme ale na
țiunii poloneze, ale libertății și dem
nității sale, afirmindu-se tot mai pu
ternic ca factor activ al socialismului, 
al păcii, Înțelegerii șl colaborării in
ternaționale.
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Un moment de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea colaborării 
multilaterale româno-austriece

București — Viena : capitalele ce
lor două țări, pe care le apropie 
calea fără pulbere a Dunării, pe care 
le leagă atîtea tradiții spirituale și 
pe care le animă năzuințe comune 
de pace și destindere în Europa și 
In lume, au împărtășit, in această 
săptămînă. sentimentele de satisfac
ție generate de un eveniment de 
seamă în cronica relațiilor reciproce
— vizita de stat pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a efec
tuat-o în Austria la invitația pre
ședintelui Rudolf Kirchschlăger și a 
doamnei Herma Kirchschlăger. Fără 
îndoială, prin rezultatele pozitive cu 
care s-a încheiat, prin înțelegerile 
la care s-a ajuns, vizita marchează 
începutul unei etape noi, superioare 
a colaborării multilaterale priete
nești româno-austriece.

Noul dialog la nivel Înalt se în
scrie pe linia unei practici fructuoase, 
care, de-a lungul anilor, și-a găsit 
expresia într-un șir de întîlniri fie 
în România, fie in Austria și care 
au permis, de fiecare dată, desfășu
rarea unor substanțiale schimburi 
de vederi, sub semnul încrederii și 
sincerității, jalonarea de noi și im
portante repere în vederea dezvol
tării pe mai departe a cooperării 
în cele mai diverse domenii de 
activitate. Este o apreciere care co
respunde întru totul și actualelor 
convorbiri pe care președintele 
României le-a avut cu șeful statului 
austriac și cu cancelarul federal, 
Bruno Kreisky, ambianța de cordia
litate și înțelegere reciprocă ce au 
caracterizat aceste convorbiri, con
cretizate în Comunicatul comun, 
purtînd semnăturile celor doi pre
ședinți, în celelalte documente în
cheiate, primirea caldă făcută înal- 
ților oaspeți români, înconjurați 
pretutindeni cu manifestări de stimă 
și considerație — constituie tot 
atîtea elemente care definesc des
fășurarea rodnică a vizitei.

încă din prima zi, descriind noua 
întîlnire la nivel înalt ca „o expre
sie a bunelor raporturi statornicite 
între România și Austria, a tradițio
nalei prietenii și colaborări dintre 
popoarele noastre, care sint ani
mate de cele mai vii sentimente de 
stimă ți respect reciproc", pre
ședintele NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Considerăm că există 
posibilități de a amplifica și diver
sifica colaborarea și cooperarea ro- 
mâno-austriacă, atît pe plan bilateral, 
cît șl pe terțe piețe — și sîntem 
convinși că, în cursul vizitei, vom 
putea găsi împreună noi căi ți mij
loace pentru a pune în valoare 
aceste posibilități, în Interesul po
poarelor noastre, al destinderii și 
păcii în lume". Tn același spirit, 
președintele RUDOLF KIRCH- 
SCHLAGER releva, adresîndu-se șe
fului statului român : „Vizita dum
neavoastră in Austria va reprezenta
— sînt sigur încă de pe acum — 
o nouă verigă în șirul prețioaselor 
Contacte personale pe plan politic, 
care formează deja o tradiție între 
țările noastre. Aceasta constituie

insă, cu siguranță, șl expresia voin
ței noastre comune de a milita 
pentru o evoluție pașnică în Europa 
și in lume și de a aduce o contri
buție concretă in această direcție, 
prin desfășurarea unei colaborări 
de bună vecinătate in spațiul du
nărean**.

Aceste declarații și-au găsit de
plina acoperire în bilanțul substan
țial al vizitei. Se cuvine astfel a 
evidenția hotărîrea comună de a 
asigura schimburilor comerciale, 
care au sporit cu peste 50 la sută 
în ultimii cinci ani, o creștere și 
mai accentuată, astfel înclt nivelul 
actual să se dubleze pînă în 1985, 
ceea ce implică așezarea acestor 
schimburi pe baze echilibrate și 
stabile, inclusiv prin încheierea de 
contracte pe termen lung la impor
tul șl exportul reciproc. în condi
țiile în care acțiunile de cooperare 
se impun tot mai mult pe plan 
mondial ca o formă din cele mai efi
ciente ale relațiilor economice, pre
zintă o însemnătate evidentă hotări- 
rea de a se accelera finalizarea 
unor proiecte de cooperare indus
trială.

în același timp, semnațea pro
gramului de colaborare culturală 
este de natură să deschidă orizon
turi și mai largi unui domeniu care, 
bucurîndu-se de îndelungate tra
diții, este menit, așa cum o dove
dește succesul expoziției „Dacii — 
descoperiri arheologice In Româ
nia", deschisă la Viena chiar în 
zilele vizitei, să contribuie la o tot 
mai strînsă apropiere între Cele 
două popoare, la mai buna cunoaș
tere a valorilor culturale, artistice 
și științifice ale fiecăreia din ele.

Pe lîngă rezultatele pozitive pe 
planul dezvoltării raporturilor bila
terale este un motiv în plus de sa
tisfacție de a consemna concluziile 
și aprecierile apropiate sau comune 
în abordarea problematicii majore a 
actualității internaționale. în împre
jurările cînd evoluțiile mondiale 
din ultimul timp sînt caracterizate, 
în tot mai mare măsură, de accen
tuarea încordării, de apariția de 
noi focare de conflict, România și 
Austria, ca țări din categoria celor 
mici și mijlocii, fidele vocației lor 
pașnice, și-au exprimat. în mod 
firesc, îngrijorarea serioasă pentru 
situația creată, au subliniat, pe bună 
dreptate, așa cum se relevă în Co
municatul comun, imperativul res
pectării stricte a tuturor normelor 
de drept internațional, în special 
nerecurgerea la forță și la amenin
țarea cu forța în relațiile Inter
statale, evidențiind, totodată, nece
sitatea la fel de stringentă a solu
ționării prin mijloace exclusiv paș
nice a diferendelor existente.

România și Austria sînt profund 
interesate în edificarea securității pe 
continentul nostru atît de zbuciu
mat și, desigur, ținînd seama de 
dificultățile pe care le întîmplnă 
negocierile din cadrul actualei reu
niuni de la Madrid, apare cu totul 
îndreptățită evidențierea, in. timpul 
dialogului la nivel înalț, a necesi
tății de,a se intensifica eforturile

tuturor statelor participante pentru 
ca lucrările acestei reuniuni să se 
Încheie cu rezultate substanțiale in 
toate domeniile, o semnificație deo
sebită avînd, în acest sens, convoca
rea conferinței pentru întărirea în
crederii și măsuri de dezarmare în 
Europa. Este, într-adevăr, în intere
sul tuturor popoarelor europene 
să-și asume o răspundere mai mare 
în lupta pentru destindere și pace, 
să acționeze energic pentru a se 
opri amplasarea de noi rachete nu
cleare pe continent, pentru a se ini
ția, cît mai curînd, negocieri în 
scopul atingerii acestui obiectiv.

Edificarea securității europene în
seamnă, totodată, în mod implicit, 
asigurarea continuității procesului 
inițiat la Helsinki, inclusiv prin 
organizarea de noi reuniuni gene- 
ral-europene. România s-a oferit, 
este știut, să găzduiască viitoarea 
reuniune, iar partea austriacă a 
arătat, așa cum a ținut să releve 
cancelarul Bruno Kreisky, în decla
rațiile făcute presei, că nu are nici 
un fel de obiecții în această pri
vință.

însemnătatea primordială a opririi 
cursei înarmărilor, a stabilirii unui 
echilibru de forțe, nu pe calea 
sporirii arsenalelor, ci prin dimi
nuarea continuă a efectivelor mili
tare și a armamentelor ; soluțio
narea problemelor Orientului Mij
lociu prin tratative, cu participarea 
tuturor părților interesate, inclusiv 
a O.E.P., și condamnarea fermă, în 
același context, a atacului aerian 
israelian împotriva instalațiilor nu
cleare Irakiene ; instaurarea unei 
noi ordini economice, care să reducă 
continuu decalajele dintre statele 
industrializate și cele în curs de 
dezvoltare, ca și necesitatea lansării 
negocierilor globale Nord-Sud, în 
cadrul Națiunilor Unite ; întărirea 
rolului O.N.U. In abordarea an
samblului problematicii mondiale — 
iată tot atîtea aspecte asupra 
cărora s-au desprins opinii con
vergente și care justifică aprecierea 
că și în sfera vieții internaționale, 
ca și pe planul raporturilor bilate
rale există premisele unei și mai 
strînse colaborări. Fără îndoială, 
hotărîrea de a se continua și ex
tinde convorbirile la nivel înalt și 
la alte niveluri este menită să con
tribuie la valorificarea acestor 
premise.

Vizita în Austria a președintelui 
României se încheie astfel cu un 
bilanț consistent, salutat cu satis
facție — așa cum se relevă și în 
numeroasele telegrame ale organiza
țiilor de partid, colectivelor munci
torești din întreaga țară adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
de opinia noastră publică, care-și 
exprimă încrederea că, înscriind un 
nou și important moment în evoluția 
ascendentă a legăturilor româno- 
austriece, acest eveniment se con
stituie, în același timp, într-un 
aport valoros la cauza generală • 
păcii, destinderii și securli ații.

Romulus CAPLESCU

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE Lucrările Seimului R. P. Polone
Condamnarea agresiunii israeliene împotriva Irakului
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
»-a întrunit vineri seara, la cererea 
Irakului, pentru a discuta atacul for
țelor militare aeriene ale Israelului 
asupra centralei nucleare irakiene de 
la Tammuz.

în cadrul dezbaterilor, ministrul de 
externe al Irakului, Saadoun Hamma- 
di, a cerut Consiliului de Securitate 
să nu se limiteze la condamnarea 
agresiunii comise de Israel prin bom
bardarea unui obiectiv economic pe 
teritoriul irakian, ci să adopte îm
potriva acestei țări sancțiunile obli
gatorii prevăzute în Carta O.N.U. 
în asemenea cazuri. Reamintind că 
Irakul â aderat la Tratatul de ne- 
proliferare a armelor nucleare, în 
timp ce Israelul nu a semnat acest 
tratat, ministrul irakian a cerut con
siliului „să reafirme dreptul tuturor 
statelor de a-și dezvolta programele 
nucleare în scopuri pașnice" și „să 
reclame ca toate instalațiile nucleare 
israeliene să fie supuse sistemului de 
inspecție și garanții al Agenției In
ternaționale pentru Energia Atomică".

Reprezentantul Israelului la O.N.U. 
a încercat să justifice actul de agre

siune comis de forțele militare israe
liene împotriva teritoriului unui stat 
suveran și independent.

După cum informează agențiile de 
presă, grupul țărilor nealiniate a 
difuzat un proiect de rezoluție cerlnd 
condamnarea agresiunii israeliene și 
adoptarea unei interdicții asupra 
oricărui ajutor militar, economic și 
tehnic „care ar putea încuraja Israe
lul să-și continue politica de expan
siune și agresiune".

Lucrările Consiliului de Securitate 
în această problemă au fost reluate 
sîmbătă la ora 15,37 GMT.

★
VIENA — Consiliul guvernatorilor 

— organul executiv al Agenției In
ternaționale pentru Energia Atomică, 
întrunit Ia Viena — a adoptat o re
zoluție în care prppune ca Israelul 
să fie exclus din A.I.E.A., ca urmare 
a atacului premeditat și nejustificat 
asupra centrului irakian de cercetări 
nucleare. Agenția Reuter menționea
ză că această propunere va fi pre
zentată spre examinare și ratificare 
Conferinței generale a A.I.E.A., pro
gramată pentru luna septembrie a.c.

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au desfășurat lucrările 
în plen ale Seimului R. P. Polone.

Au participat S. Kania, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., alți condu
cători de partid și de stat. Premie
rul Wojciech Jaruzelski a prezentat, 
In numele Consiliului de Miniștri, 
informarea asupra situației actuale 
din țară.

După dezbateri, forul legislativ 
suprem a adoptat In unanimitate o 
hotărîre in care sint aprobate direc

țiile de activitate ale guvernului In 
vederea depășirii dificultăților ac
tuale. Seimul a chemat guvernul să 
adopte măsuri hotărîte față de orice 
încălcare a legii și a subliniat nece
sitatea deosebită a respingerii tu
turor manifestărilor ce contravin 
principiilor constituționale, orînduirii 
de stat și alianțelor socialiste ale 
Poloniei.

Au fost aprobate unele modificări 
în componența guvernului.

0 ilustrare a bunelor raporturi de prietenie 

și colaborare intre România și R. P. D. Coreeană
Distincții conferite unor specialiști romani care acordă 

asistentă tehnică la fabrica de televizoare din Phenian
PHENIAN 13 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc festivitatea deco
rării cu ordine și medalii ale R.P.D. 
Coreene a unor specialiști români 
care acordă asistență tehnică la fa
brica de televizoare din Phenian. De
corațiile au fost înmînate de către 
vicepreședintele R.P.D. Coreene. Pak 
Sen Cer, care. în cuvintul rostit cu

acest prilej, a dat o înaltă aprecie
re aportului specialiștilor români la 
realizarea fabricii de televizoare din 
Phenian, subliniind că acest obiec
tiv important pentru poporul coreean, 
realizat în cooperare cu România, 
este Încă o dovadă a relațiilor de 
prietenie dintre popoarele noastre.

ÎMPOTRIVA EURORACHETELOR

O imagine concludentă pentru 
amploarea pe care o cunoaște miș
carea din Europa occidentală îm
potriva proiectelor de amplasare a 
noi tipuri de rachete nucleare : 
deși regulamentele în vigoare inter
zic personalului militar să participe 
in uniformă la demonstrații politice, 
un soldat Vest-german se adresează 
de la tribună participanților la un 
mare miting în sprijinul dezarmă
rii, care a avut loc la Milnchen.

Mișcarea populară pentru pace Și 
dezarmare, sub egida căreia s-a 
desfășurat demonstrația, a declarat 
că au luat parte peste 10 000 de 
persoane, între care și un număr 
de militari in uniformă. Principalul 
vorbitor, Rudolf Schoefberger, 
membru al parlamentului vest-ger- 
man din partea P.S.D., a subliniat 
că planurile de instalare a rachete
lor „Pershing 11“ și „Cruise" 
„trebuie respinse cu toată hotărîrea".

FRANȚA

ASTĂZI, PRIMUL TUR AL ALEGERILOR PARLAMENTARE
După alegerile prezidențiale de la 

26 aprilie și 10 mai, soldate cu ale
gerea ca președinte al Franței a li
derului socialist, Franțois Mitter
rand. cei 36 de milioane de cetățeni 
francezi cu drept de vot urmează 
să se prezinte astăzi din nou la 
urne —- de data aceasta pentru a 
alege pe cei 491 de deputați care 
vor constitui în următorii cinci ani 
Adunarea Națională. Potrivit legis
lației în vigoare, va fi declarat ales 
candidatul care întrunește cel pu
țin 50 la sută din voturile exprima
te în circumscripția respectivă ; 
dacă nu se atinge acest procent, 
candidații care au depășit plafonul 
de 12,5 la sută pot să se mențină 
pentru cel de-al doilea tur de scru
tin (din duminica următoare), la cel 
de-al doilea tur. fiind declarat ales 
candidatul care obține cele mai 
multe voturi.

în fapt, confruntarea electorală 
are loc intre principalele coaliții de 
forțe politice constituite tn scurta 
perioadă ce s-a scurs după alege
rile prezidențiale.

Pe de o parte, forțele de stingă
— Partidul Socialist, Partidul Co
munist, Mișcarea Radicalilor de 
Stînga, Partidul Socialist Uni
tar și o ramură de stingă a 
„gaulliștilor" — formațiuni care
— așa cum au arătat în cursul cam
paniei electorale — înțeleg să 
acționeze în comun pentru confir

marea victoriei, pentru consolida
rea și întregirea ei prin formarea 
în parlament a unei majorită*.  de 
stingă, care să permită președinte
lui ales și guvernului său aducerea 
la îndeplinire a programului de 
măsuri social-politice înnoitoare 
preconizat. în acest sens, o semni
ficație deosebită are acordul înche
iat între P.C.F. și P.S.F., prin care 
s-a hotărît ca la cel de-al doilea 
tur de scrutin cele două partide să 
acorde votul candidatului stîngii cel 
mai bine plasat la primul tur.

Pe de altă parte, grupările fostei 
majorități parlamentare și guver
namentale, și anume U.D.F. („gis- 
cardienii") și R.P.R. („gaulliștii") 
se prezintă acum coalizate sub de
numirea „Uniunea pentru o nouă 
majoritate", sperînd să recîștige o 
parte din pozițiile pierdute, res
pectiv să creeze o „contrapondere" 
activității prezidențiale și guverna
mentale. în urma acordului încheiat 
între liderii lor, Lecanuet și Chirac, 
aceasta a depus candidaturi unica 
în 377 din circumscripții.

După cum relevă agenția Franca 
Presse, toate sondajele de opinie au 
indicat o victorie a stîngii în actua
lele alegeri. Dar, desigur, rezulta
tele confruntării electorale vor pu
tea fi cunoscute numai după Înche
ierea celui de-al doilea tur de scru
tin.

Critici la adresa politicii monetare a S.E.A.

„Relațiile dintre România si Austria evoluează
VIENA 13 (Agerpres) — Ziarele austriece apărute simbătă marchează, 

prin ample relatări, încheierea vizitei de stat întreprinse în Austria de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu.

pe o linie pozitivă**
România la Salonul aeronautic 

și spațial de la Paris

Sub titlul „Președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a încheiat vizita în 
Austria", „WIENER ZEITUNG" pu
blică textul integral al Comunicatului 
comun româno-austriac. Ziarul in
formează cititorii despre răspunsurile 
date de șeful statului român la con
ferința de presă de vineri. Textul 
comunicatului este subliniat cu sub
titlurile „Un schimb util de păreri". 
„Evoluția pozitivă a relațiilor cul
turale", „Renunțarea strictă la folo
sirea forței".

Ziarul „DIE PRESSE" inserează o 
amplă relatare despre conferința de 
presă organizată la încheierea vizitei 
înalților oaspeți din România, subli
niind „interesul manifestat de pre
ședintele României pentru încheierea

cu succes a reuniunii general-euro- 
pene de la Madrid. Șeful statului 
român, relevă ziarul, s-a pronunțat

Relatări ale presei austriece la 
încheierea vizitei de stat a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu

din nou pentru organizarea unei con
ferințe europene a increderii și de
zarmării, precum și pentru inițierea 
rapidă de negocieri asupra opririi 
amplasării și dezvoltării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune in 
Europa".

Ziarul „VOLKSSTIMME" publică 
o amplă relatare, însoțită de o 
fotografie, de la întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu Franz Muhri, 
președintele Partidului Comunist din 
Austria, subliniind că a avut loc un 
schimb prietenesc de vederi cu pri
vire la unele probleme internaționale 
actuale. Ziarul inserează, de ase
menea, o amplă relatare despre 
conferința de presă.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE austriece au inclus în 
emisiunile lor ample relatări despre 
încheierea vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, acordînd o atenție deo
sebită răspunsurilor date de președin
tele României la întrebările adresate 
de ziariștii austrieci și corespondenții 
presei străine care au participat la 
conferința de presă.

PARIS 13 (Agerpres) — Salonul 
aeronautic și spațial de la Paris 
reunește, pe platourile de lîngă 
aeroportul „Le Bourget", peste 840 
de participanți din întreaga lume, 
prezentând practic toate tipurile 
existente de avioane. Ediția 1981 
este una dintre cele mai mari și cu 
cel mai înalt nivel tehnic dintre 
toate cele peste 30 organizate pină 
acum. Totodată, ea marchează cea 
mai importantă participare a Româ
niei la salonul aeronautic, pe baza 
progreselor realizate de țara noas
tră în acest domeniu, ilustrind grăi
tor potențialul industriei românești 
în ansamblu.

Au fost efectuate demonstrații, 
urmărite cu mult interes atît pen
tru calitățile produselor, cit și pen
tru măiestria piloților, cu diferite 
tipuri de aeronave fabricate in

România — un avion de școală și 
antrenament, avionul agricol „I.A.R. 
827", diverse tipuri de planoare și 
motoplanoare.

De asemenea, au fost expuse ma
chete ale celorlalte tipuri de aero
nave produse de industria româ
nească.

Succesul de care se bucură expo
natele românești în rindul publicu
lui, ca și al specialiștilor s-a re
flectat și la conferința de presă or
ganizată de reprezentanții țării 
noastre în cadrul salonului, la care 
au participat numeroși corespon
denți ai presei internaționale de 
specialitate, ce s-au interesat în
deaproape de parametrii tehnici și 
performanțele aeronavelor româ
nești, de perspectivele și posibilită
țile de export ale industriei aero
nautice românești.

OTTAWA 13 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Canadei, Pierre 
Elliott Trudeau, și-a exprimat, vi
neri, insatisfacția față de consecin
țele politicii monetare a S.U.A. și a 
declarat că această problemă va fi 
discutată la reuniunea la nivel înalt 
a celor șapte state occidentale in
dustrializate, programată pentru luna 
viitoare in țara sa, informează agen
ția Reuter. El s-a alăturat, astfel, 
criticilor formulate în alte țări occi
dentale la adresa ratelor foarte înal
te ale dobînzilor bancare din S.U.A., 
ca urmare a politicii antiinflaționiste 
americane, care atrag creșterea 
cursului de schimb ai dolarului în 
raport cu celelalte monede occiden

tale și. în consecință, reducerea ac
tivității economice a partenerilor 
Statelor Unite, constrinși să recurgă 
la o politică de control financiar și 
restricții monetare.

Premierul Pierre Elliott Trudeau 
a apreciat că viitoarea reuniune la 
nivel înalt a celor șapte va fi „di
ficilă, fără șanse asigurate de suc
ces", din cauză că „liniile politice 
sint clar delimitate și divergente" 
între participanți. Printre probi ims- 
le ce vor fi abordate la reuL. 5'j 
premierul Trudeau a mal mențx 
relațiile Est-Vest și raporturile lin- 
tre țările industrializate occidentale 
și statele în curs de dezvoltare, in
clusiv „dialogul Nord-Sud".

.GENTIILE DE PRESA
LUCRĂRILE COMITETULUI 

MIXT DE COLABORARE al U niu- 
nii Medicale Balcanice, reprezenta
tă prin prof. dr. M. Popescu-Buzeu, 
președinte de onoare și secretar 
general, cu Asociația internațională 
pentru cercetări medicale și schim
buri culturale s-au încheiat la 
Paris. Cu acest prilej, s-a stabilit 
programul științific și social al celei 
de-a Vil-a sesiuni a Zilelor medi
cale balcanice, care va avea loc 
între 30 august—4 septembrie 1981,

CONVORBIRI REFERITOARE LA RELANSAREA DIALOGULUI NORD-
SUD. Ministrul afacerilor externe al Franței, Claude Cheysson, a avut 
convorbiri cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare Econo
mică și Dezvoltare (O.E.C.D.), Emile van Lennep. Au fost examinate pro
bleme referitoare la relansarea dialogului Nord-Sud, la situația economică 
a țărilor occidentale, precum și la relațiile comerciale dintre acestea. 
Schimbul de opinii dintre Cheysson și Lennep a avut loc in perspectiva 
desfășurării, săptămînă viitoare, a Conferinței ministeriale a O.E.C.D., pre
cum și a reuniunii la nivel înalt a principalelor șapte țări occidentale 
industrializate (S.U.A., Japonia, R.F.G., Franța, Marea Britanie, Italia și 
Canada) - programată pentru luna iulie la Ottawa.

Schmidt a afirmat că în cadrul lu
crărilor Consiliului Pieței comune, 
ce vor avea loc la finele acestei 
luni la Luxemburg,' va solicita 
celorlalți membri ai C.E.E. să 
accepte o reducere a contribuției 
R.F.G. la bugetul comunitar. El a 
precizat că R.F.G. a adus anul 
trecut o contribuție la bugetul C.E.E. 
de 5 miliarde mărci, sumă care 
reprezintă o cincime din deficitul 
balanței de plăți curente a țării.

COMUNICAT UNGARO-NIGE- 
RIAN în comunicatul privind con
vorbirile dintre Losonczi Pal, pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R.P. Ungare, și Alhaji Shehu Sha- 
gari, președintele Republicii Federa
le Nigeria, care a întreprins o vizită 
oficială în Ungaria, se relevă do
rința părților de a extinde relațiile 
bilaterale pe baza principiului a- 
vantajului reciproc. în cadrul con
vorbirilor s-a acordat o atenție deo
sebită dezvoltării cooperării eco
nomice bilaterale. Pe de altă parte, 
părțile au subliniat necesitatea pro
movării unor acțiuni care să asigure 
reluarea procesului de destindere, 
încetarea cursei înarmărilor și întă
rirea încrederii internaționale.

necesare, menținerea actualului 
curs al monedei naționale, aplicarea 
unor măsuri de stimulare a produc
ției agroalimentare, ca și a prospec
țiunilor geologice în regiunea ama- 
zoniană, in vederea valorificării de
pline a tuturor resurselor, și în pri
mul rînd a petrolului. Va fi promo
vată o politică de deschidere față 
de investițiile și tehnologiile de 
specialitate din țările care au ex
periență în acest domeniu.

UN GRUP TERORIST din Hon
duras a atacat locuința președintelui 
Uniunii Revoluționare a Poporului 
(U.R.P.), asasinînd pe Fidel Marti
nez, secretarul general al respectivei 
formațiuni politice de stingă din 
această țară — transmit agențiile 
de presă E.F.E. și I.P.S. Președin- 

’ tele U.R.P., Tomas Nativi, a fost 
rănit șl sechestrat de teroriști.

SUBSECRETARUL DE STAT AL 
S.U.A. PENTRU PROBLEME AFRI
CANE, William Clark, a sosit la 
Salisbury tn cadrul unui turneu 
prin mai multe state de pe conti
nent. El urmează să fie primit de 
primul ministru al țării-gazdă, 
Robert Mugabe, cu care va examina 
probleme ale situației din sudul 
Africii, in special problema Nami
biei, accesul la independență al 
acestui teritoriu — ocupat ilegal de 
regimul rasist de la Pretoria.

PRIMA REUNIUNE A NOULUI 
GUVERN ECUADORIAN, condus 
de președintele țării. Osvaldo Hur
tado, a avut loc la Quito. A fost a- 
nalizată situația economică a țării 
și s-au luat măsuri pentru dezvol
tarea economiei naționale. S-a ho- 
tărît, între altele, reducerea cheltu
ielilor publice și a importurilor ne-

UN TÎNAR PALESTINIAN, 
Ahmad Jibrin, în vîrstă de 18 ani, 
a fost ucis de o patrulă israeliană 
în tabăra de refugiați palestinieni 
de la Dehyecheh, la sud de 
Bethleem, a anunțat, potrivit agen
ției France Presse, un purtător de 
cuvint al armatei israeliene. Potri
vit aceleiași surse, tn această tabă
ră autoritățile israeliene au impus 
restricții de circulație.

REZULTATELE ALEGERILOR 
PREZIDENȚIALE DIN DJIBOUTI 
arată că actualul șef al statului, 
Hassan Gouled Aptidon, a fost 
reales pentru un nou mandat de 
șase ani in funcția supremă in stat, 
in favoarea sa votînd 84,58 la sută 
din alegători.

CUTREMURULUI 
După cum infor- 
PARS, numărul ofi- 
uciși in puternicul 

..... .......... ' '! în 
provincia Kerman, din sud-estul 
Iranului, a ajuns simbătă la 1600 
de morii. Pină în prezent, 1700 
de răniți au fost transportați la 
spitale. Se desfășoară cu febrili
tate operațiunile de salvare atît 
în orașul Golbaf, cel mai greu 
lovit, cit și in satele de munte 
învecinate. După inspecția făcută
în zona calamitată, primul 
nistru iranian, Mohammad 
Rajai, a declarat că orașul 
baf a fost complet distrus.

RAVAGIILE 
DIN IRAN. 
mează agenția 
cial al celor 
seism înregistrat la 11 iunie

mi- 
Ali 

Gol-

IN DEZBATERILE CONFERINȚEI

R.F.G. DOREȘTE SA-ȘI REDUCĂ 
CONTRIBUȚIA LA BUGETUL 
PIEȚEI COMUNE. într-un interviu 
acordat săptămânalului „Die Zeit", 
cancelarul vest-german Helmut

CRIZA ECONOMICA MONDIALA
INTERNAȚIONALE A MUNCII. Luînd cuvintul în cadrul lucrărilor Con
ferinței internaționale a muncii, in curs de desfășurare la Geneva, 
președintele Venezuelei, Luis Herrera Campins, a atras atenția asupra 
faptului că „actuala criză economică mondială reflectă absența sentimen
tului de justiție și loialitate în relațiile economice internaționale". „Trăim 
într-o lume explozivă, grav afectată de foamete, mizerie, inechitate, 
exploatare, injustiție și dependență" — a arătat vorbitorul, adăugind că 
această situație este complicată de escaladarea cursei înarmărilor, colonia
lism, rasism, de intervenții in treburile interne ale altor state.

ITALIA

Consultările premierului 
desemnat in vederea 

formării noului guvern
ROMA 13 (Agerpres). — Premie

rul desemnat al Italiei, Giovanni 
Spadolini, secretar general al Parti
dului Republican Italian, a avut pri
mele consultări în vederea formării 
noului guvern cu delegațiile parti
delor democrat-creștin și socialist, 
acestea declarînd că îi vor acorda 
sprijinul lor în misiunea pe care i-a 
încredințat-o șeful statului, Sandro 
Pertini. Declarațiile P.D.C. și P.S.I. 
„mă determină să privesc cu încre
dere spre fazele următoare ale mi
siunii complexe și dificile ce mi-a 
fost încredințată, de a încerca să 
constitui viitorul cabinet**  — a de
clarat presei premierul desemnat.

După cum se știe, sarcina formă
rii guvernului i-a fost încredințată 
lui Spadolini după ce premierul de- 
misionar, democrat-creștinul Arnaldo 
Forlani, a anunțat că renunță la mi
siune, ca urmare a eșecului pe care 
l-a înregistrat în tratativele cu par
tenerii P.D.C. din vechea coaliție.

în cadrul unei reuniuni a Direc
țiunii Partidului Socialist-Democra
tic, aceasta i-a urat succes premie
rului desemnat, apreciind că o „al
ternare la conducerea guvernului 
(care pînă acum a revenit. în ulti
mii 35 de ani, numai democrat-crești- 
nilor) reprezintă un fapt nou, po
zitiv".

Secretarul general al Partidului 
Comunist Italian. Enrico Berlinguer, 
a arătat, într-o declarație, că unele 
dintre punctele programului guver
namental pe care îl are în vedere 
premierul desemnat prezintă un anu
mit interes. Comuniștii — a preci
zat el — vor rămîne în opoziție, dar 
își vor exprima poziția față de aceas
tă nouă situație numai ..după cu
noașterea întregului program guver
namental. a structurii și compoziției 
guvernului" — menționează agenția 
A.N.S.A.

' Ordinatoarele 
î nu fumează hașiș
i Deci, datele sint atît de clare îneît se pot pune în termeni de 
' ecuație : dacă fumătorul „A" consumă cotidian „x“ țigări timp de „y" 
ț zile, atunci perspectiva de longevitate „m" i se va reduce automat 
4 cu „n" ani (existînd riscul să decedeze înainte de a se naște).

Lăsind gluma la o parte, astăzi o amplă desfășurare de eforturi 
ț caută să-l facă pe om să înțeleagă că a aprinde țigara echivalează, 
i în timp, cu aprinderea unui fitil de dinamită, din care fumătorul trage 

nesățios - să ardă mai repede...
Din păcate, avertismentele se referă doar la riscul celui in cauză 

, și al celor cărora fumătorul le pompează delicat fumul în nas, ochi, 
urechi și gitlej — colegii de birou sau cameră.

Omițindu-se colegii de continent sau colegii de glob.
Pentru că dintr-o anchetă (confidențială pînă la un punct) rezultă 

că dacă deasupra celor 700 de cazărmi americane din R.F.G. plutește 
un nor de fum, el nu emană nici de la calorifere și nici de la bucătării, 

l ci de la fumătorii de hașiș: 20 la sută din 200 000 de militari. Ba 
chiar, potrivit agenției France Presse, comandantul-șef al forțelor 
N.A.T.O., generalul Bernard Rogers, a estimat numărul fumătorilor de 
halucinogene la aproape 30 la sută, pe lingă cei 6-9 la sută consu
matori de droguri din cele mai tari.

Un organism independent de anchetă, „Burt Associates", a con
statat că la baza de la Ramstein proporția aviatorilor - piloți, navi
gatori, bombardieri - care fumează hașiș este de 21 la sută, iar a 
celor care se drogau cu heroină — de peste 1 la sută. Proporție con
firmată și de cercetările marelui cartier general de la Heidelberg.

Se fumează intens marijuana, hașiș, cannabis, se consumă he
roină, morfină — tinerii îh cauză riscă să devină epave umane.

Dar, ...nu numai ei. Pentru că una este delirul unui drogat lungit 
pe trotuarele lui Bovery Street sau pe băncile din Central Park - și 
alta pasiunea morbidă pentru halucinogene a unor oameni pe mina 
cărora se află obiecte relativ periculoase : tunuri atomice, rampe de 
rachete, bombardiere nucleare.

Procentele ridicate de narcomani reprezintă mii și mii de mili
tari - artileriști, aviatori, servanți de rachete : și dacă unuia, în tranșa 
halucinațiilor, „i se pare că..." ? I

S-a vorbit mult despre „fail-safe" — „sistemul infailibil" de pro
tecție împotriva declanșării eronate a armelor ; și totuși de cîteva ori 
omenirea a trecut pe alături de catastrofe, de cîteva ori radaruri și 
ordinatoare din cele mai perfecționate au „văzut" „avioane dușmane", 
„stoluri de rachete inamice" și alte halucinații. Deși computerele nu 
fumează hașiș și programatorii nu le injectează heroină.

Noroc că, de fiecare dată, a intervenit mintea lucidă a omului. 
Dar dacă mintea omului nu mai e lucidă, ci încețoșată de „beția rece" 
— cine-i va opri degetul de pe buton ? I

Poate, de aceea, ar fi necesar să se ajungă la un acord — să 
se convină interzicerea drogurilor în cazărmi. Sau intensificarea pro
pagandei contra fumatului.

Ca să nu se poată spune că securitatea lumii se sprijină într-un muc 
de țigară.

N. CORBU
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