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De milenii învățat cu gustul
bobului de griu, pămintul româ
nesc, acum in miez de vară,
miroase a piine caldă. Cimpii
daurite tezaurizează, prin rod
nicia brazdei și hărnicia omului,
miliarde și miliarde de spice
de griu, lan izvorind din lan ca
niște fluvii solare. Coborind din
Transilvania spre mare, tre
cind de-a curmezișul bărăgane- (
lor,' fiecare lan de griu, in aș- '
teptarea secerișului, pare o vilvătaie-iscată din străfundurile
pământului nostru. Și trecind
de-a lungul grinarelor, te oprești
pentru cite un scurt popas, in
preajma cite unei fintini cu
cumpănă, anume așezată la mar
gine de drum să astimpere se
tea călătorilor, te oprești să poți
admira mai in voie lanul de griu
înfrumusețat cu maci, cu roșul
macilor adunat și in tricolorul
nostru laolaltă cu singele eroi
lor. Lan de griu in cimpia ro
mână. Frumusețe și bogăție. La
nul de griu galben, macii roșii

poate și trebuie să fie unitatea
de măsură a muncii în Bărăgan!
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ACUM, ÎN AGRICULTURĂ

Recoltarea grabnică a orzului
-sarcina cea mai importantă

MAREA FAMILIE MUNCITOREASCA
în climatul creator al democrației socialiste,
al responsabilității și angajării sociale
Numai în măsura în care muncitorimea își va îndeplini în
condiții cit mai bune rolul de clasă conducătoare a societății, în
alianță cu țărănimea, cu celelal te categorii sociale, vom avea
garanția mersului ferm înainte al patriei noastre, a înfăptuirii
Programului partidului, ridicării bunăstării materiale și spirituale
a întregului popor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Democrație. Un cuvînt care stră
bate întreaga istorie a umanității.
Un cuvint-ideal al tuturor popoare
lor. Un cuvint-stindard pentru aspi
rațiile omenirii muncitoare.
Democrație. în numele ei s-au de
clanșat revoluții, s-au purtat mari
bătălii de clasă, s-a vărsat singe, au
căzut eroi. Și totuși, puține sint cu
vintele cărora să li se fi atribuit în
țelesuri atit de diferite, de care să
se fi folosit, deopotrivă, atit cei pen
tru care esența democrației echiva
lează cu însăși esența umană, cit și
cei care, sub un asemenea înveliș
strălucitor și promițător, au căutat să
camufleze rinduieli clădite pe inega
litatea socială și națională.
în România, autentica democrație
a început să se afirme cu adevărat in
urmă cu aproape trei decenii șl ju
mătate, cind poporul s-a instituit de
finitiv in drepturile lui imprescripti
bile de proprietar și beneficiar al
roadelor întregii activități productive,
sociale. Această democrație a însem
nat începutul unei perioade de luptă
și acțiune revoluționară, constructivă
pentru întronarea unui mod esențialmente nou de a fi, a trăi, a munci, a
gindi, a spera, a visa și a izbîndi in
România. Este și motivul pentru care
democrația a devenit însăși „catar
gul" corăbiei pe care navigăm, spre
orizonturile comunismului, esența
puterii clasei noastre conducătoare,
temelia unității poporului și — ca un
corolar al acestor multiple interac
țiuni dialectice — criteriul și scopul,
pq»;tjcii partidului nostru.
’t‘yoltarea neîntreruptă a democi i s-a înfăptuit și se înfăptuiește
pr: . universalizarea statutului de om
al muncii, prin crearea unei societăți
omogene ca structură, pe baza inte
grării tuturor membrilor săi în acti
vitatea productivă, constructivă, social-utilă.
Dacă in etapele sale Inițiale, demo
crația noastră socialistă a preluat
formele „clasice" ale democrației re
prezentative, care dobindiseră insă
un conținut nou, mai întîi, prin
funcția lor de clasă, pe parcursul
construcției socialiste — cu deosebire
în anii ce au urmat Congresului al
IX-lea al partidului — regimul poli
tic reprezentativ a fost și continuă
să fie perfecționat prin treptate
transformări în structura și funcțio
narea sa, avînd drept scop afirmarea
largă a democrației directe, prin ge
neralizarea, extinderea și adîncirea
structurilor adaptate cerințelor autoconducerii sociale. Esența acestei de
mocrații este democrația muncito
rească,
semnificind
participarea

directă, nemijlocită a clasei muncitoare, a celor ce muncesc la conducere. Crearea organismelor autoconducerii muncitorești — adunările ge
nerale ale oamenilor muncii și consi
liile oamenilor muncii — introduce
rea noului mecanism economico-financiar au așezat pe baze profund
democratice conducerea unităților economice, au asigurat extinderea
democrației la bază, acolo unde
prind, de fapt, viață proiectele și
gindurile partidului nostru. După
cum un rol important in perfecțio
narea cadrului general organizatoricdemocratic în societatea noastră l-a
avut constituirea organismelor meni
te să dezbată și să decidă asupra
problemelor unor intregi domenii de
activitate la nivel național : Congre
sul consiliilor oamenilor muncii,
Congresul consiliilor populare, Con
gresul agriculturii, Congresul educa
ției politice și culturii socialiste,
Congresul educației și învățămînțului și organismele permanente ale
acestor foruri.
într-o atmosferă de înaltă respon
sabilitate, expresie a democrației
noastre muncitorești, au avut loc in
aceste zile conferințele județene ale
reprezentanților oamenilor muncii, o
semnificație deosebită revenind con
ferinței din municipiul București, des
fășurată în prezența secretarului ge
neral al partidului, a cărui cuvîntare a pus încă o dată în lumină ce
rința permanentă de a se acționa in
spiritul principiilor democrației, de
a folosi cit mai eficient largul cadru
creat pentru a canaliza inițiativa și
energia tuturor oamenilor muncii în
direcția Înfăptuirii obiectivelor economico-sociale ale programului de
dezvoltare multilaterală a patriei,
încă o dată, prin obiectivele formula
te, prin hotărîrile adoptate în acest
cadru, cu participarea largă a re
prezentanților oamenilor muncii, care
au adus la tribuna adunărilor gene
rale și conferințelor județene expe
riențe, idei, propuneri, democrația
noastră muncitorească s-a afirmat
ca o democrație a faptei.
Preocuparea partidului pentru Im
plantarea unor puternice elemente
de democrație muncitorească în
structurile și funcționarea sistemului
politic al societății românești actuale
atestă voința neclintită de a duce
pină la capăt revoluția socialistă,
prin socializarea tot mai accentuată
a puterii în favoarea clasei munci
toare, a țărănimii și intelectualității
muncitoare, prin democratizarea de
ciziei economice, administrative, po-

litice, lărgind nu numai baza socială
a puterii, ci și exercitarea ei efec
tivă. Tocmai din această perspectivă,
secretarul general al partidului sub
linia că „nu poate fi vorba de socia
lism, in sensul adevărat al cuvîntului, decit atunci cind clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea,
întregul popor muncitor
participă
intens și efectiv la dezvoltarea în
tregii societăți, iau parte activă la
conducerea statului nostru socialist".

Ioan ERHAN
(Continuare în pag. a Ii-a)
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Din ultimele date furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că secerișul orzului se desfășoară în 13
județe, pină la 20 iunie producția fiind strînsă și depozitată de pe 56 100 hectare. Acum, cind timpul s-a
îmbunătățit, două probleme se pun cu deosebită acui
tate. In primul rind, este nevoie ca, de săptămina
viitoare, secerișul orzului să înceapă fără intirziere

SATU MARE. Ieri a Început
secerișul orzului pe cele 12 751
hectare cultivate. In vederea re
coltării orzului in maximum patru
zile, au fost redistribuite formațiile
de combine din unitățile consilii
lor agroindustriale situate in zona
de deal (Homorod, Negrești, Halmeu), in unitățile de șes (Satu
Mare, Cărei, Odoreu), unde orzul a
ajuns la maturitate. Un exemplu
bun de organizare la recoltarea or
zului oferă I.A.S. Odoreu, unde
formațiile de seceriș sînt concen
trate în parcelele mai zvîntate. Lucrîndu-se în
' flux continuu, lanurile
eliberate de paie se discuie și se
seamănă imediat cu culturi duble,
îndeosebi cu porumb. (Octav Grumeza).
OLT. După ploile de la mijlo
cul acestei săptămini, în multe uni
tăți agricole secerișul orzului a fost
reluat imediat ce lanurile s-au
zvintat. Peste tot, specialiștii con
trolează acum, ceas de ceas, starea
culturilor. Astfel, încă de joi după
amiază, în consiliile agroindustria

li cerul de deasupra lor albas
tru. Și țăranul trecind de-a lun
gul lanului, ca un stegar la pa
radă, mindru, bucuros, privind
in jurul său ca un adevărat stă
pân al pământului și frumuseții
lanului de griu, ale cărui spice
împovărate de soare se dăruie
secerișului.
Acum, in miez de vară, miroa
se pămintul românesc a piine
caldă. Aburul griului dat in pirg
înmiresmează zarea cit o poți
cuprinde cu ochii. Și undeva,
ascunse parcă intr-un pilc de
copaci, combinele. Dichisite și
aranjate, pregătite să adune in
hambarul țării piinea noastră
cea de toate zilele. Și oamenii,
cu fiecare zi și ceas mai Nerăb
dători să adune marea bogăție,
țărani și tractoriști și combineri,
oamenii
deschizând
drumul
griului din lan in marele
hambar al țării. Oamenii frămintind in palmele lor mari și
bătătorite spicul de griu și incercind dulceața bobului, mestecindu-l, degustindu-l, prețuindu-l...
Nici un anotimp parcă nu-i
mai frumos ca secerișul. Nici un
ritual al pământului nu-l între
ce. Nici o aromă nu-i mai plă
cută decit cea a griului dat in
pirg, decit aroma piinii calde,
frământată din făină nouă, din
făina care nu s-a depărtat cu
prea multe zile de soare. Și ce
fată poate fi mai frumoasă de
cit cea care-și împodobește
chipul cu o cunună de spice atunci secerate ! Și ce țăran poa
te fi mai mindru decit cel care
cintărește in palme bogăția griu
lui abia ieșit din combină !.
Miroase tulburător pămintul
românesc a piine nouă și caldă.

nizată incît imediat după recoltare
se eliberează terenul, după care se
trece la discuit și insămînțarea po
rumbului în cultura a doua. (Corneliu Ifrim).
TULCEA. Primele unități care
au încheiat recoltarea orzului sînt
cooperativele agricole Sarinasuf și
„6 Martie" din consiliul Ciamurlia,
unde secerișul orzului a durat două
zile. în cursul zilei de ieri au în
cheiat această lucrare și majorita
tea unităților agricole din consiliul
Mahmudia.
Experiența fruntașilor nu a fost
Insă preluată de toate unitățile
agricole din județ. In cooperativele
agricole Tulcea și Valea Nucarilor,
combinele și celelalte utilaje nu in
traseră in lanuri, deși orzul este
copt. Datorită acestor carențe în
organizarea secerișului, ce se regă
sesc și în alte unități, pînă sîmbătă
seara orzul a fost recoltat doar de
pe 3 500 hectare, nici măcar cit să
reprezinte viteza
__ zilnică
. . de
_ _____
lucru
— de l? 478 hectare. (Neculai Amihulesei).
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în creația
literar-artistică
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PATRIEI
Asemenea arborilor ce-și înscriu
in caligrafia structurii,
in însăși făptura lor electrizată de seve
cercurile fără greș ale anilor,
inima mea te așează-n nepieritoare tipare
cu anii de zbucium, cu anii de soare,

Convorbire cu tovarășul ȘTEFAN TRIPȘA,
Erou al Muncii Socialiste
In pagina a li-a

Vlaicu BÂRNA

a munci, a învăța, a conduce
tovarășii de muncă mai
limba mea și-a lor
«Hai, taică, hai, c-avem
treabă» sau «Să nu ne
sâm, taică, s-arătăm, taică,
lumii că noi știm face va
poare adevărate». Așa, cu
«taică-n sus și taică-n
jos» am ajuns de folosesc
vorba uneori și cînd nu
trebuie sau, mă rog, unde
nu se cade. Da, ce te miri !
M-am dus în careva dintre
anii trecuți la un tovarăș
din conducere să cer aju
tor cu niște utilaje pentru
turnătoria de fontă pe care
o construiam, că știi doar
că mai ales din 1965 încoa
ce, in paralel cu construi
rea de nave am înălțat și
un mare și modern șantier
naval. Dar cum ziceam, am
intrat în biroul omului, cu
care nu mai discutasem
pînă atunci și, după ce am
salutat cum se cuvine, am
fost poftiți să luăm loc.
Am uitat să-ți spun că
eram cu un tovarăș de .la
județ. Și gazda noastră, de,
ca omu’, ca să mai alunge

le Rusănești, Vișina și Corabia
combinele au intrat din nou în la
nurile de orz. Pînă sîmbătă, unită
țile agricole din județul Olt au re
coltat aproape 10 000 hectare de
orz, din cele aproape 32 000 ha
cultivate. Este de remarcat faptul
că toate lucrările se desfășoară în
flux continuu. Ca urmare, din su
prafața recoltată peste 7 500 hectare
au fost eliberate de paie și însămînțate mai mult de 6 500. Pentru
intensificarea recoltării și transpor
tului, din județul Iași au sosit în
sprijin 300 de mecanizatori, iar din
județele Gorj și Sălaj — camioane
insumind 2 000 tone capacitate.
(Emilian Rouă).
BRĂILA. Numeroase unități
agricole au început recoltarea celor
29 417 hectare cu orz încă în cursul
zilei de miercuri. De vineri însă,
lanurile de orz au fost „atacate"
pe un front larg. în toate fermele
din Insula Mare a Brăilei — unde
sint cultivate cu orz 7 295 de hec
tare — cele 400 de combine și cele
lalte utilaje lucrează în formații
complexe, munca fiind astfel orga-

Radu SELEJAN
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Asemenea apelor ce nu-și află liniștea,
ci fără o clipă de-astîmpăr
aleargă și freamătă
purtîndu-și cîntecul spre largurile mării,
inima mea stăpinită de dor
imbrățișează prezentul tău biruitor.

mis și cu asta crezi că ai
„...Chiar, l-am întrebat
scăpat ?» «Taică, am încer
nu de mult-, de ce vă spucat eu să-l îmbunez,, ai și
ne lumea așa ?“. „Adică,
taica",
matale răbdare că rînd pe
cum ?“. „Adică,
rind le facem pe toate».
„Păi, să mă întorc la isto«Taică-taică, mi-a intors
rie ?“. „Dacă altfel nu se
vorba
bătrinul, nu promite
„Fie,
poate, de ce nu ?". „—,
ce știi că nu poți face 1».
dacă zici, dar pe cine crezi
că
interesează
istoria
asta?". „Dacă-i vorba de
istorie, n-avem motive să
de Alexandru BRAD
ne temem". „Nu-i istorie,
ci o istorie... Așa îmi spu
nea tata, cînd ii duceam de
mincare in port : «Vezi pe
Ce-i drept, după asta nu
unde calci, taică, să nu cazi
m-am lăsat pînă n-am ob
de pe chei» sau mai tirziu,
ținut fonduri pentru can
cind ajunsesem și eu me
tină. Sindicatele m-au ajuseriaș : «Poartă-ți cinstea ■ tat de-am făcut o fermăși omenia pe unde te duci,
anexă pe care n-am des
taică, să nu mă faci de ru
ființat-o niciodată, cum au
șine». Așa era vorba tatii
făcut alții, și asta s-a cuși a altor muncitori ca el
noscut tot timpul în casde la Șantier. Mi-aduc
troanele cantinei. «Vezi,
aminte că prin 1948, la cîtaică, mi-a zis bătrînul mai
teva luni după ce fusesem
tirziu, vezi că se poate !...»
numit director, a venit la
Și uite-așa, de pe atunci,
mine un bâtrin muncitor,
fiind toată ziua printre oa
cu care mai avusesem dis
meni — bagă de seamă că
cuții in celula de partid, și
sint ceva ani de-atunci —
m-a luat direct : «Taică, ai
m-am obișnuit ca în loc de
alte formule să-mi îndemn
uitat de cantină ! Ai pro-

pretutindeni unde lanurile s-au copt și, in al doilea
rind, se impune folosirea cu randament maxim a
combinelor și a timpului bun de lucru, astfel ca in
fiecare unitate recoltarea să se încheie în cel mult
3—4 zile. Publicăm in continuare scurte relatări despre modul in care se desfășoară aceste lucrări.

Șantierul naval Oltenița

din starea de stinghereală
pe care, se vede treaba, o
observase la mine — că nu
eram acolo ca să-i dau, ci
ca să-i cer, și necunoscîndu-1, nu știam cum să în
cep — n-a intrat în vorbă,
direct cu «Ei, tovarăși, ce

Foto : Agerpres

doriți ?» cum fac unii. Nu.
M-a întrebat, așa, ca și
cînd n-ar mai fi fost de
mult pe la noi: «Ce mai
e nou pe la Oltenița ?» «Ce
să fie, taică, m-am repezit
(Continuare in pag. a V-a)
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Partidul Comunist Român militant ferm
împotriva fascismului și războiului, pentru
libertate, pace și prietenie între popoare
I

Sărbătorirea în primăvara acestui
an a gloriosului jubileu al Partidu
lui Comunist Român, prilejuind
evotarfia drumului de luptă și vic
torii străbătut de partid în cele 6
decenii de existență, a proiectat o
puternică lumină asupra trăsăturilor
proprii activității sale care i-au dat
posibilitatea să-și îndeplinească cu
cinste misiunea istorică, de forță po
litică conducătoare a poporului în
lupta revoluționară pentru înnoirea
societății. între • aceste trăsături se
detașează cu pregnanță atașamentul
nedezmințit la cauza libertății și
păcii, consecvența și fermitatea cu
care a acționat întotdeauna in apă
rarea acestor bunuri supreme.
într-adevăr, oricine cercetează is
toria partidului din anii interbelici
constată că aceste obiective —
afirmate încă la istoricul Congres
din mai 1921, în moțiunea intitulată
„Pentru pace, contra războiului" —
străbat toate documentele sale pro
gramatice, au inspirat nenumărate
acțiuni urmărind demascarea unelti
rilor de război, a politicii de pregă
tiri militare, dezvoltarea prieteniei
cu prima țară a socialismului, Uniu
nea Sovietică, cu toate popoarele
vecine, cu toate națiunile lumii. Cu
deosebire s-a manifestat caracterul
antirăzboinic al politicii P.C.R. in
condițiile primejdiei tot mai grave
pe care a creat-o la adresa păcii și
libertății popoarelor extinderea mo
limei fascismului.
Așa cum se știe, fascismul ger
man, ajuns la putere în 1933, urzind
planul nebunesc de a instaura domi
nația mondială a Reichului hitlerist, a făurit o formidabilă mașină
de război, a elaborat strategia blitzkrieg-ului, a promovat în viața in
ternațională o politică de forță, pre
siuni, intimidare și dictat, care și-a
găsit expresia mai întîi in încălca
rea tratatelor și acordurilor, apoi in
cotropirea unor țări mici — primele
fiind Austria, Cehoslovacia, iar mai
tirziu în atacul asupra popoarelor
din Vestul și Nordul Europei. Reali
zarea țelurilor de cotropire și do
minație ale hitlerismului a fost
favorizată de politica de cedare,
compromis și chiar de sprijinul ma-j
rilor puteri imperialiste care voiau

să se folosească de fascism ca de o
forță de șoc împotriva comunismu
lui, de politica de trădare a intereselor naționale a cercurilor conducătoare dintr-un șir de state ale Europei din acea vreme, între care și
România. Sub oblăduirea partidelor
burgheze, a burgheziei reacționare,
___ __
în România, îndeosebi în perioada ce
a urmat crizei economice din 1929—
1933, s-a intensificat activitatea orga
nizațiilor fasciste, înainte de toate a

La 40 de ani de la

declanșarea războiului
hitlerist, antisovietic
Gărzii de Fier, care acționa ca agen
tură a hitlerismului.
Este meritul istoric al Partidului
Comunist Român că, încă de la pri
mele manifestări ale fascismului, a
tras semnalul împotriva pericolului
grav pe care-1 reprezenta pentru
securitatea, libertatea și independen
ța poporului român, s-a ridicat îm
potriva pregătirilor de război antisovietic, a planurilor imperialiste de
împingere a României în urzelile acestor pregătiri, s-a pronunțat cu
toată forța pentru prietenie cu Uniu
nea Sovietică, a mjlitat pentru uni
rea tuturor forțelor democratice, pa
triotice intr-un larg front antifas
cist.
Activitatea partidului a găsit teren
prielnic in starea de spirit antifas
cistă a poporului român, profund atașat idealurilor independenței, de
mocrației și păcii, potrivnic prin în
săși omenia sa tradițională terorii și
dictatului, amestecului brutal în via
ța și liniștea popoarelor, atentatului
la independența lor. Marile bătălii
proletare din ianuarie-februarie 1933,
care s-au înscris printre cele dinții
manifestări antifasciste ale proleta
riatului pe plan internațional, vigu
roasele acțiuni de luptă organizate
in perioada 1935—1939, culminind cu

marile demonstrații desfășurate la
București și in alte centre ale țării
la 1 mai 1939, sub lozincile „Vrem
România liberă și independentă",
„Jos fascismul", „Jos războiul", „Jos
agresorul hitlerist", s-au înscris in
istorie ca mărturii vii ale combativi
tății comuniștilor, a forțelor demo
cratice in lupta antifascistă și anti
războinică. Voința poporului român,
presiunea opiniei publice au determinat „
guvernul
______ de
_ ____
atunci _al
României să stabilească relații di
plomatice cu Uniunea Sovietică
(1934), ajungindu-se pînă la elabo
rarea unui proiect de tratat românosovietic, ce urma să reglementeze
asistența mutuală și ajutorul reci
proc între cele două țări, în cazul in
care vreuna dintre ele ar fi fost su
pusă unei agresiuni.
Eroica luptă desfășurată de parti
dul comunist în fruntea clasei mun
citoare, a forțelor progresiste, sub
steagul democrației și independenței
țării, atitudinea clarvăzătoare a unor
grupări politice• ale claselor condu
cătoare au stăvilit pentru un timp
ascensiunea spre putere a Gărzii de
Fier și aservirea țării Germaniei hitleriste. Intensificarea presiunilor
Reichului nazist, mai ales după acordul de la Miinchen, care a des
chis drum larg Germaniei spre ță
rile din Estul și Sud-Estul Europei,
declanșarea celui de-al doilea război
mondial și ocuparea unui șir de țări
occidentale, inclusiv a Franței, cit și
politica claselor conducătoare, a
burgheziei reacționare au făcut insă
ca evenimentele din țara noastră să
ia un curs negativ. Adusă într-o
stare de completă izolare internațio
nală, rămasă singură în fața expan
siunii hitleriste, România a devenit
victima Dictatului de la Viena, prin
care partea de nord a Transilvaniei
a fost ruptă din trupul țării și dată
Ungariei horthyste. Instaurarea cu
sprijinul direct al naziștilor a dicta
turii militaro-fasciste în septembrie
1940, înglobarea României în blocul
politico-militar al statelor fasciste și

Ada GREGORIAN
(Continuare in pag. a Vl-a)
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Pe valurile
Dunării

I
I

Se numește Elena Mateescu.
Este prima femeie brevetată cu
grad de ofițer din marina flu
vială românească. In prezent,, ea
este secund pe nava fluvială
„Păltiniș". Adică mina dreaptă
a comandantului, care nu e altul
decit Sorin Mateescu, soțul său.
Și încă un amănunt : deși este
stabilită in Galați și plutește pe
valurile Dunării, Elena Matees
cu este de fel dintr-un sat olte
nesc de pe malul Jiului.

Evocare
emofionanfă

Această imagine, realizată de
Dumitru Vințilă, surprinde o
scenă din Sala sfatului domnesc,
in care strălucitorul voievod
Ștefan cel Mare este înconjurat
de cițiva din vitejii răzeși și
oșteni. Toate personajele sint
realizate in mărime naturală, din
rășini sintetice armate in fibre
de sticlă și in costume de epocă.
Este aceasta o încercare a
aste
sculptorilor Gfrlși .Elena .Rădft- 'r
*
lescu din București de a recon- I
stitui sala tronului de la sfîrșitul secolului al XV-lea, pe
baza probelor arheologice desco
perite la Cetatea de scaun. Ea
poate fi admirată la Muzeul ju
dețean Suceava.

Ursuleții ghiduși

r CU CE

EXPERIENȚĂ, CI CE 'PROPUNEÎlîiM i.PREZENÎAȚI
SttX CONGRESULCONSILIILOR OAMENILOR MUNCII?

Fiecare muncitor - participant activ la bunul mers
al producției, la conducerea activității economice
— Tovarășe Ștefan Tripșa, sinteți
propus candidat pentru Consiliul
Național al Oamenilor Muncii. Cu
ce ginduri și fapte mai deosebite
vă prezentați la înaltul forum al
democrației muncitorești?
— în primul rind vreau să-mi
manifest adeziunea și satisfacția ia
ideile generoase ale secretarului
general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, privind
dezvoltarea democrației muncito
rești, necesitatea ca adunările ge
nerale ale oamenilor muncii să se
manifeste ca adevărate forumuri
de decizie, de conducere ale clasei
muncitoare, de afirmare plenară a
fermității și exigenței muncitorești,
a experienței' și Înțelepciunii co
lective. Sint idei, concepții care
prind viață, au rădăcini adinei si
in activitatea combinatului nostru
prin participarea tot mai activă a
oamenilor muncii din toate sectoa
rele de producție Ia înfăptuirea
politicii economice a partidului
nostru, a sarcinilor de plan. In ce
privește faptele noastre, raportăm
depășirea planului Ia zi cu peste
9 000 tone oțel, in condițiile asimi
lării de noi mărci de metal, redu
cerii consumurilor de aliaje, ener
gie și combustibil.
— Ciț e de simplu sau cit este
de complicat să faci parte dintr-un
organ de conducere colectivă, să
participi la exercitarea autocondu
cerii muncitorești ?
— Din propria activitate, din ex
periența altor consilii din combi
natul nostru, ne-am dat seama că
nu e deloc simplu să asigurăm o
conducere cu adevărat științifică a
activității unității noastre. O difi
cultate. a fost aceea de a antrena
toți membrii consiliului oamenilor
muncii la adoptarea unor hotăriri
și decizii și, mai ales, la îndeplini
rea celor stabilite. Eu sint pre
ședinte de un an și ceva, dar am
fost și înainte membru al consiliu
lui oamenilor muncii pe combinat
și am învățat multe lucruri folosi
toare. Alții se deprind mai greu...
— De fapt, cum conduceți ?
— In primul rînd, întocmim un
plan de munca cit mai judicios,
după ce analizăm sarcinile majore
ce stau în fața uzinei și efectuăm
o largă consultare a oamenilor
muncii, a cadrelor tehnico-inginerești. Ca președinte, mă îngrijesc
ca fiecare membru — din cei 27 ai
consiliului — să primească sarcini
și răspunderi concrete la îndeplini
rea obiectivelor stabilite și să ra
porteze în fața consiliului despre
modul in care se înfăptuiesc. Con
sider că o etapă importantă in rea
lizarea măsurilor stabilite o repre
zintă analizele, dezbaterile perio
dice din consiliul oamenilor mun
cii. Pentru scurtarea. duratei șe
dințelor și creșterea eficienței’dis
cuțiilor noi am luat măsura ca ma
terialele supuse dezbaterii să fie
multiplicate în 27 exemplare și înminate fiecărui membru al consi
liului cu mai multe zile înainte.
Remarcați că materialele intră in

Ursuleții Bobiță șl Brindușa
(surprinși pe peliculă de Ion
Mindrescu la... micul dejun) sint
acum in afară de orice pericol.
Cu trei luni in urmă insă au
fost la un pas de a nu mai fi.
Atacați de o namilă de mistreț,
mama lor s-a luptat eu dispera
re și a reușit să le salveze viața.
Speriați și înfometați, abia Veniți pe lume,. ursuleții au fost
găsiți de pădurarul Petru Marcovschi, de la Ocolul silvic lacobeni-Suceava. Ei sint îngri
jiți ca la carte de către elevii
școlii generale, pe care-i răsplă
tesc cu tot felul de ghidușii. Deo
camdată se simt bine, dar au
inceput tot mai des să ciulească
urechile.
Chemarea pădurii...

Nicolae Ceaușescu, antrenarea lar
gă, cuprinzătoare a tuturor oame
nilor muncii la Înfăptuirea pro
gramelor de măsuri ce Ie stabi
lește consiliul, întărirea răspun
derii acestora față de îndeplinirea
planurilor, stimularea inițiativei
creatoare a întregului colectiv in
vederea, creșterii eficienței întregii
activități economice asigură, în
fapt, succesul autoconducerii mun
citorești. Cit de plastic spunea to
varășul Ceaușescu, in cuvîntarea
rostită la Conferința reprezentanți
lor oamenilor muncii din Capitală :
trebuie ca familia noastră de mun
citori să acționeze cu toată fermi

Convorblre cu tovarășul
Ștefan TRIPȘA
Erou al Muncii Socialiste,
secretatul comitetului de partid,
președintele consiliului oamenilor
muncii al uzinei nr. 3
din Combinatul siderurgie
Hunedoara

tele consiliului o prezență numai
fizică, fără a scoate o vorbuliță. Din
această pricină unii membri ai con
siliului oamenilor muncii din com
binat m-au luat „peste picior
,
**
cum
se spune. Ziceau dînșii : iată că in
sfirșit, un reprezentant din secția
voastră, pe care o știm dinamică
și combativă, nu are nimic de spus.
Am stat de vorbă cu tovarășul in
cauză și el mi-a mărturisit că nu-i
vine la îndemînă să ia cuvintul in
fața atîtor cadre tehnico-inginerești care, pe lingă că sînt buni
cunoscători ai problemelor, știu și
să vorbească meșteșugit. Descu
rajat, nici materialele nu le citea
întotdeauna, I-am explicat că,_ mai
ales cînd urmează a fi dezbătute
probleme ce privesc oțelăriile, tre
buie nu numai să studieze atent
materialele, întocmite de specialiști,
dar să stea de vprbă. cu cit mai
mulți oțelari, să-i consulte și să
prezinte ideile și propunerile aces
tora în cadrul ședinței, ca adevărat
reprezentant al lor in consiliul oa
menilor muncii. Pînă la urmă s-a
convins că dacă stăpînești proble
mele, ești, cum se spune, in cu
noștință de cauză, poți vorbi. $i
incă bine !
' ■,. *, >- ir)
— Procedați la fel și eu membrii
consiliului oamenilor muncii de la
uzina nr. 3 ?
— Desigur. Așa cum se subli
niază in documentele partidului
nostru, în cuvintările tovarășului

tatea pentru ca fiecare membru al
său, al colectivului de oameni ai
muncii să-și îndeplinească cu cin
ste și răspundere îndatoririle.
Cind am fost ales președinte
al consiliului, un oțelar mi-a
spus prietenește : „Măi Fănică, ai
grijă să nu treacă „legislatura
**
și
să lucrezi tot acest timp numai cu
membrii consiliului. Nu uita că în
uzina nr. 3 sint și șapte secții". Am
ascultat sfatul. Acum mă cunosc
bine aproape toți,, discut cu mulți
oameni, le ascult păsurile, propu
nerile. Așa mi s-a născut ideea de
a convoca o ședință lărgită a con
siliului pe o temă arzătoare a sec
ției oțelârie Siemens Martin II : re
cuperarea cărămizilor refractare —•
care sint deficitare și in plus foar
te scumpe — la reparațiile cup
toarelor. Unii au zimbit, alții chiar
mi-au zis : „Ce, vrei să convoci un
mic congres al oțelărilor ?“ Am ți
nut însă pe această temă o ședință
lărgită a consiliului, la care i-am
invitat și pe șefii formațiilor de
lucru, pe prim-topitorii și oțelarii
cu o bogată experiență. „Reduce
rea consumurilor, reintroducerea
în producție..a materialelor refolosibile și creșterea durabilității vetrelor și bolților cuptoarelor sînt
problemele noastre și noi trebuie
să le rezolvăm, nu alții" — le-am
spus printre altele. Mulți au vor
bit, au venit cu diferite propuneri.

în timpul dezbaterii s-a născut
inițiativa : „La fiecare reparație să
recuperăm 15 tone, ceramică re
fractară", căre a fost preluată in
întreaga secție. Ca rezultat, în acest an vom inzidi un cuptor cu
ceramică refractară recuperată, va
loarea economiilor urmînd a depăși
5 milioane lei.
— Ce face un președinte al con
siliului oamenilor muncii între două
ședințe ale acestui for muncitoresc ?
— Eu consider — și așa acționez
— că președintele consiliului oame
nilor muncii trebuie să fie mereu
activ și să intervină operativ, ori
de cîte ori este .cazul, pentru în
dreptarea unor nereguli, pentru
asigurarea desfășurării normale a
activității economice. Să mă refer
la un fapt : într-o zi se dereglase
aprovizionarea cu dolomită a oțelăriei noastre. M-am deplasat re
pede la fabrica de dolomită și am
intervenit ' pentru asigurarea ur
gentă a acestei materii prime. Di
rectorul uzinei s-a supărat că in
tr-un fel i-am încălcat prerogati
vele. Dar esențial este că proble
ma a fost rezolvată. Noi cerem Si
urmărim ca fiecare om al muncii
să devină nu numai un participant
activ la bunul mers al producției,
dar și un conducător priceput al
treburilor economice și obștești.
— Peste citeva zile veți participa
la Congresul consiliilor oamenilor
muncii. Ce perfecționări considerați
că sint necesare in mecanismul
autoconducerii muncitorești ?
— Aș dori să fac citeva' propu
neri. Astfel, intrucit este necesar
că și lâ nivelul unor uzine, care
au mai multe secții in cadrul lor,
să crească rolul conducător al
partidului, propun să se constituie
un comitet de partid la nivelul
uzinei, iar secretarul de partid să
fie, așa cum prevede și legea,
președinte al .consiliului oamenilor
muncii pe uzină. In prezent este
constituit Ia acest nivel de uzină
un comitet sindical, care iși dove
dește din plin eficiența, in condu
cerea activității sindicale, atit pe
uzină în ansamblu, cît și pe secții.
Aș sugera în același timp să se
studieze posibilitatea îmbunătățirii
sistemului de alegere și numire în
consiliul oamenilor muncii. Mă re
fer la faptul că în prezent unii
sint numiți de drept, alții aleși, iar
citiva sînt reprezentanți ai oame
nilor muncii. Or, unii, pe posturile
care le au. intră' de drept in aces
te organisme. Dar nu toți se pricep
să conducă după , principiile mo
derne. Eu zic că 'nu e bine ca în
aceste situații postul ocupat pe
statul de funcțiuni la un moment
dat să determine în mod automat
numirea în consiliu, ci pregătirea
sa. preocuparea și interesul cu pșț,e
muncește pentru buna desfășurare
a activității economice, modul in.
care știe să aplice principiile auto
conducerii muncitorești.
Convorbire consemnată de

Sabin CERBU

MAREA FAMILIE MUNCITOREASCĂ
(Urmare din pag. I)

I

posesia fiecărui membru al consi
liului și nu numai a specialiștilor.
— Și ați reușit să-i antrenați pe
toți membrii consiliului la dezba
terea și apoi la înfăptuirea măsu
rilor ?
— Nu numai că am reușit în con
siliul nostru acest lucru, ci, mai
mult, ne-am „amestecat1* și in tre
burile altora. Să vă explic. In sec
ția unde sînt secretar al comite
tului de partid am un prim-topitor. un comunist destoinic și un otelar de mina întîi. de aceea a și
fost ales vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii pe combinat.
Iată însă, că aflu că avea la ședin-

Nu-i lipsită de temei întrebarea :
în care țară capitalistă, or
*icit
de de
mocratică s-ar dori ea, făuritorii
avuției sociale sînt chemați să-și
spună cuvintul în marile probleme
ale politicii interne și externe, să cri
tice Și să hotărască in problemele or
ganizării producției, conducerii con
cernelor și trusturilor ? Pentru mili
oanele celor ce muncesc, libertatea
societății burgheze înseamnă în fapt
„libertatea de a fi exploatați", „li
bertatea de a fi aruncați pe drumuri"
Cind nu mai sînt nimănui de folos.
Și cite alte asemenea... libertăți !
Desigur, crearea cadrului larg or
ganizatoric de manifestare a demo
crației nu înseamnă implicit și afir
marea sa plenară, eficientă, așa cum
o înțelege partidul nostru. „Lecția"
democrației nu este lesnicioasă ; ea
este deosebit de complexă și se însu
șește in timp de membrii societății,
prin exercițiu continuu. Numai folo
sită cu pregătirea de rigoare, demo
crația poate contribui realmente la
buna funcționare a mecanismului so
cial. O autentică și profundă demo
crație iși poate dezvălui imensele ei
foloase in climatul afirmării unei

înalte responsabilități sociale din
partea fiecărui membru al societății.
Tocmai de aceea partidul nostru a
pus în directă legătură procesul de
adincire a democrației socialiste cu
ridicarea nivelului de cultură gene
rală a poporului și cu formarea, la
fiecare om al muncii, a unei inalte
conștiințe, pe temelia unei susținute
educații politico-ideologice.
Evident, pentru ca democrația
muncitorească să se dezvolte, să se
afirme plenar, este necesar ca opi
niile oamenilor muncii să fie luate
în seamă și aplicate consecvent in
viață, implicindu-i nemijlocit pe au
torii unor propuneri în înfăptuirea
lor practică. Propunerea constructi
vă, sugestia, angajarea directă in
realizarea unor acțiuni de larg folos
social, să se îmbine firesc cu atitu
dinea critică față de neajunsurile ce
se pot ivi intr-un colectiv muncito
resc la un moment dat. Numai ast
fel sistemul instituțional democratic
iși poate pune pe deplin în valoare
valențele binefăcătoare pentru func
ționarea normală, eficientă a orga
nismului social.
în societatea noastră a fost creat
un cadru larg de afirmare a iniția
tivei cetățenești responsabile, a par

ticipării tuturor oamenilor muncii la
adoptarea deciziilor de maior interes
pentru societate,''pentru fiecare co
lectiv. O expresie elocventă a acestei
realități o constituie activitățile pri
lejuite de pregătirea celui de-al doi
lea Congres al consiliilor oamenilor
muncii — adunările generale ale oa
menilor muncii din întreprinderi și
conferințele județene. întreaga des
fășurare a acestora, a pus în
evidență, o dată mai mult, rolul
covirșitor pe care îl au oamenii mun
cii in România în conducerea între
prinderilor a destinelor națiunii, in
ridicarea țării pe noi trepte de pro
gres și prosperitate. Incununînd aceste adunări și conferințe, apropia
tul congres, ce vă reprezenta un
moment de importantă istorică în
viața țării, va adopta măsuri
menite să asigure adincirea in
continuare a democrației muncito
rești. înfăptuirea obiectivelor stabili
te de Congresul al XII-lea al parti
dului, ridicarea. României, în perioa
da actualului cincinal, din rindul ță
rilor in curs de dezvoltare in. cel al
statelor cu nivel mediu de dezvoltare
economică. Este necesar ca toți
oamenii muncii, toți cetățenii tă

rii să folosească cît mai intens,
mai eficient largul cadru democratic
creat. De aici, îndemnul permanent
al partidului, al secretarului său ge
neral către oamenii muncii, reînnoit
cu prilejul Conferinței reprezentan
ților oamenilor muncii din muni
cipiul București, cînd sublinia necesi
tatea ca fiecare om al muncii să-și
îndeplinească cu cinste și răspundere
îndatoririle.
A crea toate condițiile pentru ca
fiecare om al muncii, conștient de
misiunea pe care o are de îndeplinit,
să-și afirme și valorifice calitățile,
energiile in climatul sănătos al orinduirii noastre socialiste — orinduire
a forței constructive și a încrederii
in om — iată, în esență, ce chezășuiește dezvoltarea democrației mun
citorești in etapa actuală. Este o
operă complexă, cu caracter perma
nent, dar pe deplin realizabilă, i în
această direcție acționează cu clarvi
ziune și consecvență partidul nostru,
secretarul general al partidului, al
cărui'strălucit exemplu de om poli
tic, în permanentă legătură cu po
porul, poate și trebuie să se consti
tuie intr-o lecție și un îndemn pen
tru noi toți.

Drumeția - un aliat de nădejde al sănătății

Sportul longevității
în ultimul timp se constată că în
mulul — mușchilor. Iată de ce aler
apropierea mărilor parcuri din Ca
garea este considerată o formă de
pitală, în stațiunile balneoclimateri
perfecționare a capacității respirato
ce șl mai ales pe litoral numerașl
rii de efort.
— Ați arătat că frecvența cardiacă
tineri, dar și oameni trecuți de pri
sau pulsul nu trebuie să depășească
ma tinerețe, practică cu mare plă
anumite limite in timpul alergării.
cere unul din sporturile cele mai ac
Care sint aceste limite in funcție de
cesibile : alergarea. In diferite țări
virstă
?
se face de mai mulți ani publicitate
acestui sport. Se pune intre— Există și o formulă de calcul a
barea In ce măsură este vorfrecventei cardiace pentru pulsul
ba de o modă sau de_ o_ necesi____
optim la care se face alergarea : 180
tate ? Conf. dr. loan Drăgan, direc
minus vîrsta în ani a individului Q80
torul Centrului de medicină sportivă ' reprezintă valorile pulsului
,e
— București, ne oferă un răspuns
ating de obicei la eforturi i
ile,
competent, fundamentat pe cercetări
deci in jur de peste 90 la
din
puterea maximă aerobă). In orice
de specialitate efectuate la noi și în
alte țări.
caz, practicarea unei asemenea for
— Desigur, alergarea este un sport
me de mișcare nu poate fi abordată
cunoscut și practicat din antichitate
fără un minuțios control medical în
sau de cînd există omul. Cu aproa
prealabil, în special pe linie cardio
pe două decenii în urmă cercetătorul
vasculară. Pe baza unui asemenea
examen
și a adaptării cardiovascu
K. Cooper a imaginat și a lansat un
test de apreciere a capacității de elare la efort se stabilesc, distanța și
ritmul inițial de alergare, care se
fort fizic : alergarea timp de 12 mi
urmăresc apoi pe baza pulsului din
nute. în fond, alergarea nu este alt
timpul efortuluil și de după efort (re
ceva decit o formă de antrenare fivenire)
dirijînzică. La cițiva
du-se astfel aler
ani după Cooper
garea.,
specialiști
din
OMUL Șl VIATA
— La ce virstă
R.D. Germană au
și în care sezon
lansat alergarea
este bine să se în
de 2 000 m ca test
RAȚIONALĂ
ceapă și apoi să se
de apreciere a
practice alergarea?
condiției fizice și.
în același timp, ca mijloc de antrena
Este de dorit să se înceapă
această antrenare primăvara, apoi
re a organismului. Bineînțeles că
să se continue pe toată durata
ambele metode descrise âu barem de
distanță (testul Cooper) și respectiv
anului (măcar de 2—3 ori pe săptămînă cîte 20 de minute), indiferent
de timp care măsoară adaptarea or
ganismului și permite în acest fel o
de anotimp. In ce privește vîrsta este
suficient să arăt că există azi fo
apreciere obiectivă a cîștigului biolo
ruri internaționale care organizea
gic: cît timp poate alerga, înainte și
după acest antrenament, persoana
ză competiții pentru vîrstnici. constînd din alergări. Recent, în țara
respectivă.
noastră, la Mamaia a avut loc O ast
— Dar ce este de fapt acest sport?
fel de competiție ; alergări de
— Alergarea este o deplasa
5 000 m. 10 000 m și chiar maraton
re in ritm stabil pe o perioa
(42 195 m), la care au participat băr
dă de 20 pină la 30 de minute.
bați și femei, chiar pînă la vîrsta de
Această formă de mișcare determină
90
de ani. Există cercetări științifice
o bătaie mai accelerată a inimii,
prestigioase care conchid că alergă
frecvența cardiacă sau pulsul fiind
torii' de distantă (sportivi sau ama
de 120—140 pulsații pe minut. Aler
tori) sint mai puțin expuși la ategarea duce la o antrenare a muș
roscleroză, ateromatoză coronariană
chiului cardiac, a circulației, a mus
și' infarct miocardic.
culaturii și a altor sisteme și funcții
Un mare îndrăgostit de alergarea
ale organismului. Desigur, nivelul
zilnică in țara noastră este maestrul
.stării .de sănătate și gradul de antre
emerit al sportului Dinu Cristea,
nament — ele însele perfectibile prin
atlet de performantă între anii 1933—
acest sport — reprezintă două con
1960. De cînd a renunțat ,1a activita
stante, pe baza cărora se dirijează
tea de performantă, anul 1960,
sau se individualizează timpul și rit
practică sistematic alergarea (10—20
mul de alergare.
km zilnic) și mersul pe bicicletă.
— In ce măsură alergarea consti
Concurentul celebrilor Zatopek- Mltuie un mijloc eficace de păstrare a
moun, Kuț etc., alergătorul c.
ersănătății pentru toate virstele ?
formantă din anii 1950—1960, ; ește
și azi plăcerea în alergarea zilnică și
— Constatăm cu satisfacție că și
la un recent control medical aplicat
Ia noi — timid încă, dar real — intilnim prin parcuri, stadioane și chiar
foștilor sportivi spunea : alergarea
zilnică te pune în circulație, te deș
pe stradă tineri și vîrstnici care aleargă, după posibilitățile lor fizice,
teaptă, te învață să fii vesel, viguros,
zilnic sau de cîteva ori pe săptămi- . să simți plăcerea de a trăi, să te simți
tare. Și astfel la 70 de ani el' are
nă. de la cîteva minute pînă la 20—30
minute. Desigur, ritmul și durata
aceeași greutate corporală din timpul
alergării sînt o problemă de antre
activității sportive (60—62 kg), pulsul
nament care se dobîndește printr-o
dimineața la deșteptare 60/minut,
practicare rațională, sistematică a atensiunea arterială 140—70 și colecestei forme de mișcare. Adaptarea
sterolul seric 174 mg°/o. ,.Numai prin
alergare și bicicletă m-am menținut
la un anumit timp sau distanță în
în această condiție de 21 de ani și
seamnă depășirea unor limite și sta
arăt așa cum mă vedeți" — spune
bilizarea frecvenței cardiace la va
el. Iată de ce recomand deopotrivă
lori' de 120—140 pulsații pe minut.
tinerilor și virstnicilor să iubească
Dealtfel, pentru acest motiv se con
sportul. în special alergarea, pe care
sideră că alergarea în ritm stabil —
să o practice de timpuriu și apoi
puls de 120—140 pe minut — repre
zintă (numai ea !) circa 60 la sută
tot restul vieții, fiind un izvor de
din puterea maximă aerobă (capaci
sănătate, de longevitate activă.
tatea respiratorie) a persoanei respec
Convorbire consemnată de
tive și duce la antrenarea rezisten
Elena MANTU
tei inimii — plămînilor — metabolis-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de S2,
23 și 24 iunie. In țară : Vreme schim
bătoare, cu cer temporar noros. Vor
cădea ploi locale, mai ales cu caracter
de aversă, mai frecvente și abundente

în zonele de deal șl de munte din sudul
țării. Vîntul va sufla slab, pină la mo
derat, cu intensificări de scurtă durată,
predomlnînd din sectorul sud-estic.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 10 și 20 de grade, iar cele maxime
între 20 și 30 de grade, izolat mal ri
dicate, în București : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. favo
rabil averselor de ploaie Însoțite de
descărcări electrice.

Trofeu original

Mai lung divorțul
decît căsnicia...

I
I
I

Această imagine, realizată de
fotoreporterul Rudolf Milhl,
prezintă ultima lucrare a sculp
torului timișorean Petru lecza.
Privită cu atenție, lucrarea
prezintă citeva elemente suges
tive : in dreapta — imaginea sti
lizată a victoriei ; in stingă —
un obstacol, simbol al împotri
virii adversarului, iar la mijloc,
balonul rotund după care iși
dau sufletul 22 de jucători, iar
cind ll ajung ii dau cu... picio
rul. întregul ansamblu se con
stituie într-o coroană de lauri,
iar postamentul reprezintă trep
tele reușitei : locurile I, II, III.
Un trofeu inspirat, care i-ar sta
foarte bine șl la naționala
noastră de fotbal in tentativa
ei de a se calificat la „El Mundialul ’32".

I
L_

Rubrică realizată de

Petre POPA
șl corespondenții „Scinteii"

Cu toate că judecata a decurs operativ,
respectind termenele legale, in mod inerent
Șrocesul nr. 8 074/80 — soluționat recent de
udecătoria sectorului 4 — proces de divorț,
a durat mai mult decît... căsnicia asupra
căreia se pronunța.
Anomalia decurge din scurtimea excesivă
a căsniciei. Atit de fugitivă, incit nici nu se
prea poate spune că a existat S-au cunos
cut in august 1980 ; căsătoria a avut loc in
ziua de 11 octombrie petrecerea de nuntă
în seara de 9 noiembrie, iar divorțul a fost
introdus 11 zile mai tirziu, la data de 20 no
iembrie. Dar nici in acest scurt interval nu
s-a consumat prea multă pasiune. O dove
dește istoricul tăcut de reclamant :
— Dintr-un început am simțit o atracție
sentimentală, iar pe parcurs am avut și o
afecțiune față de ea. N-am stat prea mult
pe ginduri să-i propun căsătoria. Propune
rea mea a fost acceptată fără nici o re
zervă, iar părinții soției au fixat nunta...
fără ca eu să-i cunosc. In seara nunții, la
masa care a avut loc in restaurantul „Pa
jura". am fost tratat cu indiferență, răceală
și pasivitate, situație ce nu putea să nu mă
pună pe ginduri. Am plecat In călătorie de
nuntă la Sinaia. Ajunși în stațiune, m-a tri
mis să fac ceva cumpărături, iar în lipsa
mea din hotel și-a făcut bagajele, a luat
o sumă de bani și a dispărut fără urmă. A
avut totuși bunul simț să-mi lase banii ne
cesari pentru benzină pe distanta Sinaia —
București. A doua zi — 13 noiembrie 1980
— am primit un telefon și mi-a adus la cu
noștință că n-a interesat-o niciodată per
soana mea ca soț...
Atunci de ce s-a măritat ? S-a lămurit

asigure un alibi care să răstoarne bănuie
lile care s-ar fi îndreptat, aproape automat,
asupra lui, ca recidivist în materie.
Au găsit o formulă pe cit de îndrăzneață,
pe atit de (aparent) perfectă. Lungu tocmai
era invitat la circa 5 Miliție să dea expli
cații pentru un furt anterior. Cine să-l mai
bănuiască dacă...
în aceeași după-amiază, posesorul radiocasetofonului-ispită se trezea invitat de că
tre vecinul lui, Preda, la o partidă de pes
cuit. Vecinul nu s-a întrebat de unde pînă
unde atita grijă pentru timpul său liber.
A acceptat în același timp, Lungu dădea
curs invitației la miliție. După oferirea ex
plicațiilor solicitate, s-a deplasat rapid și a
terminat, in mare zor,, și cealaltă „treabă".
Renunțind la ideea cu muzica, in citeva ore
a transformat casetofonul furat in bani. Pe
urmă s-a intîlnit, jubilind, cu complicele
șău, la restaurantul „Grivița"...
Bucuria le-a fost de scurtă durată. A
doua zi, cînd poate iși mai savurau incă
succesul, s-au trezit luați la sigur. Organele
de miliție, sesizate de păgubaș, acționaseră
operativ și eficient. Incit cei doi au uitat
de alibiurile lor. Care alibiuri, oricit de
bine ticluite păreau, nu le-au fost de folos.
Pe simplul motiv că, întotdeauna, calculul
pe care și-I încropesc răufăcătorii că nu
vor fi descoperiți e greșit. Nu există delict
perfect.

toată lumea, inclusiv reclamantul, la pro
ces.
— Verișoara mea — avea că declare unul
din cei doi martori — a încheiat această că
sătorie numai din interes, pentru a obține
mai repede permis de conducere auto. (So
țul avea și mașină — mn.).
...Instanța a pronunțat, desigur, hotărirea
de desfacere a respectivei căsătorii. Dar rămine ciudata morală și ciudata educație ce
caracterizează pe mireasa pirită din dosarul
8 074. în optica ei, dacă miine și-ar dori
permis... de vînătoare, l-ar părea simplu
nu să-l solicite asociației de resort, ci să se
mărite cu un bărbat cu pușcă și alice. Dacă
ar dori apoi permis de pescuit, de ce n-ar
căuta și un pescar celibatar ? Nu știm dacă
n-o interesează și conducerea trenurilor,
tramvaielor, avioanelor, motocicletelor, bir
jelor ; dar ce contează citeva căsătorii și
divorțuri in plus la o asemenea mireasă
sentimentală !

Nu exista delict
perfect
S-a întîmplat anul trecut cam pe vremea
asta;
...La un „pahar de vorbă" — care s-a pre
lungit pînă la urma „preț" de vreo patru
litri de vermut — Lungu Nicolae și Preda
Ion, zic „Burlan", au ajuns la concluzia că
nu le mai lipsește pe lumea asta decit mu
zica.
Concret, și-au propus să fure casetofonul
unui vecin. Preda zis „Burlan", îl mai „ușu
rase" odată pe vecinul respectiv de un alt
casetofon. Acest amănunt. în loc să-l po
tolească (zicala cu ulciorul), i-a dat ghes.
Problema era cum să-1 facă pe viitorul
păgubaș să lipsească de acasă și cum să-și

i

Etapele ofilirii
Scrisorile micuței Rodica s-au bucurat de
mare trecere. Au fost scoase la iveală, in
etape hotărîtoare ale procesului de divorț și
aruncate în lupta acerbă de interese ca un
fel de arme secrete. (Miza — apartamentul
conjugal).
„Dragii mei bunici — scrie D. R. la
12 martie 1979 o epistolă, preluată apoi ca

proiectil de efect în tirul de acuzații de la
instanța de fond — vă aduc la cunoștință
că noi sîntem sănătoși cu toții, voi ce fa
ceți 7 La noi vremea s-a mai încălzit dar
tot e frig, vreau să. știu dacă acolo au apă
rut ghiocei și viorele. Aici se găsesc pe
piață. Eu am note numai de 10, 9 și 8. Marius învață bine, el are. note de 10, 9, 8 și 7.
Dragii mei bunici vă mai ftuc la' cunoș
tință o veste proastă. Mama si tata nu se
au bine și au ajuns să se despartă, de aceea
v-am trimis această scrisoare Mai vreau să
vă spun că mama nu a fost dreaptă cu tata,
a plecat de acasă la un bărbat. Nu vreau
să fiți supărați de această veste proastă, eu
vă doresc o primăvară bună și bogată, la
vară nu știu dacă o să mai vin acolo". Pe
pagina următoare, lingă un desen floral,
foarte cu grijă colorat : „Vă trimit în dar
un ghiocel și o lalea și vă rog să le primiți
cu bucurie. Cu drag, iubita voastră nepoată
de la București".
Divorțul s-a pronunțat din vina ambilor
soți, micuța R. și frățiorul ei au fost încre
dințați tatălui. La începutul judecării re
cursului aDare o altă scrisoare, mai deta
liată dar cu floricele palide : „în zilele de
1, 2, 3, 4 ianuarie eu am stat cu Marius și
ne-a fost urît, că tata nu a fost acasă și nu
a dat nici măcar telefoane. Acum tata vine
de 2—3 ori pe săptăminâ acasă și ne aduce
cite 2—3 cutii de conserve și pîine și ne
mai lasă cite 5—10 lei, iar noi seara sîntem
singuri și ne e urît. Voi știți că eu am vrut
și vreau cu mama, și Marius a vrut la fel,
voi știți ce-a făcut tata și cum l-a certat
mereu pe Marius să spună că vrea cu el".
Recursul a fost admis, copiii despărțiți,
apartamentul — în alt fel împărțit.
A apărut și o a treia scrisorică, iscălită de
același copil. Nemaifiind adresată bunicilor,
ci direct judecătorilor, nu mai avea nici
floricele desenate pe ea : „Vă rog să mă
scuzați că am cerut să rămtn cu mama, in
trucit nu mi-am dat seama că am fost în
grijită și educată de tatăl meu, care ne-a

făcut și menaj, ne-a spălat rute, a pregătit
lecții cu noi și in orice împrejurare a fost
alături de noi. Declarație dată în prezența
fratelui meu Marius".
E destul de straniu hibridul dintre can
doarea copilărească și pseudp-abilitatea
procesuală care a inspirat aceste scrisori
contradictorii. Ca o curiozitate, divorțul
acesta, presărat cu pagini desenate cu flo
ricele (dosarul 56/80 al Tribunalului muni
cipiului București), s-a purtat între soții
Trandafir. Un nume de familie cu care
copiii, desigur, s-au mindrit, dar care le
evocă acum doar spinii.

Din caietul
grefierului
„La virstă de 45 de ani, după ce dusese
o viață de petreceri ca burlac bucureștean,
consumindu-și in aventuri pasagere elanu
rile și disponibilitățile de ordin sentimen
tal, piritul s-a căsătorit cu mine".
(Din pateticele reproșuri schimbate
în procesul nr. 7 738/79 de la Judecă
toria sectorului 4)

„După ce am prins trei oi în culori di
ferite, le-am legat cu o funie și am in
tenționat să le sacrificăm, scoțindu-le din
coltbă, dar n-am reușit din cauza coinculpatului, care era fumător începător și a
tușit, ineclndu-se cu fumul, iar oile s-au
speriat și au fugit, astfel că nu mai poate
fi vorba in nici un caz de furt...".
(Din dosarul nr. 800/1979, judecătoria
din Caransebeș)

Serqlu ANDON
Florin CIOBANESCU
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I LA TRIBUNA „SCÎNTEII"
Experiența organizațiilor de partid din unitățile agricole ale județului Ialomița

VAGONUL DE PORUMB LA HECTAR
poate și trebuie să fie unitatea de măsură a muncii in Bărăgan!
Spre această performanță aspiră, de un șir de ani,
oamenii Bărăganului ialomițean. Un prag înalt, dificil,
dar nu imposibil de atins. In cincinalul trecut, județul
Ialomița a fost distins cu înaltul titlu de Erou al Mun
cii Socialiste pentru rezultatele deosebite obținute la
cultura porumbului : un vechi vis al harnicilor agri
cultori din Bărăgan — depășirea „ștachetei" de 5 000 kg
porumb boabe de pe fiecare hectar — devenise reali
tate. Ceea ce putea să pară atunci un record de excep
ție, avea să fie doborit după numai doi ani, in toamna
anului 1978, cind organizația județeană de partid a ra
portat realizarea unei producții medii de porumb de
5 640 kg boabe la hectar.
De fiecare dată insă, la „numărătoarea boabelor", a
intervenit ceva. Nu condițiile climatice mai vitrege din
unii ani (luate și ele in calcul), cit discrepanțele de
producție dintre unități agricole cu pămint și poten
țial tehnic asemănător, lucrind in condiții similare. Și
astfel ținta eforturilor generale a fost mereu „amen
dată" de „vecinii slabi" care așezau in balanța comună
de două-trei ori mai puțin decit întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agricole fruntașe, pentru
care, pe bună dreptate, unitatea de măsură a muncii
devenise realizarea vagonului de porumb la hectar.
Cum reușesc fruntașii să obțină rezultate de valoare
națională, ridicînd mereu ștacheta marilor recolte ?
De ce bat alții pasul pe loc, multumindu-se an de
an cu un bilanț mediocru ?
Aceste două intrebări-cheie, repetate limpede și sti
mulator, au prezidat schimbul de experiență organi
zat de Comitetul județean Ialomița al P.C.R. Ele
se bazau pe un argument și o exigență. Argumentul :
Bărăganul ialomițean se prezintă astăzi ca una dintre
cele mai puternice zone ale agriculturii noastre socia
liste, unde in ultimii ani performanța productivă s-a

concretizat, la o serie de culturi, in recolte de 8—9 ori
mai mari decit cele ce se obțineau la încheierea coope
rativizării. Exigența : sarcinile sporite ce stau in fața
agriculturii ialomițene in acest prim an al noului cinci
nal, an care marchează inceputul noii revoluții agrare.
Iar pentru a se da acestor întrebări răspunsul fapte
lor, la tribuna consfătuirii au fost invitați țărani coope
ratori și lucrători din unitățile agricole de stat, cadre
de conducere, specialiști și cercetători din agricultură,
activiști de partid. Dezbaterile s-au desfășurat chiar lâ
fața locului, in vatra unor experiențe exemplare, așadar
acasă la doi vestiți fruntași ialomițeni — cooperativele
din Grindu și Gheorghe Doja. Cu o asemenea ordine de
zi și intr-un asemenea cadru, sfatul gospodăresc a că
pătat caracterul de lucru așteptat și dorit.
„Trebuie să ne fie limpede tuturor — sublinia la
consfătuire primul secretar al comitetului județean de
partid, tovarășul Ion Tarachiu — că pentru a putea
realiza obiectivele care stau in fața agriculturii jude
țului este nevoie ca in fiecare unitate să se ajungă, in
cel mai scurt timp, la nivelul de organizare și eficientă
atins astăzi de unitățile noastre fruntașe. Or, asta im
pune schimbarea unor deprinderi, înlăturarea mentali
tăților învechite cu privire la locul pe care trebuie
*
să-l
ocupe gindirea economică in ansamblul preocupărilor
cadrelor de conducere, ale specialiștilor, ale fiecărui lu
crător. Se cere gindit cu adevărat eficient la modul
cum este folosită fiecare palmă de pămint, la calita
tea ireproșabilă a fiecărei lucrări agricole, la redu
cerea cheltuielilor, la economisirea severă a combusti
bililor — tot atitea probe practice ale hărniciei și pri
ceperii, ale responsabilității civice pentru toți cei an
gajați in bătălia recoltei".
...Vagonul de porumb traversa gindurile tuturor. So
sise scadența faptei.

Au cuvîntul hărnicia
si iscusința!
3
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„Cu boabele pe masă“, fruntașii ogoarelor demon
strează marile rezerve de creștere a producției
agricole
Circulă tn Bărăgan, printre oamenii
care măsoară vrednicia nu cu vorba
lungă, ci cu fapta exactă, o expresie
nouă și plină de tîlc : „Să discutăm
cu boabele pe masă". Cu alte cuvin
te „te cintăresc" după boabele Pe care
le așezi pe masa tării. După recoltele
obținute. Tocmai de aceea, la consfă
tuirea ialomițeană cei mai prețuiți și
mai ascultați au fost oamenii care au
adus la tribună argumentele vii ale
experienței lor concrete din cîmp.
Oameni care și-au făcut din ogor a
doua lor casă, nedespărțiți de lanu-

rile cărora le-au sporit rodnicia din
colo de „bariere" socotite pînă la ei
de netrecut.
Bucurindu-se de autoritatea boabe
lor puse pe masă, au captat interesul
general doi performeri : Stoica Jipa,
șef de fermă la C.A.P. Miloșești, și
Marin Dorobanțu, șef de fermă la
C.A.P. Gheorghe Doja. Doi țărani.
Amîndoi țărani din tată-n fiu. Dar
primii din neamul lor de țărani care
și-au dat „doctoratul" pe ogor, prin
obținerea unor producții record de
porumb și floarea-soarelui.

Sâ știi ce să aplici, să aplici ce știi
Iată experiența înfățișată de
Stoica Jipa, după obținerea
unei producții de aproape
10 000 kg porumb-boabe la
hectar
„Potrivii practicii pe care o avem,
lucrarea de bază in obținerea unor
recolte mari rămîne totuși arătura
adincă de toamnă, la 28—30 cm. Ex
periențele făcute arată că numai pe
această cale se pot ciștiga 1 000 kg po
rumb la fiecare hectar. Prin această
arătură trebuie să se realizeze și o
nivelare perfectă a terenului. In
acest scop, de la un an la altul alter
năm atit sensul arăturii, cit și cate
goriile de pluguri ce se folosesc pe
aceeași solă. Pregătirea patului ger
minativ o facem tot diferențiat. Pe
solele unde a reușit bine arătura de
toamnă se execută doar o singură
discuire In agregat cu bara nivela
toare. Asta are o mare importanță
pentru sănătatea pămintului, dar și
pentru bugetul nostru. Mai ales
astăzi, cind in fața agricultorilor se
pun probleme cu totul diferite in ce
privește aplicarea tehnologiilor de
producție, finind seama de necesita
tea reducerii drastice a consumurilor
de energie. Semănatul se face numai
atunci cind in sol temperatura depă
șește 8 grade. Foarte important este

să asiguri la fiecare hectar o densitate de 45 000—50 000 plante recoltabile. Se poate realiza ușor prin re
glarea corespunzătoare a mașinii, dar
mai ales prin executarea tratamente
lor pentru combaterea dăunătorilor.
Din practica noastră rezultă că aces
te tratamente dau rezultate numai
dacă ele sint efectuate noaptea,
atunci cind nu bate vintul si cind a
căzut deja rouă pe frunze. Eu socot
insă că explicația producțiilor mari
obținute in ferma noastră se află in
primul rind in modul de întreținere
a culturilor. Prașila mecanică sau ma
nuală nu se face nici de două și nici
de trei ori cum se prevede in tehno
logie, ci ori de cite ori este nevoie.
Am făcut și in acest domeniu expe
rimentări și am ajuns la concluzia că
in condițiile noastre o asemenea lu
crare valorează cit o udare in cazul
culturilor irigate. Deci, arătura adincă de toamnă, sol mereu afinat, lanuri
curate și uniforme, și mai ales mun
ca temeinică și cu suflet — in asta
constă întreaga experiență a coopera
torilor din ferma noastră. După cum
vedeți, metodele noastre nu sint cine
știe ce complicate ; de aceea stă la
îndemâna oricărui agricultor să le
aplice. Iar pe cei ce se mulțumesc
cu un vagon de porumb’la hectar, eu
ii îndemn să facă «numai
*
atit cit fa
cem noi și sint sigur că ne vor ajunge
repede din urmă".

la vedere0
Secretul
al unui rezultat de valoare mondială
//

Și iată experiența împărtă
șită de Marin Dorobanțu, după
obținerea unei producții de
3 500 kg floarea-soarelui la
hectar :

„Prima lucrare pe care o facem noi
este alegerea la masă a seminței. De
ce ? Socotesc că aceasta este una din
condițiile esențiale pentru a evita go
lurile in cultură. Facem acest lucru
de cind ne știm agricultori și întot
deauna am avut culturi mai frumoase
decit vecinii. Cind se apropie semă
natul, luăm in primire terenul și ur
mărim ca pregătirea lui să se facă
așa cum scrie la carte. Cum proce
dăm la semănat ? Mașina intră in
brazdă numai după ce am făcut ja
lonarea terenului. După 40—50 metri
oprim semănătoarea și controlăm in
urma ei densitatea. Alimentarea ma
șinii o fac numai eu, șeful echi
pei; după sămința rămasă in cutie
imi dau seama dacă nu cumva s-a în
fundat vreun tub. Cind constat acest
lucru, iau sacul in spinare si comple
tez golurile cu sapa și grebla. Înainte
de a incepe prășitul, fiecare coopera
tor tși ia cite un sac, merge pe rind
și adună toate plantele bolnave, că
rora le dăm foc. Buruiana de lingă
plantă se smulge cu mina. Eventua
lele goluri se completează prin trans
plantarea altor fire, astfel ca la recol
tat să rămină cel puțin 45 000 plante
la hectar. La combaterea dăunătorilor
îmbinăm metodele noastre tradiționa
le cu cele chimice moderne. Fiecare
cooperator poartă cu sine două cutii.
In una adună rățișoarele care atacă
cultura, iar din cealaltă prăfuiește in
jurul fiecărei plante. Cam astea ar fi,
In mare, lucrările pînă la vremea re
coltării. Dacă constatăm că in lan se
află și plante care nu au ajuns la
maturitate, atunci trecem si le cres
tăm tulpinile pentru a grăbi coacerea.
Totul este să recoltezi cit mai devre
me. Noi am pus la punct cîteva ma
șini de bătut floarea-soarelui pe care
le folosim pînă intrăm cu combinele.

La recoltatul mecanic, obligatoriu se
află cite 2—3 oameni după fiecare
combină care adună capitulele și le
introduc în aparatul de treier. Siste
mul de cointeresare este atit de bine
pus la punct incit in hotarul nostru
nu rămin nici măcar atitea semințe
cit să se poată hrăni vrăbiile".
Abia s-au rostit ateste cuvinte,
cind în sală a răsunat pe neașteptate
o altă voce : „Dați-mi voie să inter
vin ! Din punct de vedere agrotehnic
nu pot să vă recomand nimic în
plus față de ceea ce face cooperato
rul Marin Dorobanțu împreună cu
echipa lui". S-a produs în sală o
ușoară rumoare : „Cine e ?“ Atunci,
cineva l-a recomandat : „Este unul
dintre specialiștii Institutului de la
Fundulea. Invitați la consfătuirea.
noastră. Si mai trebuie precizat că to-

varășul Viorel Vrînceanu este creato
rul hibrizilor de floarea-soarelui care
stau la baza recordului obținut de
echipa de la Doja". Specialistul a ți
nut să continue : „Trebuie sâ știți că
producția de 3 500 kg floarea-soare
lui 1a- hectar, obținută aici constant
în ultimii cinci ani. este foarte aproa
pe de limita biologică a acestor hi
brizi. Si vă fac o mărturisire : per
sonal. nu cunosc o altă unitate agri
colă în lume unde să se fi obținut în
mod curent o producție medie la hec-

tar mai mare decît aceasta". Omul de
știință a rămas cîteva clipe Pe ginduri, apoi a rostit ca un fel de con
cluzie la tot ce spuseseră pînă atunci
fruntașii ogoarelor din Bărăgan : „Aia
nu e știință agricolă care nu cerce
tează și nu se bizuie Pe experiența se
culară a țăranului, care nu vrea să
recunoască faptul că în acest tezaur
se află încă multe lucruri — aSa cum
s-a văzut cu prisosință și la această
consfătuire — ce se cer valorificate
și generalizate".

De ce nu au putut urca unii
la tribuna schimbului
de experiență
O serie de cifre prezentate în ca
drul consfătuirii ne-au sugerat alcă
tuirea tabelului comparativ de mai
jos. privind producțiile medii de po
rumb boabe la hectar realizate in
1980 de cîteva unități agricole ialo
mițene.

Unitatea

C.A.P. Gheorghe Doja
C.A.P. Grindu
C.A.P. Munteni-Buzău
I.A.S. Urziceni
I.A.S. Balaciu
C.A.P. Bucu
I.A.S. Bărăganu
C.A.P. Platonești

Producția
medie
realizată
la hectar
(kg)
9 096
8 630
8 007
7 111
7 006

3 600
3 252
2 750

...Să medităm la aceste date. Să le
raportăm la marile suprafețe ale Ialomiței, să confruntăm rezultatele atit
de contradictorii, să ne explicăm per
sistența unor vizibile decalaje. Vom
constata, desigur, faptul îmbucurător
că sînt multi care realizează producții
înalte. Recolte medii la hectar de
8 000—9 000 kg porumb, 3 000—3 400 kg
floarea-soarelui, 42 000—48 000 kg sfe
clă de zahăr, 2 500—2 900 kg soia, ob
ținute în mod constant în ultimii ani
de cooperativele agricole din Grindu,
Smirna, Gh. Doja, Munteni-Buzău,
Sărățeni, Ciocirlia. Grădiștea. Maia.
Mărculești. Gîrbovj sau de întreprin
derile agricole de stat din Balaciu și
Urziceni sint socotite astăzi obișnuite.
Privind la aceste cifre, ne întrebăm :
ce ar putea reprezenta județul Ialo
mița pentru agricultura românească
dacă măcar jumătate din numărul
unităților agricole ar fi realizat recol
tele de mai sus ? Există însă unități
întregi, ferme și formații de lucru care
sînt foarte departe de aceste rezul
tate. La cooperativele agricole din
Platonești, Bucu. Reviga. Valea Ciorii
Țăndărei. Andrășești. Malu Roșu,
Armășești. Borănești^ Brazi. Drâgiești. Condeești, Petrachioaia. la
I.A.S. Bărăganu Și Andrășești și în
alte unități nivelurile realizate nu
reprezintă. în cazul unor culturi, nici
măcar o treime din cele ale frunta
șilor !
Desigur nu se poate compara ceea
ce este de necomparat. Un pămînt de
cernoziom cu unul de podzol, o su
prafață amenajată pentru irigat cu
alta neirigată, un sol cu structură
bună cu un altul greu. Dar în cadrul
acestui schimb de experiență s-a ope
rat, firesc, cu elemente comparabile.
Mai mult, unele din unitățile cu re
colte slabe dispun chiar de condiții
mai bune decîț sint cele
zona

Grindu — Gheorghe Doja. A reieșit
deci limpede că. în ultimă instanță,
diferențele se explică nu' atit prin fertilitatea pămintului, cît prin felul de a
munci. Cu alte cuvinte, ele au la ori
gine răspunderea cu care este folo
sită. într-un loc sau altul, fiecare pal
mă de pămînt. modul diferit în care
gîndesc și acționează cei chemați să
asigure bunul mers al respectivelor
unități.
• Cum obțin cooperatorii din
Munteni-Buzău. în mod constant,
8 000—9 000 kg porumb boabe în te
ren neirigat ? „Secretul în obținerea
unor recolte mari — spunea ingine
rul-șef al cooperativei, Mihail Popes
cu — constă în exigența de care dă
dovadă specialistul agricol fată de
fiecare verigă a tehnologiei de pro
ducție. în felul cum se aplică și mai
ales cînd se aplică. La noi este o
lege : de pe fiecare fir de porumb
răsărit primăvara trebuie să culegem
toamna cel puțin un știulete. Cel care
are plante sterpe plătește pentru că
nu și-a făcut datoria. Apoi nu tre
buie uitat Jcă o sapă în plus poate
aduce un spor de 1 000 kg la hectar".
Iată una din replicile concrete date
practicii de a nu face arăturile de
toamnă, de a nu prăși cînd trebuie sau
de a nu regla Și urmări combinele
la recoltat, așa cum se întîmplă ade
sea în cooperativele agricole din Va
lea Ciorii și. Țăndărei sau la I.A.S.
Bărăganu. care în teren irigat reali
zează de trei ori mai puțin porumb
la hectar decît cei din MunteniBuzău.
• Cooperatorii din Grindu au obținut in mod constant, în ultimii
cinci ani. 6 producție de sfeclă de
zahăr de peste 41 000 kg la hectar,
pentru că ei au înțeles să facă din
sfeclă o... cultură de toamnă. Adică
să execute în toamnă absolut toate
lucrările, cu excepția semănatului ne
care îl fac primăvara, cînd intră cu
semănătorile în terenul gata pregă
tit cu 3—4 luni înainte. Este și aceas
ta o replică concretă dată celor care
de ani de zile se mențin cu produc
țiile la nivelul de 8 000—12 000 kg la
hectar.
• Ce asemănare există între coo
peratorii din Smirna și cei din Mi
hail Kogălniceanu ? Prima ar fi că
și unii și alții sînt ialomițeni și că
au pămînt la fel de bun. Alta se
referă la faptul că și unii și alții
sînt crescători de oi. Există însă ui
lucru în care nu se aseamănă : spi
ritul gospodăresc. La cei din Kogăl
niceanu se zice că este de 10 ori mai
puțin dezvoltat, dacă îi comparăm
după diferența dintre producția de
lină pe care o obțin de la o oaie 1
...Ascultindu-i pe fruntașii chemați
să împărtășească din experiența lor.
am desprins rolul pe care l-a avut

în reușita acestor acțiuni munca politico-educativă desfășurată concret și
eficient de organizațiile de partid. Punînd accentul pe evidențierea convin
gătoare a experienței înaintate, a frun-

tasilor. activitatea politică a contri
buit la o mobilizare puternică a co
muniștilor. a tuturor lucrătorilor din
unitățile agricole la lucrări de bună
calitate, la întărirea climatului de
ordine și disciplină. Un exemplu din
tre multe altele : chiar în timpul
schimbului de experiență au fost
proiectate două pelicule realizate pe
plan local, care puneau în evidență,
argumentat și cu vervă, rezultatele
bune, cît și lipsurile privind modul
de folosire a pămintului. precum și
slaba participare la muncă a unor
locuitori ai satelor.
Interesul pentru schimbul de ex
periență a fost stîmit și de rapoar
tele pe care urmau să le prezinte,
in fata participanților, președinții unor cooperative agricole cu rezulta
te necorespunzătoare. Din păcate
însă, s-a trecut ușor peste acest
„punct de pe ordinea de zi", motivîndu-se prin lipsa de timp. Dar
— bazindu-ne pe cele constatate a
doua zi în cadrul unei documentări
prin unele ferme zootehnice — am
înțeles de ce unii n-au urcat la tri
buna schimbului de experiență : pur
si simplu nu ar fi avut nimic de
împărtășit, decit. poate, „justificări".
Or. tocmai de această lipsă de con
trol a îndeplinirii unor hotărîri și
măsuri „beneficiază" codașii care
consideră experiența înaintată drept
ceva... facultativ. De aceea, este salutară propunerea ca următorul
schimb de experiență să fie orga
nizat tocmai în unități agricole cu
rezultate mai slabe, nentru a veni
în sprijinul lor cu măsuri concrete,
practice.

„Noua revoluție agrară
ne cheamă pe toți

să gîndim și să acționăm

în spirit revoluționar"
O întrebare: Cum se asigură conducerea
eficientă în agricultură?
...și trei răspunsuri din unități distinse
cu titlul de Erou al Muncii Socialiste
Anghel

Mircea

Dan,

pre

ședintele C.A.P. Grindu : „Par
ticipare colectivă la decizie,
răspundere personală în înfăp
tuirea ei".
Pentru mine este limpede că pri
mii chemați să înfăptuiască noua re
voluție agrară sintem noi, cei înves
tiți să răspundem de bunul mers al
activității pe care o conducem. Iar
pentru a putea schimba o anumită
stare de lucruri, deci pentru a reali
za saltul spre o nouă calitate a mun
cii. trebuie să dăm dovadă de spi
rit revoluționar. Să învățăm să îm
binăm calitatea de a lucra și con
duce eficient cu gîndirea economică
în perspectivă. Astăzi, capacitatea or
ganizatorică a unui președinte de
cooperativă nu mai poate fi apre
ciată doar după modul în care aleargă și se zbate, ci. mai ales, după
cum și cit gîndește.
Orice decizie implică o răspunde
re. Eu văd decizia ca pe o contri
buție colectivă în care e necesar să
se regăsească contribuția tuturor ce
lor care au o anumită răspundere pe
filiera procesului de producție. Noi
am reușit sâ numim la conducerea
compartimentelor oameni care vin la
raport doar atunci cînd și-au înche
iat lucrările stabilite prin programul
săptămînal. sau consideră că decizia
ce trebuie adoptată depășește cali
tatea pe care o au. în rest, ei știu
că trebuie să se descurce singuri și
pentru aceasta dispun de libertatea
deplină de a acționa. Apoi, există
la noi și regula ca un om să nu
poată primi dispoziții decît de la
superiorul său direct. Iar o hotărî__
re odată luată rămîne valabilă atît
timp cît condițiile de lucru sînt
neschimbate. Aceasta implică din
capul locului răspunderea celui ce
îsi asumă dreptul să ia decizii.
Actul de conducere eficient impune, după cum se știe, o conlucra
re perfectă. Hotărârile ce privesc
problemele mari ale cooperativei sînt
adoptate numai după o largă consul
tare cu oamenii și cu aprobarea con
siliului de conducere. Rezolvarea lor
efectivă cade in sarcina președinte
lui si a irțginerulul-șef, între care,
la noi în cooperativă, există o stnnsă conlucrare. Asta nu înseamnă însă
că inginerul-șef este din capul locului de acord cu tot ce spune președințele, sau invers, Dar. odată ce
ajungem Ia un punct de vedere comun. singura noastră preocupare este
de a găsi soluția cea mai eficientă

pentru finalizarea acțiunii. Și trebuie
să vă mărturisesc că numai așa am
reușit să ajungem la o redresare ra
pidă a unității, la producții mari,
după încercările grele la care ne-au
supus inundațiile care au afectat în
treaga suprafață agricolă a coopera
tivei.

Ion Spătărelu, președintele
C.A.P. Gh. Doja : „Lucrări de
calitate, recolte sporite prin
justa aplicare a acordului
global".
Eficienta actului de conducere ține,
în primul rind. de modul de orga
nizare a producției și a muncit Or
ganizare care trebuie concepută pînă
în cele mai mici amănunte. In acest sens noi dispunem de un in
strument extrem de eficace : acor
dul global. Sînt, ce-i drept, și dintre
aceia care susțin că această formă
de organizare nu ar mai fi atît de
stimulativă. Nu au dreptate. După
părerea mea, nu în sistem trebuie
căutată vina, ci în modul necorespunzător în care cadrele de condu
cere din unele unități acționează
pentru aplicarea și respectarea
normelor clare, judicioase care
stau la baza lui.
în cooperativa noastră, acordul
global dă rezultate foarte bune pentru că noi am înțeles rolul deosebit
al echipei de cooperatori in noua for
mă de organizare a muncii. Aș putea
spune că în unitatea noastră ea con
stituie veriga cea mai importantă in
desfășurarea procesului de producție.
Planul general al unității nu este alt
ceva decît o însumare a sarcinilor
stabilite de fiecare formație de lucru.
Am mers pînă acolo încît am reușit
să asigurăm o permanentizare de
durată a echipelor pe anumite sole.
Astfel, omul o pregătește temeinic și
lucrează astăzi cu gîndul la ce va tre
bui să obțină la anul sau peste doitrei ani. Bineînțeles, această organi
zare nu se poate baza decît pe res
pectarea strictă a normelor stabilite.
Din experiența noastră de cîțiva ani,
succesul aplicării acordului global
constă în fundamentarea riguroasă,
științifică a sarcinilor și respectarea
angajamentelor încheiate cu mem
brii cooperatori. Dacă i-ai promis
omului 150 kg de porumb la fiecare
tonă obținută, apoi să-i dai exact
atît. Să găsesti pe deasupra și acele
pirghii materiale de a cointeresa coo
peratorii in obținerea unor recolte
suplimentare ; să le răsplătești. în

fond, efortul In plus pe care îl de
pun. Cred că ar trebui să reflectăm
mai mult asupra marilor avantaje ale
acestui mecanism, să-l folosim con
secvent, cu pricepere în lupta pentru
obținerea unor producții mult sporite.

Vasile Berbecel, președintele
C.A.P. Smirna : „Nu numai cît
producem, ci și cît ne costă
ceea ce producem".

Eficiența actului de conducere în
agricultură nu poate fi concepută as
tăzi în afara măsurilor necesare pen
tru așezarea activității fiecărei uni
tăți pe principiile autogestiunii și au
tofinanțării. Or, din capul locului aceasta impune înlăturarea mentali
tăților perimate cu privire la locul pe
care trebuie să-l aibă gîndirea eco
nomică în activitatea de zi cu zi a
cadrelor de conducere, a specialiști
lor, a fiecărui lucrător. Trebuie să
înțelegem cu toții că înfăptuirea noii
revoluții agrare ridică probleme cali
tativ noi și în ce privește condițiile
de eficientă în care se obține produc
ția agricolă.
Eu cred că la rădăcina neajunsuri
lor existente în unele unități stă in
suficienta cunoaștere a fenomenelor
economice. Multi conducători au im
presia că atribuția lor principală este
să se ocupe mai ales de rezolvarea
problemelor administrative. în timp
ce pentru problemele mari așteaptă
tot felul de sfaturi și indicații. Ade
vărul este că nici nu există un sistem
organizat pentru instruirea economi
că a specialiștilor și cadrelor de con
ducere din unitățile agricole. Astăzi
toată lumea învață cum se cultivă
griul și porumbul, dar prea puțin se
spune cum trebuie gospodărită o uni
tate agricolă.
Arta de a conduce eficient se ba
zează pe chibzuință. A sosit vremea
ca și în agricultură să fim mai chibzuiți în tot ce facem. Să ne gîndim
mereu cît ne costă o lucrare sau alta
și să găsim căile concrete de acțiune
pentru reducerea consumurilor exa
gerate de materiale. Iată cîteva
exemple. Experiența noastră ne-a
arătat că numai de pe urma aplicării
îngrășămintelor chimice în benzi,
odată cu semănatul sau întreținerea
culturii, se face o economie de cel
puțin 400 lei la fiecare hectar. Or, în
foarte multe locuri se mai aplică
incă, pe scară largă, metoda fertili
zării totale. Sau să luăm pregătirea
terenului. Multi specialiști fac din a; ceastă lucrare „artă de dragul ari teî". Aplică cile 3—4 disctliri și se
laudă că au pregătit terenul grădinărește, fără să-i intereseze cît costă
un asemenea lux agrotehnic. Greșeli
se fac și la administrarea gunoiului
de grajd. în loc să-l băgăm sub braz
dă vara și toamna, îl aruncăm iarna
peste ogoare, cînd efectul lui este
aproape nul. în schimb, pentru trans
portul și împrăștiatul lui plătim cîte
1 000 lei la fiecare hectar. Fie doar și
din aceste cîteva exemple, se desprind
consecințele păguboase ale ignorării
unor probleme atît de importante
cum sint cele privind laturile economico-financiare ale activității unită
ților agricole. Să gîndim deci gospo
dărește, să acționăm eficient!

Semnale
de pe ogoare
• în ultimii ani, pînza de apă
freatică s-a ridicat în cimpia Ialomiței pină la un nivel ce devine
îngrijorător. Zone întinse, dintre
cele mai fertile, însumînd mii
de hectare, sînt practic acoperite
de apă în fiecare primăvară. Alte
terenuri au ajuns într-un stadiu
avansat de degradare din cauza ex
cesului de umiditate. Acțiunile în
treprinse pe plan local pentru în
lăturarea acestei „calamități" se do
vedesc insuficiente pentru că
rezolvarea de fond a problemei
solicită studii amănunțite și com
petente,.. la realizarea cărora tre
buie să-și aducă o contribuție hotă
râtoare institutele de cercetări și
unitățile specializate în acest sens.
Dar cel mai interesat în rezolvarea
acestei probleme ar trebui să fie
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare care dispune și de pu
terea de decizie necesară. Oricum, se
impun soluții și măsuri grabnice.
• S-a vorbit foarte mult și elo
gios la adresa hibrizilor de floareasoarelui. Cei care au luat cuvîn
tul au arătat că, în comparație cu
soiurile clasice de floarea-soarelui,
hibrizii dau o producție cu 600—700
kg mai mare la hectar, în aceleași
condiții de producție. Și totuși,
agricultorii ialomițeni, ca dealtfel și
cei din alte județe, nu au putut
cultiva cu asemenea hibrizi valoroși
decît jumătate din suprafața prevă
zută. Motivul ? Lipsa de sămînță !
Este de neînțeles cum, după atîția
ani de Ia introducerea în cultură a
acestor hibrizi, nu s-a rezolvat incă
problema producerii seminței. Oare
organele de specialitate nu au da
toria să pună ordine în acest do
meniu ?
• în pofida cantităților mari de
îngrășăminte organice existente in
fermele zootehnice, suprafețele fer
tilizate cu gunoi pe ansamblul uni
tăților agricole nu depășesc 15 000—
16 000 hectare într-un an. Se aduc
drept scuză fie lipsa de mijloace de
transport, fie de utilaje pentru ad
ministrarea mecanizată, fie cheltu
ielile foarte mari ocazionate de
executarea acestei lucrări. Nu se
poate spune că aceste explicații- nu
conțin și un sîmbure de adevăr.
Dar se pare că nimeni nu este dis
pus deocamdată să demonstreze și
un alt adevăr : că, de la an la an,
pămintul „de ciocolată" al Bără
ganului ialomițean devine tot mai
sărac în humus. Poate că niște
cercetări serioase în acest sens ar
fi de natură să dea unora foarte
serios de gindit. Și nu numai de
gindit 1
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COLOCVIILE „SCÎNTEII

Profilul spiritual al clasei muncitoare

Preocuparea centrală a artei noastre:
REPREZENTAREA OMULUI
Interviu cu sculptorul
Ion IRIMESCU

în creația literar - artistică
Muncitorul - o personalitate
de prim plan a societății
socialiste românești
Nicolae ȚIC
Privind retrospectiv, în
spre perioada dintre cele
două războaie mondiale mai
ales, pare aproape ciudat
că momente de seamă ale
mișcării muncitorești, so
cialiste și comuniste, unele
hotăritoare pentru destinul
României, nu au pătruns cu
destulă forță în literatură,
nu au determinat, la timpul
cuvenit, apariția unor romane de certă valoare, inspirate de mediul din fabrici și uzine — și care să
impună atenției, după cum
o merita, lumea muncitorească. nu in înțelesul de
meserie, ci de spiritualitate.
Explicațiile sint cunoscute :
eram un popor de țărani (in
1920, cind se declanșează
greva generală, din vreo 18
milioane de locuitori, abia
vreo cinci sute de mii aveau statutul de lucrători) ;
pe de altă parte, majoritatea
scriitorilor noștri proveneau
din mediul rural, cu adincâ
și constantă pasiune pen
tru starea țărănimii ; apro
pierea de universul lucrăto
rului nu era încurajată ofi
cial, nici măcar bine văzută
nu era ; scriitorii atașați
mișcării socialiste, sau simpatizanți, care și-au făcut un
crez din investigarea aces
tui mediu, ceea ce este spre
cinstea lor, reușind să scrie
pagini remarcabile, în cele
din urmă s-au lăsat cuceriți
de pitoresc, de periferic. Așa
se face că nu putem vorbi
de o bogată tradiție a ro
manului muncitoresc : ne
lipsește, astfel, imaginea unei
lumi care a muncit și a
luptat pentru un ideal înalt,
pentru ceea ce înfăptuiesc
generațiile epocii socialiste.
Dacă nu puțini dintre scrii
torii noștri, tineri și mai pu
țin tineri — indeosebi în ul
timul deceniu și jumătate,
cind au început să cadă dog
mele și s-a creat un climat
stimulator de preocupări și
modalități artistice și s-au
deschis arhive — intirzie asupra documentelor, încercînd să reconstituie etapele
parcurse de mișcarea mun
citorească, aceasta își află
explicația in faptul că ei,
scriitorii, resimt cei dinții
această lipsă. Cred că pen
tru a scrie mai bine despre
muncitorul de azi
trebuie
să-1 înțelegem pe cel de ieri,
să ne limpezim un intreg
proces de formare a clasei,
în condiții dramatice, In infruntări deschise, cu jertfe
de singe. Evident, intre iu-.
crătorii care se adunau în
sala Sotir și constructorii de
ceniului nouă există dife
rente pronunțate, ținînd de
etape de dezvoltare socială
și politică, de nivelul de pre
gătire și de condițiile de
manifestare — clasa munci
toare fiind azi clasă condu
cătoare în stat — insă tră
săturile fundamentale ce de
finesc un profil spiritual s-au
păstrat și s-au îmbogățit.
Vorbim adesea de cărțile
uzinei ; a rămas mai mult un
fel de a vorbi, căci uzina nu
mai este un cerc închis, o
lume izolată, iar muncitorul
^jiu mai este doar al uzinei, al

locului de muncă, ci al între
gii vieți publice și sociale. O
privire de ansamblu asupra
cărților propunind un pro
fil spiritual al omului mun
cii este dificilă, totuși cî
teva observații îndrăznesc :
pină. pe la jumătatea dece
niului șapte au apărut, prin
tre numeroase titluri, și pro
ze memorabile, relevînd cri
ticii și cititorilor chipuri de
muncitori dăruiți unei cauze
nobile, angajați cu toată fiin...... ..................
ța în bătălii
de clasă și' in
construcția pașnică ; dar tot
atunci s-a pornit un fel de
modă a literaturii de șantier, de uzină (pe profesii
chiar), scrisă și pentru a îm
plini goluri tematice, poate
și pentru a ieși in evidență
cu merite tematice ; roman
tismul șantierelor, dar. mai
ales, efortul, teribilul efort
din fabrici și uzine, cel mo
delator de caractere, și care
avea să ducă la crearea unei
industrii moderne, și-au gă
sit o palidă imagine. în oglînzi adesea ciobite, Necunoașterea, neaderența la mediu, lipsa de exigență, de
răspundere profesională au
mijlocit scrisul insipid ; din
păcate, și-a făcut loc părerea
că despre muncitori trebuie
scris cu evitarea nuanțelor

mal ferme, a conflictelor,
îngăduind doar întîmplări
nostime, cu băieți șugubeți,
perfect recuperabili. Și toate
acestea, se justifica, spre a
nu arunca o lumină rdenlgratoare asupra clasei ! De
parcă toți muncitorii ar fi
fost trâși după matrițe ; de
parcă toți ar fi avut aceeași
pregătire, dragoste de mun
că și capacitate de a se
realiza ; de parcă ne-am fi
aflat într-o zonă' împietrită
a societății.
A trebuit să treacă timp
pină să descoperim dinami
ca mediului muncitoresc, să
intuim procesele mereu pri
menitoare, care-i asigură
forța.
continuitatea — și
in această privință ne-au
fost de real ajutor documentele de partid, largile dezbateri inițiate pen
tru o interpretare știin
țifică, aprofundată a fenome
nului social-politic româ
nesc, pentru perfecționarea
activității economice și in
staurarea principiilor autoconducerii muncitorești. Și
iar s-a petrecut un lucru aparent ciudat : poate că s-au
tipărit mai puține cărți de
uzină,
de
șantier...
în
schimb, și mi se pare demn

de subliniat, în mai toate nești — iată zona cu multe
Cărțile valoroase apărute in dificultăți, unde intirzie ori
ultimul deceniu omul mun poate eșua scriitorul pregă
cii din uzină este prezent, nu tii să nareze fapte ale uca decor, ci în acțiune, in zinei.
rolul ce ii revine și pe de
Nu puțini cred că imagi
plin i se cuvine, cu cinstea nea fidelă a muncitorimii, a
și generozitatea sa, cu mari clasei conducătoare a socie
le virtuți creatoare. El nu tății românești o dau marile
mai este eroul pozitivat, fă uzine, frenezia industriei in
cut și contrafăcut, cu atîtea expansiune. Dar acesta e doar
supraomenești
calități și o parte din adevăr. Este re
zorzoane, incit să-i îndepăr velația cantității. Din con
teze pe cititori — muritorii tră, munca este măsura tu
de rînd — ci omul unei e- turor lucrurilor. De aceea,
poci deschise înnoirilor, el chintesența clasei trebuie
însuși în continuu efort de căutată în Însușirile munci
instruire, de formare, cu «j torului, in virtuțile sale
conștiință perfectibilă, cu specifice, în etică și com.
certitudini și îndoieli, renun- portament,
in
conștiința
țind la sentințe în favoarea prin care se definește, fac
receptării nuanțelor, a meca tori ce compun laolaltă cali
nismelor sociale și ale su tatea umană nouă, expresia
fletului omenesc, și, mai decantată a celor dinții. Nu
presus de toate, cu o atitu . va greși acel scriitor care va
dine fermă in muncă și via privi muncitorimea de azi
ță — atitudinea clasei. Este, prin prisma neîntreruptului
cred, un adevărat cîștig dialog dintre muncă și con
pentru literatura noastră : știință, punctul de foc al
omul muncii a fost integrat cristalizării caracterelor. Dar
vieții sociale și spirituale în ce sint caracterele ? Sint pli
tr-o societate în care pro- nea și sarea prozei realiste,
duce, conduce și își asurnă cărămizile cu care se reali
răspunderea. Profilul spiri- zează edificiul solid și dura
tual al muncitorului de azi bil numit personaj literat.
nu este dat, așadar, de o car Sînt deziși și acoperiți de
te, două, trei — la definirea , ridicol .aceia care au profețit
lui contribuind foarte nume zgomotos, in deșert, moartea
roase pagini semnate de cei personajului literar, psalmo- ,
mai de seamă scriitori ro diind Orientarea prozei mo
mâni contemporani. Nu vreo derne spre o descripție a
dispoziție, sau obligație, sau stărilor fulgurante, de sor
chestiuni de ordin tactic îi ginte psihedelică. Personajul
determină pe scriitori să In literar a fost și rămine co
siste asupra mediului mun lumna de viață care dă pro
citoresc, ci însăși realitatea zei dimensiunea duratei, a
societății socialiste, în care omenescului.
Chiar cind nu scrii neapă
omul muncii (scriitorul este
și el un om al muncii, cu rat, dinadins, deliberat și
unelte specifice, cu profesie circumscris despre mediul
cinstită de iluștrii. înaintași) muncitoresc, despre uzină,
se află în prim-planul acti să zicem, optica de viață și
vității sociale, politice și e- muncă a clasei muncitoare,
felul de a trăi și a gîndi al
conomice.
acesteia trebuie să transpară
in tot și toate. într-o nara
țiune preponderent agrară
ori intelectuală, apariția unui
singur personaj de plan
secund poate oferi reve
lația spiritului muncitoresc
care stă la baza ansam
blului. E vorba de optica
scriitorului, de unghiul din
care acesta proiectează rea
litatea. O atare focalizare
este determinată de rolul
conducător al clasei muncirea „de că?", eu Vin să'răs ■ toare. E o necesitate care
pund tocmai prin cele dez decurge nu doar din rațiuni
voltate în preambulul parti ideologico-politice. Viața în
cipării mele colocviale : ho- săși o reclamă cu necesitate.
tăritor este, la urma urmei, Muncitorimea este fondul de
cum iți apropii lumea mun energie vitală a țării, catali
citorimii și dacă izbutești, zator și factor de creație re
literar vorbind, să fii pe mă voluționară care asanează și
sura acestei lumi intrate in toate profesiunile și toate
conul de lumină al reflecției conștiințele.
CeL mai adesea greșim noi,
tale, al elaborării creatoare.
Nu exclud viziunea „docu prozatorii, cind abordăm
mentaristă" asupra realității muncitorul de azi după tipi
muncitorești, dar nici nu o cul său de totdeauna. Nimic
propovăduiesc ■ ca fiind dru mai fals, mai lipsit de veri
mul cel mai scurt și unicul dicitate. Să iau o singură pil
care duce la țel. Să fii tu in-" dă definitorie, pentru munci
suți muncitor (avem unele torul român de azi: calitatea
exemple revelatoare) ori, acestuia de a fi, în nume
dacă nu, să te identifici cu roase locuri din țară, pe
viața și condiția muncito parcursul dimineții munci
rească ! sună in auzul crea tor după toate regulile in
torului vocile celor ce cred dustriei, iar după-amiaza ță
că implicarea totală este pia ran cu duh și har, o splen
tra unghiulară . a actului didă prelungire a inaintecreator Are mult adevăr, de mergătorilor ) săi. Este o
sigur, o atare ipostază, mai relație care depășește culoa
ales în cazurile cind ea de rea locală și anecdoticul ; e
vine cu adevărat posibilă. punctul de întilnire a unor
Dar nu atit de rețete și ti multiple semnificații econo
puri de opțiune duce lipsă mice, sociale, civice, morale,
scriitorul dornic să izbuteas comportamentale și mitolo
că in acest demers cu multe gice. Este deopotrivă ac
necunoscute și caracter re tualitate și tradiție. Dar
voluționar. Drumul și felul actualitate poate, fi, cu egal
opțiunii privesc exclusiv pe succes, și descrierea vieții
scriitorul in cauză, țin de unui muncitor de Ia în
disponibilitățile, mecanismul ceputul . secolului, bunăoa
intim, inconfundabil, de ne- ră; depinde de optica scri
inseriat. al experienței și itorului, la care mă refeream
afinităților lui, A discerne adineauri, de unghiul . din
aparența de esență în văl care acesta proiectează reali
mășagul faptelor, in torentul tatea. Munoitorul este
de reacții și atitudini ome- personaj literar deschis.

Noua calitate umană
a personajului literar
Pop SIMION
Nu mă cuprind între acela
care pot distinge lesnicios în
peisajul literar actual cărțile
țăranului,
intelectualului,
muncitorului ș.a.m.d. Viața
românească se desfășoară
osmotic, nu ține cont de
compartimentări rigide, an
trenează in curgerea ei tu
multuoasă toate mediile, stra
turile sociale, umanitățile,
forțele creative ale națiunii,
într-o nedezmințită conver
gență dinamică, in magnifică
interacțiune, care este, dacă
ne gîndim bine, chiar sarea
și piperul realității de azi,
unitatea în diversitate a
acesteia, ca să uzăm de un
expresiv concept al dialecticii.
Este la fel de adevărat că,
dacă ne îndepărtăm de tablou, putem constata diferentieri și inegalități in mo
dul cum literatura luată in
ansamblu sondează — relativ
repede ori încetinit, cu buni
auguri ori nelimpede — anumite tipologii, medii, sectoare de viață. Nici acest.
fapt al cursului vieții literare nu trebuie supralicitat
și, mai ales, nu trebuie —
după opinia mea — pus ex
clusiv pe seama disponibili
tății ori nondisponibilității
creatorului de a aborda, stu
dia și reflecta numitele rea
lități. Nu sint nici pe departe
adeptul teoriei distanțării
nemăsurate in timp pentru a
putea înțelege și transfigura

o anumită realitate. Multe
cărți ‘ bune de azi dovedesc
contrariul : se dedică, impătimat și cu deplin succes,
realității imediate. Pe un
plan mai general insă, reu
șita ori nereușita unei cărți
nu trebuie raportată nicide
cum doar la subiect, ea nu
ține, cred eu. doar de osirdia,
buna credință, limpedea vi
hărul artistic
ziune și
nedezmințit ale scriitorului,
Reușita ori nereușita paginii
de carte se tranșează — paradoxal și demn de luat
aminte — in stadiul anterior
creației propriu-zise, in mo
dul cum . iți apropii realitatea vizată â o investiga și exprima llterar. în
maniera în care te dovedești cu adevărat pe măsura
realității menite a o crea și
re-crea cu mijloacele speci
fice literaturii. Dar ce în
seamnă, în definitiv, a fi pe
măsura realității despre care
năzuiești a scrie ?
Se constată cu diferite.
ocazii (și seria de față a co
locviilor „Scînteii" reactua
lizează tema de meditație)
că literatura dedicată lumii
muncitorești cunoaște o evo
luție într.ucîtva lentă, inega
lă, că muncitorii devenițl
eroi de roman, bunăoară, nu
reușesc totdeauna să aibă
autenticitatea, forța de ex
presie socială și moral-earacterologică a modelelor
lor din viață. Observația
este Întemeiată. La intreba-

O carte singulară ca năzuință și
tematică este „Regula jocului" de
Paul Cornea. Consecvent cu sine,
autorul este și aici preocupat de
sociologia literaturii, de starea ac
tuală a cercetărilor în spațiul ei, de
posibilitățile aplicării ei la fenome
nul literar românesc.
Raportat la începuturile criticii
literare românești, sfirșitul secolu
lui trecut, aspectul actului critic
are astăzi un caracter paradoxal.
Direcția scientistă, linia sociologiei
literare incipiente, reprezentată de
Gherea. Ibrăileanu, Iorga, Sanielevici și prioritară la un moment dat.
n-a avut o continuitate pe măsura
importanței ei in critica româneas
că. Prefața lui Paul Cornea se
ocupă și ea de evaluarea sectoare
lor de cercetare literară, constatind
decalaje explicabile. Față de critică
și de istoria literară, față de cer
cetările de poetică și semiotică, so
ciologia literaturii i se pare a fi
cenușăreasa familiei : „Mult mai
puțin conturată e sociologia litera
turii ; pe de o parte, amintirea încă
proaspătă a schematismelor brutale
ale anilor ’50 acționează ca o spe
rietoare ; pe de alta, ca in orice
fază de incipiență, domnesc multe
confuzii, iar adesea superficialita
tea teoretică se oferă voios in spec
tacol". Aceste inerții și situații șmt
vizate de „Regula jocului", care-și
propune să familiarizeze pe cititor
cu stadiul cercetărilor de sociologia
literaturii și, totodată, cu metoda
de lucru, prin citeva investigații
ilustrative.
Diversificarea actuală a sociolo
giei literaturii, capitol extrem de
bogat și nuanțat al cercetărilor eu
ropene pe această temă, face obiec
tul unei expuneri speciale : soeio-

Paul CORNEA:
nesatisfăcătoare sistematizările lui
Wellek-Warren, Lucien Goldmann
sau perspectiva lui Robert Escarpit
și propune un punct de vedere
mediator, care să cuprindă, nu fără
pierderi inevitabile, acceptate ca
atare, întreg cimpul sociologiei li
teraturii. El s-ar subdivide într-o
Sociologie a creației, o Sociologie
a „conținuturilor" și mentalității.
Sociologia instituției literare, Socio
logia istorică și tipologică a litera
turii. Psihosociologia lecturii, So
ciologia lecturii, Sociocritica. Sub
sistemul cel mai avansat și cel mai
eficient, cel către care merg și op
țiunile autorului, este cel de Socio
logia lecturii, căruia îi este dedicat
dealtfel un întreg capitol de ini
țiere intitulat De Ia critica genetică
Ia sociologia lecturii. Altfel spus,
este vorba de sociologia receptării,
de relația cărții cu publicul. Hans

Robert Jauss este cel care avansează pe această cale formulind conceptul de „orizont de aș
teptare". Acest orizont de așteptare
este cel ce premerge operei și o
preformează, cu alte cuvinte dic
tează succesul sau insuccesul ei.
Dacă opera nu corespunde orizon
tului de așteptare al cititorilor, ea
va fi neglijată, respinsă etc. Dacă
ea răspunde așteptărilor acestui
orizont, ea va fi receptată ca „opera

durează circa 15 ani. Supremația
unui autor ar depinde din ăcest
unghi de vedere de longevitatea și
autoritatea publicului receptor. Intercondiționările sînt insă mai mul
te și regula e complicată. „Regula
jocului" cuprinde apoi aplicații con
crete de sociologia literaturii. Inte
resant este să menționăm, înainte
de a vorbi de cîteva contribuții pri
vind direct literatura română, con
ceptul de „concordanță" avansat de

„REGULA JOCULUI"
așteptată". Paul Cornea notează
apropierea acestei teorii actuale de
mai vechea teorie a lui Gherea asu
pra autorilor selectați sau nese
lectați de mediu, pentru ă observa
că instrumentul științific, indiferent
de ciștigul de perspectivă, este apro
ximativ și pentru criticul sociolog
din secolul trecut și pentru cel de
astăzi. Imperfecțiunea metodelor de
lucru nu scade insă importanța cer
cetărilor și a rezultatelor lor. R. Escarpit demonstrează interesanta re
lație de generație, de exemplu, din
tre un scriitor de succes și cititorii
lui. Selectat în faza debutului de
un public de circa 20—25 de ani,
autorul de succes va . stărui în
această condiție, din punctul de ve
dere al sociologiei literaturii, atît
timp cît publicul său va domina ca
influență consumul literar. Cerce
tările apreciază că această perioadă

cercetător tn spațiul literaturii com
parate. El este destinat să înlocu
iască pe acela de „influență", în
momentul in care acesta nu mai
corespunde faptelor. Paul Cornea
observă, alături de alți compara
tiști, existența unor identități de
dezvoltare literară in arii geogra
fice apropiate sau depărtate. Este
aici vorba de influență ? Nu este
mai nimerit a introduce conceptul
de „concordanță", acordind poligenezei formelor un rol mai impor
tant și mai conform realităților is
torice ? Subintitulat Către o siste
matică a relațiilor literare interna
ționale, eseul Conceptul de „concor
danță" in literatura comparată des
chide perspective noi asupra pro
blemei, atinse și în discuția despre
protocronism și sincronism. Aplică
rile pe teren românesc sînt intere
sante și dovedesc eficiența cerce-

tora li s-ar părea interesante. Dincolo
de aceste posibile controverse, cred că
trebuie să avem o permanentă grijă
să oferim publicului lucrări de ca
litate, lucrări care să se impună prin
noblețea ideilor pe care le afirmă și
astfel să-i stimuleze gîndirea des
pre artă.
— Cum. apreciați prezența portre
tului in preocupările sculptorilor noș
tri in momentul de față ?
— Interesul sculptorilor noștri, mai
ales al celor tineri, pentru portret e
scăzut. Desigur, aparent, portretul are
un caracter mai modest declt o mare
compoziție, de exemplu. Poate aici
ar trebui să găsim o explicație. La
fel de adevărat este și faptul că fie
care artist se îndreaptă spre acel do
meniu capabil să-i ofere satisfacțiile
cele mai mari de ordin estetic și spi
ritual. Marii artiști ca Moore. Zadki
ne, Lipschitz, Arhipenko etc. nu au
făcut portrete. Ar fi păcat însă, re
venind la sculptura noastră contem
porană, ca portretul să lipsească din
preocupările artiștilor, mai ales că
expozițiile din ultimul timp au ară
tat unele certe reușite în acest do
meniu. Cred, în aceeași ordine de
idei, că Institutul de arte plastice ar
trebui să canalizeze mai atent pre
gătirea studenților spre realizarea de
portrete.
— Ce ne puteți spune despre tra
diția românească in domeniul por
tretului ?
— Bazele portretisticii noastre în
sculptură au fost puse de Paciureă
și continuate apoi de Jalea. Medrea,
Milița Petrașcu și mai ales de Anghel
— unul din cei mai fini observatori
și creatori de portrete de la noi. Fie
care din ei a deschis alte drumuri iri
acest domeniu, l-au marcat cu reali
zări de prestigiu. Aș face insă o mare

omisiune dacă nu l-aș aminti pe
Constantin Brâncuși, ale cărui cape
te de copii, bustul lui Nicolae Dărăscu sau portretele de început ni-1
relevă ca pe un mare și profund por
tretist, ca și „Muza adormită" de mai
tîrziu, care, deși merge spre esența
lucrurilor, transmite o impresie
aproape realistă.
— Care sint, după părerea dv., ro
lul și locul tradiției in mișcarea ar
tistică contemporană ?
— Cred că atunci cind vorbim des
pre artă, prin tradiție nu trebuie să
înțelegem numai pe cea națională,
în decursul istoriei artelor, începind
de la mărturiile genialului creator al
omului primitiv, din peștera de la
Altamira, și pînă în zilele noastre,
s-au consemnat definitiv niște cuce
riri de bază ale artei, valabile imua
bil pentru forța și adevărul lor, pen
tru toate timpurile și toate popoarele.
Părerea mea este că mergem și pe
linia marilor tradiții universale. Eli
berarea de aceste tradiții duce în mod
implicit la marasmul unor fenomene
regretabile ce se petrec astăzi in arta
plastică pe plan mondial.
— Cum se integrează sculptura ro
mânească în mișcarea artistică con
temporană ?
— Din an in an, sculptura româ
nească se înscrie tot mai insistent în
circuitul mondial, ca o artă în plină
evoluție, cu variate și puternice po
sibilități de exprimare, demonstrînd
din ce în ce mai pregnant calitatea și
claritatea ei în a descifra și tălmăci
în spirit contemporan și original ma
rile tradiții universale ale artei, în
care, desigur, în mod firesc se includ
valoroasele noastre tradiții naționale.
Convorbire realizată de

Leila POP

Gala tinerilor dirijori
lată o manifestare muzicală, de fapt o competiție nedeclarată, care
după trei ediții s-a impus atenției marelui public — Gala tinerilor diri
jori. Un festival la care și-au adus contribuția : Asociația oamenilor de
artă (Colegiul criticilor muzicali), Comitetul județean de cultură și educa
ție socialistă Prahova și Orchestra simfonică din Ploiești, Consiliul popu
lar al orașului Bușteni, tn inima Văii Prahovei, in orașul Bușteni, intr-o
frumoasă sală de concerte, bine dotată acustic, sub reflectoarele echipei
de filmare, cu microfoanele pregătite pentru înregistrare ale studiourilor
muzicale ale radioteleviziunii — 12 tineri muzicieni, absolvenți ai conser
vatoarelor din Iași,
lași, Cluj-Napoca, București, au oferit publicului prahovean trei seri de muzică.

Momente clasice
O confruntare interpretativă cu
marile momente ale clasicismului
muzical poate fi, in importantă mă
sură, revelatoare asupra culturii pro
fesionale. asupra profilului persona
lității artistice aflate în procesul au
todefinirii. în prima seară a Galei ti
nerilor dirijori, intitulată chiar „Mo
mente clasice", am putut aprecia că
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logia sau sociologiile literaturii ?
Practic, nu există o singură sociolo
gie a literaturii, ci mai mpite în
funcție de emițătorii teoriilor de
sociologie literară și aplicarea lor.
Dacă esențială este pentru toți ur
mărirea raportului literaturii cu
societatea și dacă pentru majo
ritatea cercetărilor de sociologie li
terară marxismul este un reper in
dispensabil, unghiurile de abordare
sînt diverse. Paul Cornea consideră

„Sînt pentru procesul Înnoitor in
artă — mărturisea de curind maestrul
Ion Irimescu. Consider această
înnoire nu ca un scop în sine, cu iz
de modă comercială, ci ca un element
de conținut determinat de permanen
ta prezență a noastră în contempo
raneitate. Punctul central rămine
figura omului, care mă interesează in
primul rînd"...
— S-au încercat — in tot cursul is
toriei — diferite definiții ale operei
de artă. Care este pentru dv. cea mai
cuprinzătoare dintre acestea ?
— Rațiunea și emoția artistică,
după pasiune, sînt două noțiuni pri
mordiale și constitutive ale procesu
lui de creație. Opera de artă, năs
cută din trăirea emotivă a momen
tului creator, se conturează In limite
de diferite intensități, în raport cu
impulsul care a generat-o. Rațiunea,
că element organizatoric și diriguitor,
acorda valorii artistice substanța ei
de permanență și de inteligibilitate,
definind astfel opera de artă ca un
act lucid al subconștientului nostru.
— Cum poate fi implicat prezentul
in sculptura românească de azi?
— Sculptura noastră de azi. din
punctul de vedere al valorii artistice,
se află pe o treaptă destul de înaltă.
Este, de asemenea, foarte acută pre
ocuparea artiștilor de a o integra, cît
mai eficace, în contextul vieții con
temporane, respectiv țelurile socialeducative actuale. Mărturie stau nu
meroasele dezbateri la care, împreu
nă cu publicul amator de artă, am
asistat în ultima vreme. Arta și ora
șul, arta și strada, arta și oamenii —
iată tot atitea teme, tot atîtea încer
cări de a lega problemele strict indi
viduale ale creației artistice de pro
blemele mari ale societății noastre
socialiste. Formele și soluțiile propu
se sînt foarte diferite. In ultimii ani,
mai ales, au fost realizate lucrări
foarte importante și deosebit de in
teresante ca concepție artistică.
— Care este sensul moral al apar
tenenței artistului la colectivitate și
cum credeți că poate el influența
opinia publică ?
— Arta monumentală, artă de for
prin excelență, mi se pare cea mai
în măsură să influențeze eticul prin
intermediul esteticului. Preocuparea
centrală referitoare la domeniul atit
de particular al sculpturii, în general,
mi se pare a fi aceea, a omului. Por
nind de aici, de la reprezentarea omu
lui, se pot afla nenumărate și va
riate posibilități de a-1 exprima in
cele mai îndrăznețe forme. Trebuie
să ne ferim însă, în continuare, de
acele platitudini inexpresive, făcute
uneori — e adevărat — cu meșteșug,
dar care nu exprimă nimic. Impor
tantă, mi se pare, în primul rînd, in-r
tenția artiștilor de a se adresa oame
nilor.» Mă gindesc nu numai Ia
subiectul lucrărilor, dar și la expri
marea convingătoare din punct de
vedere artistic a acestor subiecte.
S-ar putea, desigur, ca mulți dintre
cei ce privesc o lucrare să nu fie de
acord cu anumite rezolvări care al

tării sociologice prin îmbogățirea
perspectivei. Iată Constituirea unui
gen. Intre „românce" și „novei" :
romanul românesc în secolul al
XIX-lea, temă asupra căreia Paul
Cornea revine și in care urmărind
sociologia instituțiilor culturale, ra
porturile publicului cu acestea și
cu produsele editoriale se aduc
clarificări importante asupra vieții
romanului românesc la sfirșitul
secolului trecut. O incizie de aceeași
factură este încercarea Teatrul pu
blicului sau publicul teatrului ?, în
care obiectul de studiu este teatrul
românesc in secolul trecut și publi
cul său. Precizările sînt importante.
Noțiunea de public al teatrului ro
mânesc in secolul ‘trecut se modi
fică la cercetarea atentă. El
este un public restrîns și elitar și
nu publicul amestecat de mai tîr
ziu, din toate clasele sociale. Infor
mațiile întîmplătoare asupra acestui subiect capătă prin asemenea
cercetări armătură științifică. în
aceeași serie de cercetări intră și
Originea și fuucționarea unui mit
literar. Cazul Alecsandri, unde ti
tlul nu motivează suficient cauza
cercetării, dar răspunde scopului.
La o privire superficială asupra
operei lui Alecsandri succesul nu
pare justificat. Autorul convoacă
mijloacele de investigație ale so
ciologiei literaturii pentru a desci
fra cauzele stabilității mitului
Alecsandri.
„Regula jocului" e o inteligentă
și avizată pledoarie pentru reîncetățenirea unui tip de cercetare, de
venit astăzi instrument științific de
prim ordin pentru cunoașterea fe
nomenului literar.

M. UNGHEANU

sub bagheta lui Marin Soare, spre
exemplu, prima mișcare a Simfoniei
a VIII-a de Beethoven a beneficiat
de un contur ferm trasat, atît la ni
velul desfășurării evenimentelor mu
zicale, cît și la acela al relației pla
nurilor sonore just proportionate, iar
Concertul pentru violoncel și or
chestră de Haydn (solist Victor Po
pescu), deși o pagină dificilă, a fost
rezolvat cu mult echilibru. Theodor
Romașcanu a împlinit uvertura „Egmont" de Beethoven cu o concepție
fermă și sobră, o exprimare pe care
dirijorul trebuie să o urmărească în
continuare, orientîndu-se cu și mai
mare acuitate vizavi de situațiile
concrete ale ansamblului. în schimb,
Viorel Ardeleanu, în finalul Simfo
niei a V-a de Beethoven, a dezvăluit
o adresare sinceră, directă, ce se do
rește însă proporționată diferențiat
la nivelul exigentelor partiturii. Și,
tot în „Momente clasice", dirijorii
Mihai Damian, Mihai Diaconescu,
debutanți în Gala tinerilor dirijori,
au dezvăluit simț muzical de calitate,
o atentă studiere a unor cunoscute
pagini mozartiene.

D. AVAKIAN

Perspective romantice
Si cea de-a doua seară a Galei
tinerilor dirijori a cuprins un pro
gram extrem de atrăgător, dar și
realizări pe măsură. Din nou la pu
pitru, Marin Soare a imprimat uver
turii „Oberon" de. Weber o desfășu
rare fluentă, un ritm alert, o linie de
gust ce conserva strălucirea, dar și
delicatețea melodică a paginii. Tot
intr-o lucrare de Weber, Concertul
nr. 1 pentru clarinet și orchestră
(solist Cristian Vlad), Nicolae Racu
a dezvăluit siguranță, promptitudi
nea replicilor. Propunind o piesă
complexă, uvertura-fantezie .,Ro
meo și Julieta" de Ceaikovski. Emil
Aluaș, un tînăr instrumentist din
Cluj-Napoca, a demonstrat remarca
bile aptitudini dirijorale ; mișcarea
voit mai lentă pe alocuri, dar susți
nută emoțional, a dat interpretării
căldură, poezie.
Panorama compozitorilor roman
tici și a tinerilor dirijori a mai cu
prins partea I din Simfonia a Il-a
de Brahms, sub conducerea lui Ale
xandru Iosub, un dirijor tempera
mental ce urmărește însă echilibrul
expresiei, un dirijor preocupat de
analiza minuțioasă a textului, concepind soluții personale ingenioase,
fără a pierde din vedere linia mare

a piesei. în fine. Dorin Frandeș, un
muzician cu o mai bogată experiență
dirijorală, pe care a reușit s-o evi
dențieze cu prisosință in uvertura
la opera „Maeștrii cîntăreți din
Niirnberg", versiunea propusă de el
mizind tocmai pe susținerea ampli
tudinii tematice, intr-o generoasă
desfășurare a liniilor melodice.

Dan SCURTULESCU

Orizonturi ale școlilor
naționale
După paginile clasice și romantice,
in cea de a treia seară s-au ascultat
opusuri aparținind reprezentanților a
trei dintre înzestratele școli naționale,
care au adus o generoasă contribuție
la tezaurul muzical al omenirii. Un
program in care au răsunat și Pre
ludiul la unison, și Rapsodia I de
George Enescu, și cele Șase dansuri
românești de Bartok..., dar care a
căpătat și mai multă strălucire prin
participarea tinerilor dirijori prezenți la gală. A fost un prilej să-l
vedem pe Mihai Damian cum caută
acel fluviu melodic al Preludiu
lui la unison, să remarcăm încă o
dată claritatea gestului, precizia lui
Nicolae Racu, date favorabile unui
bun dirijor-acompaniator. date evi
dente in Concertul de Paul Constantinescu, in care a colaborat cu ta
lentata harpistă Daniela Oală: am
Kutut cunoaște o tînără dirijoare —
Iihaela Roșea, pînă în momentul de
față cu experiența ansamblului co
ral, încă la început de drum, dar
rezolvînd fără probleme micile cro
chiuri bartokiene. Finalul celei de a
treia seri și bineînțeles al întregii ma
nifestări a fost, după părerea mea,
sub semnul marii revelații. Pentru
că. după ce am făcut cunoștință cu
tineri debutanți, după ce am apre
ciat treptele afirmării pe care au suit
in ultima vreme Marin Soare. Ale
xandru Iosub, N. Racu, după ce
l-am aplaudat pe Dorin Frandeș tăl
măcind muzică wagneriană șl am
simțit in gestul dirijoral al lui Emil
Aluaș profunzime, o incandescență a
transmisiei — am avut surpriza des
coperirii, în piesa „Tablouri dintr-o
expoziție" de Mussorgski, a două vi
guroase talente. Este vorba de Vasile
Corjos, profesor din Tg. Mureș, mu
zician de calitate, cu o gestică largă,
maiestuoasă, pătrunzătoare, concen
trat în expresie ; și, prezență de ex
cepție. Mihai Vîlcu din Iași, elev al
lui Ion Baciu, nu numai un fin cu
noscător al aparatului orchestral, dar
și plin de fantezie, împletind rigoarea cu surprtza, Obținînd Imaginea
«onoră imediată, dar și adincind
sensul, emoția fiecărui moment. Doi
tineri dirijori care au pus în valoa
re resursele orchestrei simfonice
ploieștene — un remarcabil colectiv
artistic, maleabil, spontan, eficient,
participant entuziast la descoperirea
și lansarea speranțelor baghetei mu
zicale românești.

Smaranda OȚEANU
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A apărut

Președintele Republicii Filipine

MANILA
Realegerea dumneavoastră In înalta funcție de președinte al Repu
blicii. Filipine îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele po
porului român, cît și al meu personal, cordiale felicitări, insolite de urări
de noi și .tot mai importante succese în nobila dumneavoastră misiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CANADA
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist din
Canada, in numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm un cald salut tovărășesc, sincere
felicitări și cele mai bune urări de noi succese in activitatea pe care o
desfășurati pentru promovarea Intereselor oamenilor muncii, afirmarea
idealurilor democrației și progresului social, păcii, securității și colaborării
în întreaga lume.
Reafirmăm convingerea noastră că relațiile de solidaritate și colaborare
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Canada, bazate pe
principiile egalității, independentei și neamestecului în treburile interne, al
dreptului fiecărui partid de a-și elabora tactica și strategia revoluționară,
se vor dezvolta in continuare in interesul celor două țări și popoare, al con
solidării unității forțelor progresiste, democratice și antiimperialiste de
pretutindeni.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 12/1981
Revista cuprinde articolele : Autoconducerea muncitorească — cadru
de afirmare a noii calități a oame
nilor muncii ; Creșterea producției
agricole, obiectiv prioritar al noii
revoluții agrare ; Actualitatea teh
nologiilor flexibile ; Preliminarii la
o nouă prognoză a construcției de
locuințe ; Valori și limite în sociolo
gia românească actuală ; Eficiența
creativității tehnice și • invățămintul
tehnologic ; Militantism și spirit
științific. în revistă mai sînt inse
rate rubricile ; DEZBATERI (Con
cepție și practică în prevenirea și
combaterea infracțiunilor) ; CON
SULTAȚII (Rolul partidului în con
ducerea democratică a societății) ;
PAGINI DE ISTORIE (învățămin
tele unui odios act agresiv fascist ;
Un episod tragic din perioada dic
taturii militaro-fasciste) ; DIN MIȘ
CAREA COMUNISTA ȘI MUNCITO
REASCA MONDIALA
(Strategia
stingii pentru o Spanie a progresu
lui) ; VIAȚA INTERNAȚIONALA
(Cicluri și crize in economia mon
dială. Opinii). Mai sînt cuprinse ru
bricile : Cărți și semnificații ; Con
sfătuiri cu cititorii ; Cuvintul citito
rilor.

numărîndu-se printre pri
mii care au inițiat zborul
cu avioane, inclusiv cu
reacție".
...Supersonicul cu geome
trie variabilă execută o ul
timă manevră și iși așterne
roțile pe asfaltul pistei. în
ochii instructorului a în
ceput să strălucească lu
mina satisfacției. încă un
pilot va zbura in simplă
comandă
pe
modernul
avion de luptă. Colonelul

Dumitru Tache se bucură
de un solid prestigiu ca in
structor de zbor : de peste
25 de ani poartă însemnul
celei mai înalte clasificări
ca pilot. în carnetul său,
care păstrează evidența
misiunilor aeriene, o cifră
impresionantă : 4 500 ore
de zbor, din care aproape
4 000 pe avionul de vinătoare cu reacție. Fiecare
minut și secundă din aces
te ore de zbor i-au cerut
concentrare maximă, te
meinică pregătire, calm și
precizie. Sute și sute de
piloți militari s-au bucurat
că el, comunistul Dumitru
Tache le-a fost instructor.
Printre ei și cosmonautul
Dumitru Prunariu.
...Furtuna puternică răs
colea marea, rostogolind
valuri înalte de 6—8 metri.
De peste 10 ore cei opt ma
rinari greci de pe vasul
„Akra Aktion", eșuat pe un
banc de nisip, iși pierdu
seră aproape orice speran-

ță că vor mai putea fi, sal
vați. Două nave încercaseră
zadarnic să le vină în aju
tor. S-a incumetat s-o facă
echipajul elicopterului ro
mânesc cu reacție IAR
330 H. Colonelul Dumitru
Cristian și căpitanul Ilie
Datcu, piloți clasa intii,
maiștrii militari Veronel
Dragomir Și Mircea Tauber,
patru inimi temerare, s-au
apropiat cu elicopterul de
nava eșuată. Puternicele

misiunile încredințate. în
cursul anului precedent și
in prima jumătate a aces
tui an toate aplicațiile tac
tice și tragerile aeriene cu
rachete și cu armament artileristic de bord au fost
cotate
cu
calificativul
„foarte bine". Examenele
susținute pentru obținerea
sau reconfirmarea licenței
de zbor au atestat înalta
măiestrie. Printre unitățile
fruntașe, cu o contribuție
substanțială la obținerea acestor valoroase rezultate,
este și aceea comandată de
maiorul Stătescu.
...Rețeaua aeriană ex
ternă a Companiei TAROM
totalizează peste 120 000 km
și leagă Bucureștful de 38
de capitale și alte mari
orașe europene, africane,
asiatice și americane. Piloții comandanți de detașa
mente Florian Girjoabă și
Marius Morofanu se nu
mără printre cei cu pes
te 8 milioane kilometri
parcurși in zbor pe meri
dianele și paralelele glo
bului. Rețeaua internă asi
gură permanent Capitalei
legături cu 15 orașe impor
tante ale țării.
...Aproape 200 de instruc
tori — intre care Mihai
Bucurescu, Gheorghe Bărbuceanu — pregătesc in
acest an, prin cele 14 aero
cluburi, circa 6 000 de spor
tivi in ramurile zbor cu
motor, planorism, aeromodelism și rachetomodelism.
...Frumoase
aprecieri
despre avioanele construite
în România sosesc continuu
din țările care, le-au soli
citat. Printre ele S.U.A.,
Suedia, Spania, Canada,
Argentina, Japonia. Sint
elogiate deopotrivă calită
țile avionului BN-2 (Islan
der), ale motoplanorului
I.S., ale altor aeronave de
construcție românească.
De ziua lor, aviatorii
militari și civili, toți cei
ce-și îndeplinesc misiunile
față de patrie, partid, po
por, sub culorile azurului
românesc, iși reafirmă hotărirea de a ridica pe noi
culmi tradițiile glorioase
ale aeronauticii noastre, de
a-și realiza ireproșabil sar
cinile de onoare și de înaltă
răspundere ce le sînt în
credințate.

motoare ale aeronavei, so
licitate la maximum, au
funcționat ireproșabil și au
fost obligate să asigure
punctul fix deasupra epa
vei. Rind pe rînd, cei opt
marinari greci au fost ur
cați la bord cu ajutorul
scaunului de salvare. Piloții și tehnicienii români acționind ca un singur om,
cu o inaltă măiestrie pro
fesională, cu eroism, și-au
îndeplinit misiunea. O mi
siune dramatică. O misiune
umană.
...Comisia de inspecție
și-a formulat concluziile.
Unitatea a fost apreciată
cu calificativul maxim. Co
mandantul ei, maiorul Ni
colae Stătescu, este tînăr.
Cum, dealtfel, tineri sint
și comandanții de escadrile,
de patrule, majoritatea piloților. Tinerețea regimen
tului este dublată însă de
maturitate comunistă, de
sentimentul înaltei răspun Colonel
deri față de sarcinile, de Adrian MIERLUȘCA

________ >

SENSUL UNUI DESTIN MUNCITORESC
(Urmare din pag. I)
eu, toate bune, numai că
avem niște necazuri din
care numai dumneavoastră
ne puteți scoate. Ne trebu
iesc, taică...». în acel mo
ment am simțit genunchiul
omului de lingă mine. Cre
deam că-mi face semn să-1
las pe el să prezinte situa
ția, drept pentru care l-am
și invitat s-o facă. Gazda a
izbucnit în ris : «Nu-i ni
mic, tovarășe, chiar îmi
place, l-a asigurat el pe cel
ce mă Însoțea. Parcă l-am
auzit pe tata. Zi-i înainte,
taică...». Și-am zis. Și ne-a
ajutat. Că, să știi, pe mine
n-a fost om să mă refuze ;
de la muncitor pînă la mi
nistru. Dar nici de ajutat
nu m-a ajutat nimeni ca
tovarășul Ceaușescu 1 Da
torită dumnealui, și Șantie
rul, și orașul Oltenița arată
așa cum arată, adică așa
cum nici prin gind nu-mi
trecea mie in 1948, la na
ționalizare..."
Taica...

Tinărul de 26 de ani, în
1948, primea din partea
Ministerului Industriei ur
mătoarea delegație : „Dl.
Cristea V. Ion se numește
pe data intrării in vigoare
a Legii pentru naționaliza
rea întreprinderilor indus
triale, bancare, de asigu
rări miniere și de trans
port, director al între
prinderii S.A.R.T.A.T. din
Oltenița.
In baza art. I și 8 din
suszisa lege, Dl. Cristea
V. Ion preia conducerea în
treprinderii,
îndeplinind
toate atribuțiile ce reve
neau, conform normelor
comerciale sau statutelor,
vechii conduceri. In aceas
tă calitate Dl. va fi repre
zentantul legal al între
prinderii; semnind valabil
pentru aceasta, din mo
mentul intrării in funcți
une".
„Domnul" Cristea din
acea vreme era timplar și
trasator. Adică unul din
oamenii care arătau altora
cum și unde să taie lem

• CURCUBEUL...
TRANSMIȚATOR DE IN
FORMAȚII. Razele laserilor
„clasici" sînt transmițători ideali
de informații, dar nu în orice
condiții meteorologice. Savanții
sovietici au reușit să înlăture
recent această dificultate, realizind un laser de un tip prin
cipial nou. pe bază de eoloranți
organici. Raza lui purtătoare de
informații nu este perturbată de
nici un fel de obstacole atmos
ferice. Creatorii noului anarat
au renunțat la metoda tradițio
nală de codificare a informației
cu ajutorul modificărilor de am
plitudine (parametru sensibil la
acțiuni exterioare) și au propus
utilizarea în acest scop a schim
bării culorii. în milionimi de se

nul pentru armătura vase
lor pescărești pe care le
construiau sau le reparau.
Tăia și el cînd era nevoie
— și nevoie era. Și dintr-o
dată s-a văzut pus să con
ducă. Și face această mun
că de 33 de ani ! în numele
noilor stăpini, al muncito
rilor, în același loc prime
nit mereu, între aceiași
oameni mereu alții, care au
învățat de-atunci încoace
să facă cargouri ultramo
derne Ia fel de bine cum
știau altădată antemergătorii lor să alcătuiască va
sele ori bărcile de pescuit.
Iată de ce, acum, colectivul
i-a încredințat mandatul de
delegat la apropiatul Con
gres al consiliilor oameni
lor muncii. Pentru el, în
toți acești ani * conduce a
însemnat a munci. Sau in
vers. Sau și una și alta. Și,
mai presus de toate, a con
duce a însemnat pentru el,
ca și pentru întreaga clasă
pare și-a asumat răspun
derea pentru destinele na
țiunii, a învăța ! Cu o foa

cundă, într-un impuls laser se
perindă toate culorile curcubeu
lui, transmițind punctului de re
cepție o cantitate uriașă de in
formații.

• VACCIN
ÎMPO
TRIVA FEBREI AFTOASE.
în S.U.A. a fost obținut, prin
metodele ingineriei genetice,
un vaccin împotriva febrei aftoase. Testările asupra anima
lelor dovedesc eficacitatea lui.
Referindu-se la această desco
perire, John Block, secretar
pentru agricultură, a declarat
că ea va permite economii anuale de mai multe miliarde de
dolari și sporirea disponibilită
ților mondiale de carne. Vacci
nul a fost obținut prin metoda

me greu de explicat în
cuvinte, cu o grabă justifi
cată de sarcinile momen
tului, dar parcă și de do
rința de a remonta timpul.
Din acest motiv, drumul
lui de la tîmplarul trasator
la inginerul constructor de
nave se aseamănă, ca două
picături de apă, cu drumul
străbătut de colectivul șan
tierului de la modesta înde
letnicire de a confecționa
bărci la complexa activita
te pe care o cere construi
rea modemelor nave de
azi. într-un sens mai
larg, drumul Iui e un
drum-simbol : drumul de
venirii noastre de-a lungul
unei perioade revoluționare
extraordinare,
care
a
schimbat din temelii cursul
istoriei, împlinind idealuri
le de dreptate și viață
demnă ale întregului po
por. De aceea, „taica".
Eroul Muncii Socialiste de
astăzi, seamănă, într-un tel
sau altul, cu milioanele de
oameni ai muncii din pa
tria noastră.

„recombinării ADN-ului“, (n ca
drul programului de cercetări
inițiat de Departamentul Agri
culturii al S.U.A. în colaborare
cu laboratorul de inginerie ge
netică „Genentech" din San
Francisco. Vaccinul nu prezintă
nici un pericol pentru că utili
zează numai un segment de vi
rus și deci nu poate declanșa
boala la animalul vaccinat. Epi
zootia de febră aftoasă provoa
că mari pierderi în rindul bovi
nelor șl ovinelor, îndeosebi in
Europa, Africa și America de
Sud.

® MORI DE V1NT PE
MARE. Inginerul danez Kiel
Jorgensen a imaginat un sistem
de alimentare cu energie elec

★

Tovarășul Aurel Duma, ministru
secretar de stat la M.A.E., a primit,
sîmbătă, pe Mohamed Kraiem, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
Partidului Socialist Desturian, mi
nistrul tineretului șl sportului din
Tunisia, aflat în vizită în tara noas
tră în fruntea unei delegații de
partid și de 'stat, la invitația C.C. al
P.C.R.

Au fost abordate aspecte ale ra
porturilor româno-tunisiene, evidențiindu-se dorința reciprocă de a
le amplifica și diversifica în toate
domeniile de activitate. A avut loc,
de asemenea, un schimb de păreri
cu privire la unele probleme inter
naționale actuale.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cînd vor părăsi atleții noștri
pista anonimatului?
nerii unor performanțe maxime (mai
După baschet, volei, scrimă și caiacales în cursul zilei de joi), dar și
canoe, care au dominat finalele „Da
așa se putea realiza mai mult decît
ciadei" in săptăminile anterioare,
două-trei recorduri naționale sau per
săptămina sportivă ce-o încheiem azi
sonale, fără valențe și semnificații
a decurs mai ales sub semnul atle
deosebite. Nu ne referim aici la pro
tismului. Timp de trei zile, în am
bele în care de ani și ani batem pasul
bianța tradițională a Stadionului Re
pe loc (10O m, 200 m, garduri, suliță,
publicii din Dealul Spirii, cele mai
prăjină, ciocan, ștafete), ci mai cu
bune atlete și cei mai buni atleți s-au
seamă la acelea în care avem valori
întrecut, in programe nonstop, des
de nivel internațional și unde aveam
fășurate de dimineața pînă la lumi
nădejdi (înălțime, 400 m, 3 000 m ob
na reflectoarelor, pentru cucerirea
stacole, 5 000 m, 10 000 m).
titlurilor de campioni naționali și ai
Și in privința organizării asigurate
„Daciadei".
de Federația de atletism, aprecierile
Cunoscînd regresul ce-1 înregis
se întind, de asemenea, pe toată gama,
trează de cîtva timp atletismul nos
de la pozitiv la negativ. Dacă în an
tru (aureolat de tot mai puține mari
samblu s-a asigurat o bună organi
performanțe de la o olimpiadă la
zare, dacă se cuvin cuvinte de laudă
alta), cunoscînd deficiențele de con
pentru
un larg detașament de arbitri
cepție, de metodică și de organizare
(oameni de diferite profesii dispuși
ce caracterizează azi la noi această
să-și consațre timpul liber acestui
disciplină sportivă de bază, se înțe
sport îndrăgit), din păcate au existat
lege că nu ne așteptam la puzderie
și deficiențe care au umbrit impresia
de recorduri naționale, și nici nu ne
generală. Acestea s-au manifestat în
așteptam la recorduri europene sau
alcătuirea uneori dezavantajoasă a
mondiale. Totuși, spectatorii (preseriilor, în desfășurarea ștafetelor
zenți in număr mai mare decît în
(din pricina indeciziei și lipsei de
anii precedenți, dar mai mic decît
promptitudine a organizatorilor, cei
în anii '50—’60) sperau la mult mai
de la C.A.U. au fost lipsiți de titlu la
mult decît li s-a oferit.
ștafeta masculină 4 x 400 m, deși cîștiEste drept, cîteva atlete au avut
gâseră la mare distanță), în anunțarea
evoluții sportive la nivelul interna
rezultatelor (care la premiere erau
țional al reputației lor și la nivelul
modificate față de comunicările ini
așteptărilor publicului: Florența Crățiale) sau chiar in desfășurarea
ciunescu (66,60 m la disc), Vali Ioprotocolului de premiere.
nescu (6,72 m la lungime), Mihaela
Poate nu am fi insistat atît asupra
Loghin (19,92 m la greutate), Fița
acestor aspecte dacă actualele finale
Lovin (2:00,14 la 800 m; 4:04,13 la
ale „Daciadei" n-ar fi constituit și o
1 500 m) și Maricica Puică (8:49,27 la
repetiție pentru Universiada pe care
3 000 m). Dintre băieți, numai Iosif
Bucureștiul o va găzdui începind din
Naghi .(66,30 m la disc) poate fi evi
19 iulie. Din punctul de vedere al
dențiat, el reușind de data aceasta
pregătirii sportive este limpede că se
cea mai lungă aruncare măsurată
impun îmbunătățiri serioase în pro
vreodată în țara noastră. Desigur,
bele de înălțime băieți și fete, lunsatisfacția gcestor rezultate ar fi
■
gime băieți, obstacole, ștafetă 4x400
fost deplină dacă — in Consens cu
posibilitățile demonstrate in acest, m băieți și chiar în cele feminine de
semifond, pentru ca și acești repre
sezon — am fi asistat, cum sperasem,
zentanți ai noștri să conteze în lupta
la prima săritură de 7 m în lungime
pentru medalii — alături, după cum
a unei atlete, la prima săritură de
sîntem convinși, de Florența Crăciu
peste 8 m a unui atlet în aceeași
probă, sau la prima aruncare dincolo
nescu, Vali Ionescu, Anișoara Cușmir,
de 70 m a Florenței Crăciunescu.
Iosif Naghi, Horia Toboc. Paul Copu,
Sîntem convinși, totuși, că nu va mai
Maricica Puică și Fița Lovin care au
trece mult pînă la ziua acestor per
șanse reale și îndatoriri deosebite
sens. La Universiadă
în acest
formanțe dorite și posibile.
Celelalte rezultate (dintre care nu
deci, atleții noștri pot și tre
puține nici măcar nu au îndeplinit
buie să părăsească — o dată pentru
standardul pentru atribuirea titlului
totdeauna — pista anonimatului. Iar
de campion național) s-au situat, ca
din punct de vedere organizatoric, nu
și în alți ani, pe aceeași pistă a me
ne îndoim că lucrurile vor decurge
diocrității și anonimatului pe care nu
atunci „ceasornic". Acum s-a văzut
reușește s-o părăsească atletismul
că se poate.
nostru. E drept, nici condițiile at
Gheorghe MITROI
mosferice n-au fost favorabile obți

Azi, final) în divizia A
Ia fotbal
Astăzi se încheie campionatul divi
ziei A la fotbal. Ultima etapă pro
gramează în Capitală două partide,
care se vor desfășura pe stadioane
diferite : Progresul — Universitatea
Cluj-Napoca (stadionul Progresul) și
Dinamo — Universitatea Craiova
(stadion Dinamo, ora 16 ; meci televi
zat). întilnirile din țară : F.C. Olt —
F.C.M. Brașov ; F.C. Baia Mare —
Jiul Petroșani ; Corvinul Hunedoara
— Politehnica Iași ; F.C.M. Galați —
Steaua ; F.C. Argeș — S.C. Bacău ;
A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica Ti
mișoara ; Chimia Rm. Vîlcea — Spor
tul studențesc.
Cu excepția meciului Dinamo —
Universitatea Craiova, toate celelalte
Intîlniri încep la ora 18.

BOX
La „Arenele Romane"
în prima gală care a avut loc
in reluarea tradiționalelor gale săptămînale de box de la „Arenele Ro
mane", au ieșit cîștigători următorii
pugiliști : 48 kg — Nicolae Crăciun
(Metalul) ; 51 kg — Rome Giolfan
(Voința) și Ionel Tănase (Dunărea
Galați) ; 54 kg — Nicolae Ciobotaru
(Dinamo) ; 60 kg — Ion Stan (Di
namo) ; 63,500 kg — Gelu Hudișteanu
(Metalul) ; 67 kg — Dragomir Ilie
(Dinamo) ; 71 kg — Ion Apostol (Me
canică fină) șl Nicolae Vinătoru (Me
talul) ; 81 kg — Valentin Silaghi (Di
namo) ; plus 81 kg — Petre Bornescu (Dinamo). Următoarea gală —
joi, 25 iunie?

^COTIDIAN—
Relatări ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii“

★

Delegația Partidului Socialist Des
turian din Tunisia, condusă de Mo
hamed Kraiem, membru al Biroului
Politic al C.C. al Partidului Socialist
Desturian, ministrul tineretului și
sportului din Tunisia, a avut, în ace
eași zi, convorbiri la Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist.
Cu acest prilej s-a realizat un
schimb de informații privind preo
cupările și activitatea tineretului din
cele două țări, exprimindu-se dorin
ța reciprocă de adîncire și diversi
ficare a raporturilor dintre Uniunea
Tineretului Comunist și Uniunea
Tunisiană a Organizațiilor de Ti
neret.
(Agerpres)

Cîteva însemnări de Ia finalele „Daciadei"

Temerarii drumurilor in azur
Poporul nostru iși înscrie
print' tradiționalele, fru
moase.
sărbători și pe
aceea dedicată fiilor săi
ce-și slujesc patria cu
abnegație, pasiune și com
petență în rindurile cuteză
torilor aerului. La această
sărbătoare — in a treia du
minică din luna iunie —
aviatorii militari și civili,
personalul tehnic și ingine
resc din aviație, cercetăto
rii din domeniul aerospațial și constructorii de avi
oane iși îndreaptă cu
profundă recunoștință gindul către partidul comunist,
către secretarul său gene
ral,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu — ctitorul și
strategul realizărilor re
marcabile ale României
socialiste. Ei iși exprimă și
cu acest prilej vii mulțu
miri pentru condițiile opti
me asigurate afirmării ta
lentului și geniului creator
al poporului care i-a dat
pe Vuia, Vlaicu, Coandă,
pentru încrederea manifes
tată de partid în capacita
tea fiilor săi de a se înscrie
cu contribuții valoroase. în
dezvoltarea aripilor româ
nești.
Reporterul consemnează
cîteva din numeroasele
ipostaze prin care aviatorii
noștri se aliniază in flan
cul de onoare al datoriei și
misiunii lor.
...Se dă citire Decretului
prezidențial. Cu . pasul . so
lemn, cu fruntea dreaptă,
cu privirea scăldată de lu
mina evenimentului de
neuitat, căpitanul Dumitru
Prunariu, cosmonaut-cercetător, pilot inginer de
aviație, se îndreaptă spre
pr.imul bărbat al României
sc 'liste. Și
secretarul
gK/al al partidului, pre
ședintele republicii, coman
dantul suprem al oștirii
române, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ii inmînează
titlul de onoare suprem
„Erou al Republicii Socia
liste România" și îi prinde
pe veston, în dreptul ini
mii, steaua de aur. „Prin
participarea unui ofițer ro
mân la zborul in Cosmos
— a spus cu acest prilej to
varășul Nicolae Ceaușescu
— se ridică pe o treaptă
nouă tradițiile aviației ro
mâne, realizările oameni
lor noștri de știință, care
au adus o contribuție de
seamă in acest domeniu,

Sîmbătă, tovarășul Emil Drăgănescu, ministrul turismului și spor
tului, s-a intilnit cu delegația con
dusă de Mohamed Kraiem, membru
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Socialist Desturian, ministrul
tineretului și sportului din Tunisia,
aflat în vizită în țara noastră.
în timpul întrevederii s-a procedat
la o informare reciprocă cu privire
la dezvoltarea mișcării sportive din
cele două țări și s-au abordat aspecte
referitoare Ia extinderea și intensi
ficarea relațiilor româno-tunisiene
in planul activității sportive.

CLUJ • în sălile Fondului plas
tic din Cluj-Napoca a avut loc ver
nisajul expoziției de sculptură. a
cunoscutului sculptor bucureștean
Boris Caragea. Sint expuse peste 40
de lucrări de artă monumentală din
marmură și bronz. Un mare nu
măr de artiști plastici clujeni, oa
meni de cultură și artă, studenți.
iubitori de artă au ținut să fie prezenți la festivitatea de deschidere a
expoziției. (Alex. Mureșan).
VASLUI • La Vaslui a avut loc
un schimb de experiență al acti
vului cultural din județ, în cadrul
căruia s-au dezbătut probleme care
vizează generalizarea inițiativelor și
experiențelor bune stimulate, in
această parte a țării, de Festivalul
național al muncii și creației „Cîn
tarea României". (Crăciun Lăluci).
BIHOR A Sub genericul „Aici
sîntem dintotdeauna", la cetatea lui
Menumorut de la Biharia a avut
loc o manifestare politico-educativă și cultural-artistică organizată
de Casa pionierilor și șoimilor’pa
triei din Oradea, în colaborare cu
școala generală din comuna gazdă.
Au participat sute de copii din
școli orădene și din comunele în
vecinate. (Alexandru Peti).
ARGEȘ A Palatul culturii din
Pitești, in colaborare cu comitetul
U.T.C. al întreprinderii de stofe
„Argeșana", a organizat pentru
tinerele muncitoare de. la căminul
de nefamiliști un ciclu de acțiuni
sub genericul „Zile ale culturii și
educației socialiste". Programul cu
prinde o expunere despre politica
internațională a partidului și sta
tului nostru, alta pe teme ale
educației materialist-științifice, dia
loguri privitoare la cunoașterea le
gislației muncii, activități de educa
ție sanitară. (Gh. Cirstea).

© CARAVELĂ DE PE
VREMEA LUI COLUMB.
O caravelă olandeză

scufun

dată in secolul al XV-lea a
fost descoperită în cursul unor
săpături efectuate în portul da
nez Vejle. Descoperirea este
considerată senzațională de că
tre specialiști, deoarece epava
va oferi posibilitatea unei cu
noașteri mai detaliate a acestui
tip de navă construită în epoca
medievală Caravela va fi su
pusă unor lucrări de restaurare,
urmînd să fie expusă apoi in
muzeul de istorie al orașului. La
bordul unor astfel de nave me
dievale au efectuat marile lor
călătorii Cristofor Columb și
Vasco da Gama.

PROGRAMUL 1

tv

11,00
13,00
14.30
14.55
15.20

PROGRAMUL 1

17,00
19,00

8,30 Tot înainte 1
9,05 Șoimii patrie! — Povestea unei In
venții
9,15 Film serial pentru copil : Peripe
ții de vacanță — episodul 6
9,40 Omul și sănătatea
10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
t
13,05 Album duminical
16,00 Fotbal Dinamo București — Uni
versitatea Craiova In ultima' etapă
a campionatului național divizia A
• In pauză : Reportajul „Pregă
tiri pentru Universiada București
’81“
17.50 Ecranizări după opere literare ro
mânești. „Dincolo de pod" (par
tea I). Adaptare după romanul
„Mara" de loan Slavici
18,40 Micul ecran pentru cei mici. Pro
gram artistic pionieresc
19,00 Telejurnal • în întlmpiharea Con
gresului
consiliilor
oamenilor
muncii
19,25 „Cîntarea României": De pe marea
scenă a țării, pe micul ecran. Ju
dețul Suceava
20.50 Film artistic : „Omul Vineri" —
premieră TV. Producție a studiou
rilor engleze
22.30 Telejurnal • Sport

TULCEA A Casa pionierilor și
șoimilor patriei din Tulcea găz
duiește o expoziție de creație tehnico-științifică a pionierilor din ju
deț. Cele 72 de lucrări prezentate
in expoziția intitulată „Start spre
viitor" sint concepute și realizate
de membrii cercurilor pionierești
de electronică-automatizări, navomodelism, construcții — radio, me
canică, aeromodelism și altele.
(Neculai Amihulesei).
BRĂILA A La Galeriile de artă
din Brăila s-a deschis o expoziție
cu lucrări de pictură, sculptură,
grafică și tapiserie realizate de
membrii cenaclului U.A.P. Galați.
Expoziția de înscrie în cadrul unor
schimburi devenite tradiționale în
tre cenaclurile U.A.P. din cele două
orașe. A Fondul artei monumentale
a Brăilei s-a îmbogățit cu. încă 4
sculpturi amplasate în Grădina
Mare. Una dintre acestea este un
bust din bronz al lui Mihail Sadoveanu, care a fost așezat alături
de statuia altui mare prozator ro
mân, Panait Istrati. (Comeliu
Ifrim).
COVASNA A Inspectoratul școlar
județean a organizat in municipiul
Sf. Gheorghe un simpozion cu tema
„Modalități de sporire a eficienței
activității de educare materialistștiințifică a preșcolarilor și elevi
lor". La dezbateri au participat ca
dre didactice, educatori și propa
gandiști. (Pălidnos Maria).
BISTRIȚA-NASAUD A La Com
binatul industrial pentru construc
ții de mașini din Bistrița a avut
loc sesiunea anuală de comunicări
tehnico-științifice. A Comuna Sili-

• APARAT PNEUMA
TIC PENTRU DEPOLUA
REA ZONELOR MARINE.
trică a orașului Ebeltoft din
provincia Jutland, prin folosirea
energiei eoliene. în golful Ebel
toft și în împrejurimi urmează
să fie instalate pe mare 150
„mori de vint", care vor furni
za anual 36 000 MWh. asigurind
70 la sută din necesarul de energie electrică al regiunii. Se
estimează că în Danemarca vor
fi construite in 1981 peste 500
de generatoare acționate cu energie eoliană.

peste prevederile planului, 600 mc
prefabricate din beton armat, în
semnate cantități de cărămizi și poliester armat cu fibră de sticlă. Un
ajutor substanțial pe care îl dau
constructorilor, pentru ca, la rîndul
lor, să se afle la... înălțime!
■ Cu contribuția lor în muncă șl
bani, în comunele Românești, Ruginoasa și altele din județul lași
s-au captat izvoare cu apă pota
bilă și au fost aduse prin conduc
te în casele oamenilor. In comuna
Mircești au fost construite și 25 de
fîntîni, cele mai multe izvoare fiind
pe raza satului — cu nume parcă
predestinat - Izvoarele.
■ O „noapte albă" au petrecut
la bordul navei „Palas" electricia
nul Cornel Arhip și inginerul Con
stantin Mihăilescu de la Șantierul
naval Galați. Cei doi au muncit cu
abnegație pentru a remedia o de
fecțiune ivită la sistemul de ma
nevră al navei. In zorii zilei, cargoul
a plecat într-o nouă cursă, însoțit
de tradiționala urare „Vînt bun din
pupa I"
■ S-au încheiat lucrările de exe
cuție și modernizare la hotelul
„Tranzit", la cantinele-restaurant șl
la complexul comercial din cadrul
tinerei stațiuni montane de odihnă
Voineasa, județul Vîlcea. Un punct
de mare atracție și reconfortare.
■ Din cauza defecțiunilor Io con
ductele de canalizare șl a tergi
versărilor pentru remedierea acesto
ra din partea celor de la Exploa
tarea de gospodărire comunală șl
locativă, la subsolul blocului A 4
de pe Șoseaua Alexandriei din
Giurgiu a apărut un adevărat.., eleșteu. Nu, n-are încă pește. In
schimb, țînțarii sînt în largul lor.
Poate-i pișcă și pe cei care tre-

■ Dupâ experiența dobîndită
anul trecut, întreprinderea „Avico
la" din Baia Mare a încheiat con
tracte cu cooperative agricole din
mai multe localități pentru crește
rea puilor in adăposturile rămase
libere peste vară. In prezent, nu
mărul acestor pui a ajuns la 45 000.
Mulți înainte I
■ In industria județului Botoșani
s-au recuperat și valorificat, în
acest an, 6 000 tone oțel, 1 400 tone
fontă, 105 tone aluminiu și 52 tone
cupru. Aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.
Este de subliniat faptul că nu re
sursele au crescut, ci spiritul gos
podăresc pentru recuperarea aces
tora.
■ Serele și solariile construite in
acest an în orașul Tîrnăvenî de
către unitățile economice, coopera
tivele meșteșugărești și cetățeni în
sumează mii de metri pătrațl. Este
de remarcat că pentru întreținerea
plantelor în cele mai bune condiții
s-a constituit un original sistem de
întrajutorare și schimb de expe
riență, la care participă activ toți
cultivatorii de legume.
■ Tabăra de la Bucșoala, Jude
țul Suceava, și-a redeschis porțile,
primind într-o ambianță ospitalieră
o primă serie de 1 320 de copii din
mai multe județe ale țării. Pînă cînd
va suna din nou clopoțelul, aici iși
vor petrece vacanța peste 8 000 de
pionieri șl școlari.
■ La începutul primăverii, pe
străzile șl trotuarele din orașul
Tulcea s-a turnat o peliculă de as
falt pentru ă acoperi gropile. Dar
asfaltul s-a denivelat din nou și au
început noi reparații. Altă muncăr
alți bani!
■ Colectivul de oameni al muncii
de la Fabrica de produse ceramice
Urziceni a realizat, in acest an,

Un inventator maghiar, Ferenc
Somogyi, a creat un aparat pneu
matic pentru Îndepărtarea pe
liculei de țiței de pe suprafața
zonelor marine poluate. Funcționînd cu aer comprimat, apa
ratul împinge apa poluată cu
țiței într-un separator, de unde
petrolul poate fi recuperat. Față
de alte dispozitive folosite în
prezent pentru îndepărtarea pe
trolului ce poluează apele, cel
propus de inventatorul maghiar
are avantajul de a nu necesita
o întreținere specială și de a
nu consuma multă energie.

19,25
19.55
20.55
21.50
22.30

— 13,00 Teleșcoală
Concert educativ
Meridianele cîntecului șl dansului
Desene animate
Teatru TV : „Autobiografie" de
Horia Lovinescu
Serată muzicală TV
Telejurnal • In intlmplnarea Con
gresului
consiliilor
oamenilor
muncii
Telerama
Serată muzicală TV (continuare)
Jurnalul științelor șl al călătoriilor
Muzică de jaz
Telejurnal • Sport
LUNI, 22 IUNIE 1981

PROGRAMUL 1

Emisiune In limba maghiară
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Orizont tehnlco-ștlințlflc
Roman foileton : Karl Marx — anii
tinereții. Episodul 6
21.20 Cadran mondial
21.50 Cîntecele țării mele
22.20 Telejurnal
16,00
18.50
19,00
19,25
19,40
20.20

PROGRAMUL 2

16,00
16.50
18.50
19,00
20,55

„Cîntarea României
*
Reportaj TV.
1001 de seri
Telejurnal
Antologia arte! muzicale
nești
22,20 Telejurnal

româ

vașu de Cîmpie a găzduit manifes
tarea tradițională a cîntecului, jo
cului și portului satelor de pe cîm
pie, la care au luat parte pe lingă
formațiile artistice locale și cele din
Budești, Țăgșor și Pinticu Tecii.
(Gh. Crișan).
IALOMIȚA ® La Casa de cul
tură a sindicatelor din municipiul
Slobozia a fost vernisată expoziția
de artă plastică „Itinerare contem
porane", organizată de comitetul ju
dețean pentru cultură și educa
ție socialistă și Oficiul de expoziții
București. Rețin atenția lucrările
semnate de : Ion Gheorghiu, Virgil
Almășanu, Ion Sălișteanu. Gina
Hagiu, Vasile Grigore, Gheorghe
Saru, Constantin Blendea, Ion Musceleanu. (Mihai Vișoiu).
OLT A La Caracal s-au desfă
șurat Zilele artistului amator, sub
genericul „Flacără prin ani", pri
lejuite de sărbătorirea a 25 de ani
de activitate a casei orășenești de
cultură. (Emilian Rouă).
MARAMUREȘ A La Casa de
cultură a sindicatelor din Baia Mare
a avut loc sesiunea județeană de
referate și comunicări științifice a
cadrelor didactice cu tema „Pregă
tirea forței de muncă — sarcină
principală a școlii". (Gh. Susa).
MUREȘ A Pe platoul din apro
pierea Mureșului. în zona comunei
Deda, a avut loc tradiționala ma
nifestare folclorică „Tirgul portu
lui popular de la Rușii Munți". Pa
ralel cu evoluția unor valoroase
formații artistice, desfășurate pe
scena amenajată în aer liber, ma
nifestarea a reunit cele mai fru
moase costume și țesături populare
executate de cunoscutele țesătoare
din satele Filea, Rușii Munți. Vătava, Șerbțni, Bistra Mureșului,
Deda și altele. (Gh. Giurgiu).

• ENERGIE DIN...
STRUGURI. După prelucra
rea producției mondiale de stru
guri rămîn 40 de milioane de
tone de tescovină. Valoarea
ei calorică întrece pe cea a
lemnului, aflindu-se intre cea
a cărbunelui
brun și a an
tracitului. Cercetătorii, scrie
revista „New Scientist", au gă
sit in tescovină drojdii, alte ciu
perci și bacterii care, consu
nând zaharurile rămase în tes
covină, eliberează energie. Tem
peratura din centrul unei gră
mezi de tescovină se ridică pînă
Ia 80 de grade C. In Austria se
fac în prezent cercetări urmă
rind valorificarea potențialului
energetic al tescovinei.

• PILOT FĂRĂ VOIE,
în timp ce se afla la o altitu
dine de 400 de metri, pilotul
unui avion de turism „Cesna
Centurion" a suferit un atac
de inimă, care l-a pus în im
posibilitate să mai conducă apa
ratul. Cu un ultim efort, el s-a
Întors către un pasager și, cu
fața lividă, i-a spus cu o voce
slabă : „Preia comanda". Acesta,
un tinăr de 25 de ani, s-a așezat
în scaunul pilotului, după ce
timp de citeva secunde a fost
intr-o stare de panică. Dar, cu
ajutorul sfaturilor primite de
la turnul de control, el a reușit
să aducă avionul pe pista de
aterizare „ca un specialist" (pă
rerea aparține comandantului
aeroportului).
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Ample demonstrații împotriva continuam
cursei înarmărilor

Statele africane îsi reafirmă solidaritatea lor
cu lupta dreaptă a poporului namibian
«

NAIROBI 20 (Agerpres). — La
Nairobi continuă lucrările celei de-a
37-a sesiuni a Consiliului ministerial
al Organizației Unității Africane. Mi
niștri de externe din 50 de state in
dependente din Africa au adoptat o
rezoluție in care se reafirmă nece
sitatea aplicării hotărîrilor Organiza
ției Națiunilor Unite privind înce
tarea ocupării ilegale a Namibiei de
către regimul rasist din R.S.A. Re
zoluția afirmă sprijinul statelor
membre ale O.U.A. fată de Organi
zația Poporului din Africa de SudVest (S.W.A.P.O.), reprezentantul le
gitim al poporului namibian in lupta
pentru dobîndirea deplinei indepen
dențe a Namibiei. Participanții la
lucrări s-au pronunțat pentru res
pectarea embargoului petrolier im
pus r.egimului minoritar de Ia Pre
toria. în acest sens a fost institui
tă o comisie sDecială care va elabo
ra măsuri concrete în scopul înce
tării aprovizionării cu combustibili a
R.S.A. de către monopolurile inter

Acțiuni organizate de militanții pentru dezarmare
din R.F.G., Japonia și S.U.A.
BONN 20 (Agerpres). — In orașulland Hamburg s-a desfășurat, sîmbăU, una dintre cele mai mari de
monstrații antirăzboinice organizate
vreodată tn R.F.G. Aproximativ
100 000 de persoane, venite din toate
regiunile țării, au participat la un
marș pe străzile orașului hanseatic,
purtând pancarte pe care scria :
„Războiul—niciodată", „Nici un fel de
arme nucleare pe teritoriul R.F.G.“,
„împotriva morții atomice I Luptați
pentru pace !“. Participanții s-au pro
nunțat împotriva deciziei N.A.T.O.
privind instalarea de noi rachete nu
cleare americane pe teritoriul unor
țări vest-europene, între care șl
R.F.G.
Demonstrația s-a încheiat printr-un
mare miting, care, potrivit aprecierii
agenției France Presse, a oferit o
imagine concludentă a amplorii
mișcării pentru pace din R.F. Ger
mania.
TOKIO 20 (Agerpres). — Peste 1 500
de persoane au participat, in insula
Okinawa, la o manifestație de pro

test împotriva cursei înarmărilor.
Participanții s-au pronunțat pentru
adoptarea unor măsuri de dezarma
re, in primul rînd de dezarmare nu
cleară, precum și pentru desființarea
bazelor militare americane de pe te
ritoriul Japoniei.
Această acțiune marchează începu
tul seriei de manifestații care au loc
in fiecare an in Japonia, în memoria
victimelor bombardamentelor atomice
de la Hiroshima și Nagasaki.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — In
localitatea americană Lincoln, din
statul Massachusetts, s-a desfășurat o
manifestație de protest împotriva
cursei înarmărilor, relatează agenția
Associated Press. Participanții au
adoptat o rezoluție în care se arată,
între altele, că este în interesul în
tregii omeniri să se ia măsuri ur
gente pentru a se pune capăt cursei
înarmărilor. Este momentul, se men
ționează în document, să înceteze
escalada înarmărilor nucleare, să fie
înlăturat pericolul unui război ato
mic, pentru a putea fi promovată
pacea in lume.

naționale. In raportul prezentat se
siunii de către această comisie se
propune crearea unui organism mixt
al O.U.A. și al țărilor membre ale
O.P.E.C. pentru respectarea sancțiu
nilor privind livrările de petrol că
tre R.S.A.
Respingînd poziția obstrucționistă
adoptată de regimul de la Pretoria
privind accesul la independentă al
Namibiei, rezoluția a criticat state
le occidentale membre ale „grupului
de contact" (S.U.A., Marea Britanie,
Franța, Canada și R.F.G.) pentru în
cercările de a scoate problema namibiană din cadrul Organizației Națiu
nilor Unite și pentru colaborarea acestora, pe diverse planuri, cu re
gimul minoritar din R.S.A.
în legătură cu criza din Orientul
Mijlociu, miniștri de externe din ță
rile africane au reafirmat necesita
tea recunoașterii drepturilor legitime
ale poporului palestinian la autode
terminare, inclusiv la crearea unui
stat propriu, independent.

PLENARA C.C. Al P.M.S.U.
BUDAPESTA 20 (Agerpres). — La
Budapesta a fost dat publicității co
municatul privind plenara C.C. al
P.M.S.U., care a dezbătut rezultate
le obținute in primele cinci luni ale
anului în îndeplinirea planului de
stat pe anul 1981 — informează agenția M.T.I. în document se ara
tă că producția industrială a crescut
cu aproximativ 2 la sută, iar pro
ductivitatea muncii cu circa 4 la
sută. Relevînd că economia naționa
lă s-a dezvoltat in conformitate cu
cerințele principale ale planului, co
municatul menționează că plenara a
constatat existența unei rămineri în
urmă a producției față de nivelul
prevăzut, precum și o oarecare re
ducere a investițiilor. Plenara a con
statat. de asemenea, înrăutățirea, în
perioada respectivă, a condițiilor ex
terne pentru activitatea economică
internă. S-a apreciat că, in pofida
acestei situații, există posibilități
pentru îndeplinirea prevederilor pla
nului pe anul în curs și că o sar
cină primordială în acest sens este
intensificarea eforturilor pentru o
mai bună adaptare a muncii la con
dițiile existente.
Plenara a discutat, de asemenea,
probleme ale situației internaționale
actuale.

Expoziția internațională
„Agra"

ORIENTUL MIJLOCIU

Standul românesc vizitat de to
varășii E. Honecker și W. Stoph

• Noi incidente armate în Liban • O rezoluție a Parlamen
tului vest-european

BERLIN 20 (Agerpres). — La
Leipzig s-a deschis expoziția interna
țională anuală „Agra“, la care sint
expuse mașini agricole, utilaje pen
tru industria alimentară și produse
agroalimentare.
Standul românesc a fost vizitat de
tovarășii Erich Honecker, secretar
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G.,
Willi Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., președintele
Consiliului de Miniștri, precum șl de
alți membri ai conducerii superioare
de partid și de stat.

BEIRUT 20 (Agerpres). — Cu toate
eforturile politice și diplomatice în
vederea restabilirii păcii în Liban, în
ultimele 48 de ore au fost semnalate
noi incidente. Bombardarea orașului
Saida — cel mai important centru
urban din sudul Libanului — de că
tre milițiile de dreapta, conduse de
maiorul disident Saad Haddad, a agravat starea de tensiune din zonă,
creînd un climat de panică în rîndul
populației civile. Bombardamentele,
informează agențiile internaționale
de presă, s-au soldat cu victime în
rîndul populației și cu importante
pagube materiale.
De asemenea, în orașul Zahle, cen
trul administrativ al regiunii Bekaa,
care de 79 de zile se află sub stare
de asediu, s-au înregistrat puternice
schimburi de focuri între forțele ri
vale. Duelul de artilerie și rachete a
provocat moartea a două persoane și
rănirea a altor 16. Și la Beirut, cal
mul din ultimele două săptămîni a
fost întrerupt de tirul de obuze trase
asupra zonelor rezidențiale din nordestul orașului.
Pe de altă parte, un purtător de
cuvint al Forței Interimare a O.N.U.
din Liban (U.N.I.F.I.L) a anunțat că
la nord de localitatea Qana — secto
rul central al sudului libanez — a
avut loc un schimb de focuri între
elemente înarmate și militari din
Insulele Fiji, care fac parte din
U.N.I.F.I.L. Doi militari ai U.N.I.F.I.L.
au fost uciși, a precizat purtătorul de
cuvint. Secretarul general al O.N.U.,
Kurt Waldheim, și ambasadorul li
banez la Națiunile Unite, Ghassan

Tueni, au condamnat energic
nou act de violență.

acest

Consiliul de Securitate a hotărîț
prelungirea pe o perioadă de încă
șase luni, pină la 19 decembrie 1981,
a mandatului Forței Interimare a
O.N.U. din Liban (U.N.I.F.I.L.). Re
zoluția adoptată în acest sens lan
sează un nou apel către toate păr
țile interesate de a respecta inde
pendența, unitatea, suveranitatea și*
*
integritatea teritorială a Libanului.

STRASBOURG 20 (Agerpres). —
Parlamentul vest-european. organ
consultativ al C.E.E., întrunit în se
siune la Strasbourg, a adoptat o re
zoluție în legătură cu evoluția si
tuației din Orientul Mijlociu. în care
condamnă „recurgerea la forță, ca
mijloc de rezolvare a unui conflict
politic", transmit agențiile France
Presse șl Associated Press.
Exprimînd preocuparea parlamen
tarilor vest-europeni față de perico
lul pe care îl reprezintă conflictul
din Orientul Mijlociu și față de con
secințele acestuia pentru întreaga
lume, rezoluția se pronunță pentru
relansarea imediată a negocierilor
menite să ducă la o reglementare
justă a crizei din această regiune,
bazată, între altele, pe recunoașterea
unor frontiere sigure și garantate
pentru toate statele din zonă, inclu
siv Israelul, pe dreptul poporului pa
lestinian de a avea o patrie și pe
Unitatea, integritatea și independența
Libanului.

Pretoria. Demonstrație de protest Împotriva represiunilor brutale la care sint
supuși de către autorități militanții pentru drepturile elementare ale popu
lației de culoare, participanții la acțiunile organizate in sprijinul lichidării
politicii de apartheid și discriminare rasială.

^AGENȚIILE DE PRESA
O -■

OMAGIEREA LUI G. ENESCU.
La Academia de muzică din Lucer
na a avut loc un simpozion despre
viața și opera marelui compozitor
I român George Enescu. Cunoscutul
critic muzical elvețian Walter
Labhardt a evocat personalitatea lui
George Enescu — „un artist uni
versal, violonist, pedagog, pianist și
I dirijor, a cărui operă este adine
ancorată in creația populară romăInească". Președintele academiei, di
rijorul Robert Waser, a vorbit des
pre caracterul complex al creației
enesciene.
I

În sprijinul dezvoltării mijloacelor de comunicații

în țările lumii a treia
PARIS 20 (Agerpres). — La Paris
continuă lucrările reuniunii Consiliu
lui interguvernamental al UNESCO
însărcinat cu elaborarea unui pro
gram de asistență pentru dezvoltarea
capacităților de comunicații în ță
rile în curs de dezvoltare. După cum
informează agenția France Presse,
reprezentanții țărilor în curs de dez
voltare membre ale acestui orga
nism — format din 35 de țări — s-au
pronunțat in cadrul dezbaterilor pen

tru sporirea asistenței în vederea
creării și extinderii comunicațiilor
in țările lumii a treia. In acest sens
s-a propus crearea de instituții pen
tru formarea ziariștilor, accesul țări
lor în curs de dezvoltare la utili
zarea sateliților pentru comunicații,
producerea de emițătoare și recep
toare radio și înființarea de agenții
de presă naționale în statele în care
acestea nu există.
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VIZITA ÎN ANGLIA. Ministrul'
afacerilor externe al R.P. Polone,
Jozef Czyrek, și-a încheiat vizita
oficială la Londra. El a avut con
vorbiri cu ministrul de externe al
Marii Britanii, lordul Carrington,
îndeosebi in probleme vizînd dezvoltarea relațiilor bilaterale. Au
fost abordate, de asemenea; unele
probleme internaționale actuale.
Ministrul polonez a fost primit
de premierul Margaret Thatcher și
a avut întrevederi cu alte oficialități, precum și cu reprezentanți al
cercurilor de afaceri britanice, în
probleme referitoare la dezvoltarea
relațiilor bilaterale.

ÎNTREVEDERE
FRANCO-NIPONA.
Președintele
Franței,
Franțois Mitterrand, l-a primit pe
primul ministru al Japoniei, Zfenko
Suzuki, aflat în vizită oficială Ia
Paris. După cum a declarat un pur
tător de cuvint prezidențial, în
cursul intrevederii au fost examina
te principalele aspecte ale relațiilor
dintre Franța și Japonia, o atenție
deosebită acordîndu-se evoluției
schimburilor comerciale bilaterale.

PRIMUL MINISTRU DEMISIO
NA? AL IRLANDEI, Charles
Haughey, a lansat un apel celor
șase deputați independenți aleși in
recentul scrutin parlamentar din această țară să sprijine partidul său,
„Fianna Fail", în formarea unui
nou guvern. Partidul lui Haughey,
ca dealtfel și celelalte formațiuni
politice majore, nu a reușit să ob
țină majoritatea cerută pentru a
forma guvernul și, din această cau
ză, cei șase deputați neaparținind
nici unui partid au devenit arbitrii
situației politice din Irlanda.
DEFICIT. Ministrul american al
comerțului. Malcolm Baldrige, a afirmat că principala preocupare pe
plan comercial a Administrației
este reducerea deficitului în rapor

turile cu Japonia. El a precizat că
în acest an deficitul balanței co
merciale a Statelor Unite în schim
burile cu Japonia va fi de 13 mi
liarde dolari, față de 9.9 miliarde
dolari, in 1980, și 11,6 miliarde do
lari, in 1978.

ÎN UNIUNEA SOVIETICA a fost
lansat satelitul artificial al Pămintului „Cosmos 1 278". După cum
transmite agenția T.A.S.S., satelitul
este destinat continuării explorării
spațiului cosmic.

ca o diversiune monstruoasă pentru
camuflarea celei mai cinice trădări
a intereselor naționale.
Dar nicj teroarea, și nici propa
ganda demagogică n-au putut înă
buși sentimentele poporului român,
care de la bun început a nutrit o
profundă ură și aversiune față de
războiul antisovietic, considerindu-1
total străin și potrivnic intereselor
sale vitale, neavind altă dorință mai
fierbinte decit de a acționa pentru
curmarea lui cit mai grabnică și răs
turnarea dictaturii fasciste.
\
Aspirațiile poporului român și-au
găsit cel mai fidel exponent in Par
tidul Comunist Român, care, încă din
prima zi a războiului,, a chemat
forțele democratice, naționale să
se opună prin toate mijloacele
războiului antisovietic, să lupte pen
tru ieșirea din acest război, pentru
alăturarea României Uniunii Sovie
tice. celorlalte forțe ale coaliției an
tihitleriste, a pășit la organizarea
mișcării de rezistență. In Platformaprogram din septembrie 1941, parti
dul comunist, subliniind necesitatea
realizării „frontului unic național al
poporului român impotriva fascis
mului", arăta că „e gata să colabo
reze cu toate partidele, grupările,
persoanele politice și cu toți patrioții români... punind ca singurul crite
riu al colaborării : atitudinea față de
ocupanții hitleriști, de slugile lor
trădătoare din țară și de războiul
criminal contra Uniunii Sovietice".
Pe măsura desfășurării războiului,
mișcarea de rezistență s-a amplificat,
imbrăcînd formele cele mai diverse :
de la curajoasele acțiuni ale munci
torilor de sabotare a producției des
tinate frontului și a mașinii de război
hitleriste, incendierea și distrugerea
unor obiective militare, actele de
împotrivire ale țărănimii față de rechiziții și incorporări, scrisorile, și
memoriile prin care intelectuali de
prestigiu luau poziție impotriva răz
boiului antisovietic și ocupației hitle
riste, și pină la dezertările in masă
din rîndurile armatei, refuzul milita
rilor români de a executa ordinele
comandamentelor germane, părăsirea
de către subunități și chiar unități
întregi a liniilor de luptă. în
condițiile în care victoriilor ob
ținute la început de trupele fasciste,
sub imperiul surprizei atacului, le-au

Astăzi are loc în Franța cel de-al
doilea tur de scrutin pentru alegerea
deputaților Adunării Naționale. întrucit la primul tur. în 156 de cir
cumscripții, din totalul de 491, s-au
înregistrat candidați care au obținut
peste 50 la sută din voturi, fiind de
clarați aleși, alegerile se vor ține as
tăzi in restul de 335 de circumscrip
ții. (In trei circumscripții din teri
toriile denumite „de peste mări", as
tăzi se tine primul scrutin, iar cel
de-al doilea, dacă va fi cazul, săptămîna viitoare).
La acest al doilea tur își dispu
tă sufragiile alegătorilor candidați!
care au rămas in cursă, în genere
unul al stingii și unul al coaliției fos
tei majorități.
După cum s-a relatat, la primul
tur de scrutin, forțele politice de
stingă, prin concursul cărora a fost
ales la 10 mai ca președinte al ță
rii liderul socialist Francois Mitter
rand, au obținut un succes remar
cabil, totalizând 55,7 la sută din vo
turile exprimate. Au fost aleși încă
de la primul tur de scrutin 48 de
deputați din partea Partidului Socia
list, 7 — din partea Partidului Co
munist și 1 — din partea Mișcării
Radicalilor de Stingă. La cel de-al
doilea tur, potrivit evaluărilor oficia
le. socialiștii se află în poziții favo
rabile in 201 circumscripții, iar co
muniștii — în 35. Dacă tendința ma
nifestată la primul tur rămîne con
stantă la cel de-al doilea, stingă va
depăși cu mult plafonul de 246 deputați, cit reprezintă majoritatea ab
solută și, prin urmare, președintele
nou ales și guvernul său vor dispu

ne. în parlament, de condițiile ne
cesare pentru transpunerea în via
ță a programului preconizat In
timpul campaniei electorale.
In ceea ce privește partidele fos
tei majorități parlamentare și gu
vernamentale, care s-au prezentat în
alegerile legislative coalizate sub de
numirea „Uniunea pentru o nouă
majoritate", situația se prezintă ast
fel : gruparea R.P.R. („gaulliștil")
și-a asigurat 56 de deputați și se
află în poziții favorabile în 24 de
circumscripții; U.D.F. („giscardienii")
are 46 de deputați aleși și se află
în poziții favorabile în 11 circum
scripții. Intr-un număr de peste 50
de circumscripții, rezultatul balota
jelor este considerat incert.
în acest context, dacă anticipații
le generale tind spre o confirmare
netă a tendințelor manifestate in alegerile prezidențiale, precum și in
primul tur de scrutin, unii observa
tori politici consideră că singurele elemente de neprevăzut ar putea
decurge doar dintr-o eventuală pre
zentare masivă la urne a celor cir
ca 30 la sută din alegători care s-au
abținut la scrutinul anterior. Dealt
fel, răstimpul care a trecut de atunci a fost marcat de preocupări și
eforturi, mai ales din partea „noii
opoziții", pentru captarea acestei „re
zerve electorale". Dar — după indi
ciile cvasiunanime ale sondajelor de
opinie publică — evoluția inaugura
tă de alegerile prezidențiale se va
menține la scrutinul de astăzi.
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ITALIA: Premierul desemnat despre
preocupările prioritare ale noului guvern
ROMA 20 (Agerpres). — Intr-o
primă declarație făcută presei după
ce a anunțat că acceptă să formeze
un nou guvern, premierul desemnat
al Italiei. Giovanni Spadolini, a afir
mat că viitorul cabinet va urma, in
linii generale, politica vechii coaliții
guvernamentale, deși în el vor fi re
prezentate mai multe partide poli
tice. In ceea ce privește problemele
considerate prioritare, el a arătat că
atenția va fi îndreptată spre situa
ția economică și, in primul rînd, spre
combaterea inflației. Pe plan extern,
a spus premierul desemnat, guver
nul va respecta angajamentele și
alianțele tradiționale și va milita,
totodată, pentru destindere și relan
sarea dialogului Nord-Sud, precum

și In favoarea reglementării nego
ciate a situației din Orientul Mij
lociu.
★

Referindu-se la alegerile adminis
trative parțiale care se vor desfă
șura în Italia duminică și luni, agenția France Presse apreciază că el»
vor permite să se ia pulsul corpu
lui electoral, după scandalul legat dactivitatea lojei masonice „Propagan
da^", după o lungă perioadă de in
certitudine politică și o bruscă agra
vare a terorismului.
Oricit de limitată ar fi consultare»
— circa 9 milioane de alegători —
deci aproximativ un sfert din între
gul electorat — ea va avea valoarea
unui test politic național.

ÎN DRUM SPRE MUZEU...

UN VAL DE FRIG s-a abătut asupra regiunilor de sud ale Brazi
liei, unde, datorită scăderii bruște
a temperaturii, în noaptea de joi
spre vineri, două persoane au de
cedat — informează agenția E.F.E.
Gerul a compromis „centura ver
de" din preajma localității Curitiba,
principalul Oraș al statului brazi
lian Parana, și a distrus parțial
plantațiile de cafea și culturile de
cereale din această marfe zonă agri
colă a Braziliei.

ATENTAT LA ROMA. în plin
centrul capitalei italiene și in plină
zi a fost comis un nou atentat te
rorist, căruia i-au căzut victime un
subprefect al poliției din Roma și
șoferul său, relevă agenția Associa
ted Press. Atentatorii, doi tineri în
armați, au reușit să dispară, după
ce l-au împușcat mortal' pe Sebastiano Vinci și l-au rănit grav pe
șoferul acestuia. Ulterior, atentatul
a fost revendicat de gruparea
teroristă autointitulată „Brigăzile
Roșii".

Specialiști ai armatei britanice au început demontarea, piesă cu piesă, a
uriașului tun de 144 de tone care, de aproape 50 de ani, străjuiește intrarea
in strimtoarea Gibraltar. Acesta urmează să fie reasamblat, ca piesă is
torică, la „Muzeul războiului" din Marea Britanie.
Un act ce indeamnă la reflecție : cit de ușurată ar răsufla omenirea
dacă toate instrumentele morții, vechi și noi, i-ar urma soarta devenind
piese de muzeu...
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Partidul Comunist Român - militant ferm împotriva fascismului și războiului,
pentru libertate, pace și prietenie intre popoare
(Urmare din pag. I)
pătrunderea in țară a trupelor hitleriste, tirirea ei in războiul de agre
siune impotriva Uniunii Sovietice,
declanșat de Germania hitleristă la
22 iunie 1940, au marcat treptele ur
mătoare ale acestei evoluții nefaste,
care a deschis cea mai neagră pa
gină din istoria modernă a Româ
niei.
Dictatura militară fascista a lui
Antonescu și Horia Sima, subordo
nați total Germaniei hitleriste,
a lichidat practic independenta țării.
Trupele hitleriste venite în țară ca
„trupe aliate" — efectivele lor ajun
seseră în iunie 1941 la jumătate mi
lion — au fost amplasate în toate
centrele vitale, au preluat sub con
trolul lor cele mai importante zone
strategice, România devenind de fapt
o țară ocupată. în numele intereselor
Reichțilui nazist, România a fost
transformată intr-o bază de aprovi
zionare pentru susținerea războiului
antisovietic, industria, agricultura,
transporturile, toate resursele națio
nale fiind acaparate pentru acest răz
boi ; in numele acelorași interese,
sute de mii de oameni au fost tri
miși să moară pe pămințuri străine,
floarea tineretului român secerată,
populația din spatele frontului supusă
celor mai grele privațiuni.
Pentru a înăbuși opoziția față de
această politică nefastă, regimul de
dictatură militară fascistă a suprimat
orice drepturi și libertăți democra
tice, a instituit teroarea cea mai
sălbatică, a impînzit țara cu lagăre
și închisori, a trimis în fața curților
marțiale și a plutoanelor de execu
ție mii de luptători comuniști și an
tifasciști. Intre anii 1940—1944, aproa
pe 11 000 de persoane învinuite de
activitate politică antifascistă au fost
arestate, judecate sau condamnate.
Alături de verdictele, care însumau
zeci de mii de ani închisoare, tem
niță grea sau muncă silnică pe via
ță, au fost pronunțate peste 300 sen
tințe de condamnare la moarte, din
care 72 au fost executate.
Teroarea sălbatică se îmbina cu o
propagandă deșănțată, elogiind răz
boiul de agresiune șl crima, ațîțind
anticomunismul, cultivind rasismul,
naționalismul șovin, antisemitismul,

Astăzi, cel de-al doilea tur de scrutin
al alegerilor legislative din Franța

urmat tot mai mari înfrîngeri, deve
nea tot mai limpede și pentru militarii
români antrenați în această irespon
sabilă aventură de clica fascistă, ca
racterul absurd al războiului. Cri
mele și atrocitățile comise de hitle
riști, in megalomania lor de stăpinl
ai lumii, impotriva populației pașnice
din teritoriile ocupate, trufia și abu
zurile la care ii supuneau pe milita
rii români, au întărit și mai mult
convingerea acestora că nu aveau
ce căuta in acest război odios.
Mișcarea de rezistență a cuprins și
cercuri și grupări politice ale bur
gheziei care înțelegeau gravitatea
situației în care fusese adusă țara de
dictatura fascistă și doreau să se
delimiteze de ea.
Astfel, datorită activității partidului
comunist, curentul național antifas
cist s-a transformat intr-o structură
organizată și activă, într-o coaliție
care a antrenat toate păturile și ca
tegoriile sociale, țoale forțele patrio
tice. democratice ale țării, toate par
tidele. grupările și cercurile politice
interesate în răsturnarea dictaturii
fasciste și eliberarea țării de sub
dominația fascistă, inclusiv ofițeri și
cadre din comandamentele superioa
re ale armatei, iar in ultima perioa
dă cercurile palatului și regele. O
asemenea acțiune concertată, in îm
prejurările favorabile create de ma
rile victorii repurtate de Uniunea
Sovietică, de succesele celorlalte țări
ale coaliției antihitleriste, a făcut po
sibilă înfăptuirea insurecției armate
din august 1944, victoria revoluției
de eliberare națională și socială,
antifascistă și antiimperialistă — co
titură istorică in destinele poporului
român.
In noua epocă, inaugurată de in
surecție, poporul român s-a angajat
cu toate forțele sale militare, cu în
treg potențialul său economic în răz
boiul împotriva Germaniei hitleriste,
alături de U.R.S.S., care, după dez
lănțuirea agresiunii hitleriste. a pur
tat pe umerii săi greul războiului, a
obținut, cu prețul unor uriașe
jertfe, strălucite victorii, aducînd
contribuția cea mai importantă, în
cadrul coaliției antihitleriste, la zdro
birea Germaniei naziste. Prin izbinda insurecției armate și par
ticiparea armatei române la răz

boiul antihitlerist au fost deju
cate planurile lui Hitler și An
tonescu de a organiza pe teritoriul
României o nouă linie de rezistență
militară, a fost deschisă calea îna
intării rapide a trupelor sovietice în
Balcani și spre centrul continentului,
accelerîndu-se
astfel
înfrîngerea
Germaniei hitleriste. Așa cum se
știe, din efectivul de aproape 540 000
de oameni angajat pe frontul anti
hitlerist, aproximativ 170 000 s-au
jertfit pe cimpul de luptă, iar
peste 300 000 de militari români
au fost distinși, pentru actele
lor de vitejie, cu ordine și me
dalii românești, sovietice, ceho
slovace și ungare. Prin inseși aces
te fapte, prin eroismul și contribuția
sa la războiul antifascist, poporul
român a demonstrat, cu toată torta,
că nu avusese nimic comun cu clica
fascistă care a tirit tara in războiul
antisovietic, impotriva voinței și ra
țiunii de a fi a poporului nostru. In
lupta comună pentru eliberarea în
tregului teritoriu al țării și nimici
rea fascismului s-au reluat și ridi
cat pe o treaptă superioară priete
nia și colaborarea dintre poporul
român și poporul sovietic, dintre
cele două state în interesul reciproc,
al cauzei generale a socialismului și
păcii, prietenie și colaborare care au
cunoscut, apoi, in anii» construcției
noii orînduiri socialiste în România,
o continuă adîncire și dezvoltare,
care se manifestă astăzi în spiritul
politicii partidelor și statelor noas
tre, prin colaborarea multilaterală,
prin năzuința comună de a conferi
noi și durabile impliniri construcției
socialiste și comuniste.
La patru decenii de la declanșarea
războiului hitlerist antisovietic, în
conștiința popoarelor este încă vie
amintirea imenselor suferințe indu
rate, a pierderilor incalculabile pe
care el le-a provocat, a uriașelor sa
crificii cu care a fost obținută victo
ria asupra fascismului. Consecințele
tragice ale războiului, dar și lecția
pe care popoarele au administrat-o
cotropitorilor rămin ca un memento
etern pentru umanitate, ca un în
demn la unirea eforturilor pentru ca
grozăviile provocate de fascism și
război să nu se mai repete niciodată,
îndemn cu atît mai actual cu cit, in

condițiile agravării situației interna
ționale, a crizei generale a societății
capitaliste, asistăm la intensificarea
activității organizațiilor de dreapta
fasciste și neofasciste din diferite
țări, la punerea în mișcare din
nou a întregului arsenal al mij
loacelor de diversiune, pe care tor
țele reacționare le-au folosit întot
deauna împotriva libertăților demo
cratice și independenței popoarelor.
Mai mult ca oricind se impune în aceste împrejurări acțiunea energică a
tuturor torțelor democratice, progre
siste. pentru a zădărnici uneltirile
războinice ale cercurilor reacțio
nare, a respinge manifestările fas
ciste și neofasciste, sub orice formă
s-ar infățișa.
Iar marea lecție ce se desprinde
din conflagrația de acum patru de
cenii, întreaga experiență istorică
arată că cea mai eficientă metodă
de luptă împotriva fascismului și a
agresiunii, pentru apărarea dreptu
lui suprem al fiecărui popor, al tu
turor oamenilor — dreptul la viață,
la libertate — este acțiunea unită, co
ordonată a forțelor progresiste și
antiimperialiste, atit pe plan națio
nal, cit și internațional. Cu con
vingerea profundă că stă în pu
terea popoarelor ca, acționînd con
știente și unite să bareze calea răz
boiului, să asigure destinderea, pa
cea și colaborarea internațională,
secretarul general al partidului,
președintele
republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, adresa, cu prile
jul gloriosului jubileu al partidului,
o chemare vibrantă Ia întărirea uni
tății de acțiune a oamenilor muncii
de pretutindeni, a tuturor popoare
lor, ca o condițje esențială a împli
nirii năzuințelor lor de libertate, in
dependență. pace și progres. Este
spiritul care animă întreaga activita
te internațională a Partidului Cdmunist Român, a României socialiste,
nenumăratele noastre acțiuni și ini
țiative de politică externă. Și tocmai
în această politică principială, con
structivă, reflectînd interesele și nă
zuințele poporului român, interesele
tuturor popoarelor iubitoare de pace
își au izvoarele dragostea și încre
derea nemărginită cu care întregul
popor înconjoară partidul, imensul
prestigiu de care se bucură în lume
România socialistă.

Miranda pshihotronică
Problema principală este credibilitatea — ca cititorii să-și creadă *
ochilor, să fie convinși de veridicitatea strictă a faptelor. Relatate, ne
gru pe alb, de revista de mare tiraj „Discover".
...„Ei" sint niște personaje foarte importante, foarte serioase șl foarte
grave — cum șade bine unor specialiști. Adică sint funcționari ai Pen
tagonului, experți in proiectarea tipurilor noi de armamente.
Or, revista „Discover" scria recent că „ei" sint foarte alarmați:
in cadrul cursei înarmărilor au rămas mult în urmă în crearea armelor
psihice și parapsihologice. De pildă, alții ar avea, iar ei nu, „tunul
nuclear uitraspecial acționat de forță psihotronică" ; acesta ar asigura
„dominarea materiei de către spirit", sfidînd legile conservării energiei
(o simplă bombiță psihotronică, prin care spiritul ordonă materiei
„ia fă bine și dezagreagă-te I" — și gata cu continente întregi).
Oameni serioși, gravi și responsabili, „ei" cer fonduri sporite pentru
„modulatoarele de barieră fotonică". E adevărat, cuvintele par o îm
perechere absurdă - esențialul este că „ei" preconizează aceste mo
dulatoare ca o armă psihică prin care se poate provoca îmbolnăvirea
sau uciderea cuiva la orice distanță, prin telepatie. Adică, cineva stă
în fotoliu, se gîndește la altcineva adresîndu-i „lua-l-ar naiba I", se
concentrează tare, mai tare, foarte tare... ș: pac I — cu ajutorul modu
latorului fotonic, naiba s-a înființat și pe loc l-a înșfăcat.
Și mai perfecționate ar fi „mașinile ieronimice" : se introduce în
aparat fotografia unei persoane sau a unui obiectiv, aflat la distanță
de mări și țări, chiar fără a se indica adresa, se apasă pe buton și
iarăși pac 1 - mașina ieronimică îl găsește oriunde și zob îl face. Totul
e ca mașina să nu ajungă pe mîinile unor soți în divorț sau a unor
îndrăgostiți certați și geloși - vă dați seama că ar fi jale cu infidelii.
Singurul lucru neclar : ce se întîmplă dacă adrisantul nu mai seamănă
cu imaginea din fotografie, dacă și-a lăsat barbă și mustăți — cum
îl mai recunosc duhurile para-psiho-ieronimice ?
Tot „ei", experții, cer fonduri in vederea producției antenei de sa
telit „Saddor" — denumire provenită de la inițialele, în engleză, însemnind „baghetă magică de vrăjitor acționînd prin satelit". Modul
de utilizare ? Un expert în telepatie se conectează prin putere de con
centrare la antena „Saddor", indreptindu-și „fluxul psihic" spre silo
zurile unde sînt amplasate rachetele intercontinentale — care se trans
formă în praf și pulbere la contactul cu emanațiile de suflet transpor
tate telepato-cosmic prin bagheta magică da vrăjitor.
...Da, stimați cititori, ați fost preveniți : problema principală este
credibilitatea : relatările de mai sus sint strict autentice și nu fabulații.
Ba chiar revista dezvăluie că flota militară a angajat 34 specialiști în
telepatie pentru urmărirea submarinelor străine.
Dar... ce nu face omul pentru o pîine - sau pentru alocarea unor
credite suplimentare ? I Și cine poate discerne exact șarlatania și es
crocheria de nevroze panicarde, obsesii și fobii, psihoze paranoice ? I
In orice caz, noile arme psihotronice creează o viziune nouă și ori
ginală asupra conflictelor. Și ii deschid perspective nebănuite Mirandei — să fie angajată expertă la Pentagon, să le arate ea ce armement știe să construiască, cu apă neîncepută amestecată la miez de
noapte cu tăciune nestins și zeamă de scaieți.
...Pentru descîntecul psihostrategic : „așa cum se sparge bășica
fierturii și cum se fringe paiul sub copita de armăsar șchiop, așa s'*
crape racheata și să se rupă aripile lui bombardiru’" I
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