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Ziua constructorilor 1

Treptele progresului și bunăstării în cincinalul calității și eficienței

Planul de dezvoltare a agriculturii

IN ZIARUL DE AZI

Foto : S. Cristian

1976-1980
muncitor va crește

medie realâ de asigu-

pina in anul 
la 44 de ore

1985, a duratei săptâ- 
in toate sectoarele de

a to- 
pen- 

origi-

lor mereu mai presti- 
își aduc o contribuție 
edificarea socialistă a 
se cuvine să men- 
de frunte al clasei

mașini

cum se subliniază în ho- 
tărîrile Congresului al XII-lea al 
partidului nostru, dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii constituie 
una din prioritățile fundamentale, 
un factor hotărîtor pentru dezvol
tarea economico-socială a țării in 
actualul cincinal. Pentru a da di
mensiunea reală a resurselor și 
posibilităților de care dispune în 
actuala etapă agricultura româ
nească, a necesităților pentru con
sumul populației și ale economiei 
naționale, a fost întocmit, dezbă
tut și adoptat — pentru prima dată 
în tara noastră — planul de dez
voltare a agriculturii și industriei 
alimentare în perioada 1981—1985. 
Elaborarea acestui plan, care a do- 
bîndit putere de lege prin adop
tarea sa de către Marea Adunare 
Națională, ilustrează preocuparea 
deosebită a conducerii partidului 
și statului, personal a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăp
tuirea neabătută a obiectivului e- 
sențial. stabilit de Congresul al 
XII-lea al partidului — realizarea 
noii revoluții agrare.

Elaborarea in mod distinct a 
unui plan de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare — 
ca parte integrantă a planului na
țional unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a tării — marchează 
momentul unei reconsiderări in 
fapt a agriculturii, atribuindu-se 
acesteia dimensiuni menite să-i 
asigure dezvoltarea pe un plan su
perior, sporirea substanțială a con
tribuției ei la dezvoltarea genera
lă a țării, la ridicarea bunăstării 
întregului popor. Prin claritatea cu 
care sînt definite obiectivele ma
jore ale dezvoltării agriculturii și 
industriei alimentare în următorii 
cinci ani, prin realismul cu care au 
fost stabilite nivelurile principali
lor indicatori, planul se constituie 
ca un document programatic al 
activității tuturor oamenilor muncii 
de la sate, un document de lucru, 
de mare importanță și de larg in
teres nu numai pentru lucrătorii 
din agricultură, ci pentru întregul 
popor.

Pe întreg parcursul elaborării șl 
fundamentării planului cincinal de 
dezvoltare a agriculturii și indus
triei alimentare, s-a evidențiat în 
mod strălucit rolul esențial, de
terminant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in definirea principale
lor obiective ce trebuie atinse in 
agricultură, in stabilirea propor
țiilor dintre sectoarele producției 
vegetale și animale, intre agricul
tură și industria alimentară, con
tribuția sa botăritoare la stabilirea 
nivelurilor, ritmurilor și direcții
lor principale ale dezvoltării agri
culturii și industriei alimentare în 
actualul cincinal. întreaga concep
ție cu privire la locul și rolul prio
ritar al agriculturii în realizarea 
obiectivului strategic stabilit da 
Congresul al XII-lea al partidului, 
mijloacele și căile de înfăptuire a 
noii revoluții agrare întruchipează 
gîndirea profund științifică, nova-

toare, preocuparea statornică 
varășului Nicolae Ceaușescu 
tru găsirea unor modalități 
nale de perfecționare a mecanis
mului de dezvoltare a agriculturii, 
pentru adoptarea de noi soluții 
care să asigure înscrierea și mai 
fermă a agriculturii noastre pe co
ordonatele de largă perspectivă 
trasate de Congresul al XII-lea al 
partidului, de prevederile progra
melor adoptate de cel de-al II-lea 
Congres al țărănimii, precum și 
de consfătuirile care au avut loc 
pe probleme de agricultură.

în ansamblu. Planul de dezvol
tare a agriculturii și industriei ali
mentare reflectă accentuarea pro
cesului de modernizare și de creș
tere intensivă a producției în ur
mătorii cinci ani. Citeva cifre sînt 
concludente. în anul 1985 vom ob
ține o producție de cereale pentru 
boabe de 28,5 milioane tone, cu 
circa 8,5 milioane tone mai mult 
decit am realizat în cel mai bun 
an agricol din istoria noastră ; 
producția de sfeclă de zahăr va a- 
junge în 1985 la 12,8 milioane tone; 
de asemenea, vom realiza de a- 
proape două ori mai multe legume 
și cu 2 milioane tone cartofi mai 
mult decit în perioada 1976—1980 ; 
în zootehnie, efectivele de animale 
vor ajunge la sfîrșitul anului 1985 
la 7,3 milioane bovine, 15 milioa
ne porcine, 21,5 milioane ovine și 
caprine, 63,3 milioane păsări ouă- 
toare, iar producțiile animaliere 
urmează să atingă 86,7 milioane 
hectolitri lapte, 4 milioane tone 
carne în viu, 64 200 tone lină.

Caracteristica principală a ac
tualului plan cincinal o constituie 
orientarea hotărîtă spre o agricul
tură modernă, intensivă, în ve
derea obținerii unor randamente 
ridicate, care să permită sporirea 
substanțială a disponibilităților ali
mentare ale țării. Volumul total al 
investițiilor alocate agriculturii și 
industriei 
înfăptuirii obiectivelor prevăzute 
în actualul cincinal, va fi de 179,3 
miliarde lei. Ca urmare, această ra
mură de bază a economiei națio
nale va fi dotată, în acest cincinal, 
cu 86 000 tractoare, precum și cu o 
gamă diversificată de combine 
autopropulsate și mașini cu un grad 
ridicat de universalitate. Practic, 
pînă la sfîrșitul anilor 1983—1984 se 
va asigura mecanizarea complexă a 
lucrărilor agricole. De asemenea, 
vor crește suprafețele amenajate 
pentru irigații, vor fi efectuate am
ple lucrări de îmbunătățiri fun
ciare, de extindere și modernizare 
a plantațiilor pomiviticole.

Din prevederile planului cincinal 
se desprinde, ca o idee esențială, 
că obiectivul fundamental îl consti
tuie creșterea substanțială a pro
ducției 
meniul 
tul se 
rțcolte 
dindu-se în continuare prioritate

alimentare, in vederea

vegetale și animale. în do- 
producției vegetale, accen- 

va pune pe obținerea unor 
superioare și stabile» acor-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Dinamica 
producției 

globale agricole 
în procente

Creșterea 
retribuției 
medii reale 

în procente

• Retribuția reală a personalului 
în anul 1985 cu 15,5 la sută față de anul 1980

• Veniturile reale ale țărănimii provenite din munca 
în cooperativele agricole de producție și din gos
podăriile personale, calculate pe o persoană activă, 
vor crește în anul 1985 cu 18 la sută față de 1980

• In perioada 1981-1985 se vor construi 900 mii lo
cuințe din fondurile statului, cu suprafață locuibilă 
de 29,5 mii. mp ; din totalul acestora, 360 mii apar
tamente vor fi destinate vînzării către populație, cu 
credite de la stat

• Volumul total al desfacerilor de mărfuri va crește 
în anul

• Cu 76 
volumul

• Se vor

1985, față da 1980, cu 26,6 la sută 
la sută va crtșta, in perioada cincinalului, 
prestărilor de servicii pentru populație 
crea condiții corespunzătoare pentru redu
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• Rubricile noas 
tre: Din instan 
ță în fața opi
niei publice; O- 
mul și viața ra
țională; Faptul 
divers; Chenar 
de duminică

Creșterea volumului 
desfacerilor 
de mărfuri 
în procente

cerea treptata, 
mînii de lucru 
activitate

• In aceeași perioadă, pensia 
rări sociale va spori cu circa 10 la sută. Totodată, 
se vor mări pensiile membrilor C.A.P. și ale altor 
categorii de pensionari

• Alocația medie reală de stat pentru copii se pre
vede să crească, in perioada 1981-1985, cu circa 
12 la sută. Vor fi sporite și ajutoarele ce se acordă 
copiilor membrilor cooperativelor agricole de pro
ducție

• Investițiile in domeniul invățămintulul, culturii și ocro
tirii sănătății vor insuma, in aceeași perioadă, un 
volum de 20 miliarde lei

• Se vor da in folosință circa 50 mii locuri in grădi
nițe și 6 mii noi locuri in creșe.

Sărbătorim astăzi „Ziua constructorilor de mașini". A devenit o tra
diție ca in fiecare an, in prima duminică a lunii iulie, să ne îndreptăm 
gindurile spre cei peste un milion de făurari de mașini și utilaje româ
nești, care, prin munca lor rodnică, prin izbinzile 
gioase pe tărimul promovării progresului tehnic, 
deosebită la dezvoltarea economiei naționale, la 
patriei. De „Ziua constructorilor de mașini" 
ționăm succesele obținute de acest detașament 
noastre muncitoare, in care la loc de cinste se înscriu creșterea în ritm 
susținut a producției, contribuția substanțială a acestei ramuri purtătoare 
de progres tehnic la dotarea economiei naționale cu mașini, utilaje și 
echipamente de înalte performanțe, la sporirea exporturilor românești.

Potrivit prevederilor actualului plan cincinal, industria constructoare 
de mașini își va consolida locul de ramură de frunte pe care îl deține 
în strategia dezvoltării economiei României socialiste. Astfel, în perioada 
1981—1985, prin înfăptuirea programelor de dezvoltare intr-un ritm susținut 
a construcțiilor de mașini, concomitent cu modernizarea structurilor ei, 
se vor asigura o sporire a contribuției acestei ramuri la asigurarea echipa
mentelor necesare investițiilor din economie, cit și o dublare a exportului.

Așa cum sublinia recent în expunerea la Congresul consiliilor oameni
lor muncii tovarășul Nicolae Ceaușescu, eforturile constructorilor de ma
șini — din cercetare, proiectare și producție — trebuie permanent anga
jate în lupta pentru realizarea de produse cu parametri tehnici și cali
tativi superiori, care să înglobeze mai multă inteligență tehnică, mai 
multă muncă complexă, de înaltă calificare și mai puține materii prime 
și materiale. Totodată, cu consecvență și înaltă răspundere, colectivele 
de constructori de mașini trebuie să acționeze pentru reducerea continuă 
a cheltuielilor materiale, valorificarea superioară a materiilor prime și 
materialelor, îmbunătățirea organizării producției și a muncii prin extin
derea lucrului în acord global, creșterea productivității muncii, realizarea 
planului la producția fizică și îndeosebi la export.

Deplin angajați in înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, harnicilor constructori de mașini le revin răspun
deri deosebite în înfăptuirea sarcinilor actualului cincinal, în care Româ
nia va păși în rîndul țărilor cu dezvoltare economică medie. Succesele 
obținute în primul semestru al anului, cînd pe ansamblul ramurii s-au 
înregistrat rezultate bune, între care depășirea prevederilor la o serie de 
produse — tractoare, autocamioane, locomotive, mijloace de automati
zare, produse electronice ș.a. — ne dau convingerea că acest destoinic 
detașament al clasei noastre muncitoare nu-și va precupeți eforturile pen
tru a asigura progresul continuu al industriei noastre constructoare de 
mașini, pentru a-și spori și mai mult aportul la creșterea prestigiului in
dustriei românești, la dezvoltarea economico-socială a patriei noastre so
cialiste.

Insemnări de la Întreprinderea de mașini-unelte 
și agregate București (ÎN PAGINA A 111-A)

Imagine din Bistrița, oraș cu o industrie in Foto : E. Dichiseanuplin avînt 
/

Județul Blstrița-Năsăud 
a înregistrat, în ultimul 
cincinal, un ritm me
diu anual de creștere in
dustrială de 21,4 la sută, 
cel mai ridicat din în
treaga noastră economie. 
Iată un fapt într-adevăr 
senzațional ! Plaiurile ce 
străjuiesc Someșul Mare și 
trecătoarea Bîrgăului s-au 
situat și pînă acum, ba aș 
putea zice, 
cînd există, 
te in multe

Se evocă 
e vorba de 
ei înșiși o fac cu mîndrie, 
tradiția grănicerească a a- 
cestor bărbați ce au uimit 
cu vitejia lor pe însuși Na
poleon Bonaparte. Consta
tarea poate nedumeri pe 
un necunoscător nimerit 
prin partea locului, oa
menii apărînd mai degra
bă blajini, chiar sfioși, în
fruntarea armată nefiind 
cu siguranță aspirația lor 
de căpetenie. Ceea ce se 
uită tot atît de frecvent 
atunci cînd se evocă epi
sodul militar al grăniceri
lor e un fapt impresionant: 
năsăudenii s-au înrolat sub 
arme, au luptat, au singe- 
rat pe toate cîmpurile de 
bătălie ale Europei pentru 
a apăra libertatea codrilor 
lor și, sub scutul acestor 
codri și sub scutul propri
ilor piepturi, libertatea ini
mii lor, a graiului și a 
sufletului. Năsăudenii au 
fost grăniceri pentru a face 
să ființeze, sub stăpînire 
străină, un liceu în limba 
română de prestigiul unei 

.universități, din băncile 
căruia au urcat pe podiu
mul suprem al prețuirii 
naționale George Coșbuc, 
Liviu Rebreanu și o întrea
gă pleiadă de academicieni, 
de la fondatori ai forului 
academic pînă la Grigore 
Moisil. Năsăudenii au știut 
să convertească fapta în 
act spiritual și în aceasta 
văd o definiție nu numai a 

, ci a întregului popor

s-au situat de 
la loc de frun- 

alte domenii, 
invariabil cind 

năsăudeni, și

român, popor ce n-a avut 
de împărțit nimic cu ni
meni niciodată, dar care în 
atîtea rînduri a fost nevoit 
să își apere portul și graiul.

Grănicerii, dealtfel, aveau 
între înaintașii lor exemple 
ilustre pe urmele cărora 
călcau. Am mai spus-o și 
nu voi înceta să o repet că 
în răscoala de la Bobîlna, 
uriul din primele războaie 
țărănești ale Europei, unul

sese pînă nu de mult cu to
tul străin vocabularului de 
aici. Străbăteai aceste ținu
turi de o splendoare unică, 
din lunca largă a Someșu
lui pînă sus la Piatra Fîn- 
tînele, unde plaiul se curmă 
lin spre Moldova, pînă sub 
Gutîi și Țibleș, de dincolo 
de care ecouri vagi adu
ceau țîpuriturile oșenilor și 
murmurul doinei maramu
reșene, pe live, spre Sîn-

Foto : Gheorghe Cucu^

Tradiție și modernitate 
pe plaiurile Bistriței

și Năsăudului
de Vasile REBREANU

dintre cei trei conducători 
ce prefigurau pe martirii 
de la 1784 a fost Mihai Ro
mânul din Floreștii Năsă
udului, sat a cărui lumină 
am văzut-o și eu intîi. Ho
rea însuși avusese un pre
decesor, pe badea George 
Todoran, trecut mult peste 
suta de ani, vînjos însă, se 
vede, din moment ce era 
în stare încă să apere 
drepturile națiunii sale și 
să suporte cu demnitate 
supliciul frîngerii pe roată. 
Bistrița, asemeni Brașovu
lui spre Țara Românească, 
era poarta Transilvaniei 
dinspre Moldova, arhivele 
sale deținînd un impresio
nant tezaur de hrisoave ce 
mărturisesc despre legătu
rile ce au unit întotdeauna 
toate 
nești.

Iată 
triței 
avut întotdeauna cu ce să 
se mîndrească. Dar indus
tria ? „Neologismul" rămă-

pămînturile româ-
deci că oamenii Bis- 
și Năsăudului au

georz, străvechea stațiune 
unde Coșbuc. trecut de mult 
în Țară, revenea aducîn- 
du-1 uneori cu el și pe Ca- 
ragiale, spre Maieru, comu
na cea mai bogată din țară 
la capitolul cel mai de 
preț : copiii. Peste tot pă
duri, lanuri cu porumb, 
păduri, fete cu zadii și ta
leri de argint, flăcăi cu 
vestitele pene de păun la 
pălărie, păduri, stîni și 
iarăși păduri. Dacă ai fi 
căutat cu tot dinadinsul in
dustria, bătrînii ți-ar fi 
arătat dalele de piatră ale 
șdselelor romane ce duceau 
spre minele de la Rodna. 
Istorie și aici. Dar indus
tria ?

Trebuia să intervină acel 
ritm de care pomeneam la 
început (21,4 la sută) pen
tru ca Bistrița să devină 
una din platformele indus
triale de nivel național, 
pentru ca în patriarhalul 
Năsăud (în care nu mai

departe decit în propria-mi 
copilărie băteau pivele 
exact aceleași de pe vre
mea dacilor) să fie implan
tate cîteva mari întreprin
deri, pentru ca Becleanul 
să devină un puternic cen
tru metalurgic, pentru ca 
termenii utilaj tehnologic, 
mase plastice, acumulatori, 
armături industriale din 
oțel, elemente hidropneu- 
matice să devină curenți 
nu numai în documentele 
oficiale, ci și în vorbirea 
miilor de muncitori, al că
ror destin, din păcurari și 
plugari în mînuitori ai ce
lei mai moderne tehnici, 
s-a transformat odată cu 
destinul județului. Se cu
vine, vorbind de o indus
trializare 
noasă, să 
ceasta se desăvîrșește în 
armonie cu ramurile tradi
ționale ale locului. Astfel, 
agriculturii i se acordă o 
atenție sporită față de 
anii din urmă, creșterea 
animalelor cunoaște un 
impuls deosebit. Urșii des
pre care, așa cum cu cîți- 
va ani în urmă, aflat în 
America, scriam cu nostal
gie că, pe furiș, coboară 
în nopțile cu lună în fa
buloasele livezi, continuă 
să vină, găsindu-le însă 
toamnă de toamnă mai 
grele de rod, Stațiunea ex
perimentală Bistrița fiind 
una pilot, vestită pînă de
parte dincolo de hotare. 
Ca o emblemă nu atît a 
dărniciei 
hărniciei 
teresant 
celebrele 
Lechința, 
sînt bornele limitei de nord 
a viței de vie pe continent.

Cu sărbătorească mîn- 
drie, cu o mîndrie justifi
cată pe deplin, pămîntul 
Bistriței și Năsăudului își 
poartă străvechile și noile 
comori așa cum și azi, la 
praznice, fetele sale își 
poartă pe sini talerii lor 
fără seamăn.

atît de vertigi- 
amintim că a-

de 
nu atît 

pămîntului, cît a 
oamenilor, e in
să amintim că 

bazine viticole 
Teaca, Dumitra

Calitatea vieții 
și universul informațiilor
în secolul nostru, punctele de ve

dere din care este privită informația 
s-au multiplicat datorită telecomu
nicațiilor, calculatoarelor electronice 
și informaticii. De asemenea, datorită 
modului în care diferitele științe, 
cum sînt fizica și biologia, dar și 
științele economico-sociale, înglobea
ză noțiunea de informație. Nu dispu
nem totuși de o definiție unică a in
formației ; numai filozofia caută să 
mențină o viziune unitară asupra ei 
ca ingredient al lumii materiale. în 
problemele fundamentale ale noțiunii 
de informație sîn- 
țem încă departe 
de a se fi spus 
ultimul cuvînt.

Cu toate aces
tea, nimeni nu se 
mai îndoiește de 
importanta infor
mației, indiferent 
de modul în care, 
este definită. S-a spus că dispozitivele 
electronice prelucrează date care de
vin informații atunci cînd sînt inter
pretate de om, pentru decizii, pentru 
activitatea sa de muncă productivă 
sau pentru cunoaștere. Dar programe
le informatice pot face aproape același 
lucru, pot lua decizii, pot determina 
acțiunea unor celule de producție, a 
unor roboți industriali. Informația 
este deci utilizată și de sistemele 
tehnice pe care omul le-a creat. In
formația pe care un robot o primește 
prin senzori tactili, vizuali, auditivi 
are și o semnificație în raport cu 
modelul intern al fragmentului de 
realitate în care el acționează. Ro
boții, sistemele tehnice, în 
deși lucrează cu informații, 
cestea au semnificație, în 
trebuie să recunoaștem, nu 
Ideea, pe lîngă o structură 
nificație informațională, presupune și 
sens, sens pe care numai mintea vie 
îl poate avea.

Un spectacol de teatru, spre exem
plu, transmite informație sau idei 
ori sensuri ? In cazul teatrului, pro
cesul informațional, deși prezent, 
este secundar, mai importante sînt 
ideile, iar uneori teatrul se adresează

Opinii
de Mihai DRĂGĂNESCU, 

membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România

general, 
deși a- 
schimb, 
au idei, 
și sem-

direct sensurilor pe care omul și so
cietatea le reprezintă în lume.

A informatiza structurile econo- 
mico-sociale înseamnă a crea o in
frastructură informatică a societății, 
prezentă în noi tipuri de produse, 
mașini și utilaje informatizate, în sis- 
teme-expert inteligente artificial 
pentru diverse domenii, ale cunoaș
terii umane, în conducerea procese
lor tehnologice din industrie, din a- 
gricultură, din medicină, din învăță- 
mînt, în conducerea economiei și so
cietății. Informația a devenit o re

sursă economică, 
în plus, ea antre
nează inteligenta 
naturală a omu
lui și inteligenta 
socială. Realita
tea economică și 
realitatea socială 
nu funcționează 
fără informație, 

probabil nici realitatea materială, dar 
oare informația, informatizată sau ne
informatizată, nu servește în cele din 
urmă unor sensuri mai profunde și 
poate chiar la stimularea creării unor 
sensuri ? Pe marea scenă a teatrului 
lumii sensurile sînt poate punctele 
inițiale și finale, între care are loc 
întreaga desfășurare de energie, sub
stanță și informație.

Care este sensul vieții și care este 
noul sens al comunismului ? Societa
tea umană nu mai este ceea ce a 
fost, microelectronica, automatica și 
informatica contribuie la transforma
rea ei. Prea puțin s-a ținut seama 
de acest lucru pînă acum. Este ade
vărat că problemele energiei, ale re
surselor 
mentației 
presante, 
lor este 
și informatică, 
producție pe care acestea le creează, 
prin interacțiunea care se produce 
între inteligența artificială, inteligen
ța naturală și cea socială, obligînd 
omul să se redefinească și, prin el, 
însăși societatea. Va trebui, pe de o

de materii prime, ale ali- 
și demografiei sînt mai 

dar vectorul transformări- 
purtat de microelectronică 

prin forțele noi de

(Continuare în pag. a V-a)
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Oamenii cuceresc înălțimile, 
înălțimile îi călesc pe oameni

Despre bărbăție și eroism, cu constructorii de pe șantierul din Călimani
Un miner din Călimani 

Îmi spunea că minereul de 
sulf din adincuri este ase
menea unei vulpi roșcate, 
„îți trebuie iscusință de 
vinător, tenacitate și în
drăzneală, chiar șiretenie, 
ca să-i dai de urmă, să te 
ții de urma ei, fără să o 
slăbești o singură clipă" — 
își depăna el gindurile. 
Privesc muntele Negoiul 
românesc, înalt de 1 884 de 
metri, sculptat în 14 trepte, 
pînă la 1 820 de metri, 
transformat intr-un uriaș 
amfiteatru pe scena căruia, 
în curind, ni se va înfățișa 
spectacolul grandios al ex
tragerii masive a minera
lului aflat în cantități im
presionante sub lacătul 
Călimanilor. Secretele a- 
cestui lacăt — multe și 
grele — constituie preocu
parea de permanență a mi
nerilor, a excavatoriștilor, 
a conducătorilor de auto
basculante de 40 de tone, a 
constructorilor de drumuri 
urcind in spirale amețitoa
re și a celor care ridică 

marea și, totodată, com
plexa uzină chimică de 
preparare a sulfului.

,,Mineralul este acolo, 
sub munte — îmi spunea, 
pasionat, inginerul Gheor- 
ghe Manta, director gene
ral adjunct cu probleme 
tehnice al Combinatului 
minier Suceava. Am dat de 
el. Spre el, in muntele ve
cin — Pietricelu, am țesut 
o pînză de galerii, surprin- 
zindu-l“... „S-ar părea, 
atunci, că lucrurile sînt 
limpezi". „Vi se pare totul 
simplu, nu-i așa ?. m-a În
trebat, cu puțină ciudă, in
ginerul. Ei, bine, nu este 
totul așa de simplu. Oa
menii care coboară, trep
tat, spre zăcămint trebuie 
să fie, tot timpul, mai tari 
decît muntele. Și, de cele 
mai multe ori, sint : il 
«macină», bucată cu bu
cată, și-1 ordonează in hal
de. înaintarea spre sulf — 
aur curat pentru industria 
noastră chimică — cere 
insă din partea lor, per
manent, pricepere, măies

trie, de multe ori cere 
eroism in intervenții puțin 
obișnuite, cere voință de a 
învinge numeroase piedici 
pe care le ridică zăcămin- 
tul. Se făurește in Căli
mani un om deosebit, de 
tăria granitului, care «muș
că» din rocă, folosind 
utilaje de înaltă tehnicita
te, pe viscol, pe 'ploaie, pe 
ceață, zi și noapte. Neînce
tat. in fața acestui om se 
ridică intrebări la care tre
buie să răspundă prompt".

— Da, ce se întimplă în 
Călimani este spectaculos 
— mărturisea subinginerul 
Stelian Văcărescu, șef de 
secție la mină. Iar cei care 
trec pe aici, temporar, 
spun : aveți o viață aspră.

— Și nu este o viață as
pră ?

— Privită din exterior, 
așa s-ar părea că este. 
Muntele tăiat in trepte su
gerează o muncă titanică. 
Dar munca aceasta este 
făcută cu utilaje tehnice de 
mare performanță. Spec
taculos nu este ce ne izbeș

te imediat retina, ci con
sumul de inteligență; spec
taculoasa este indrăzneala 
umană, de o calitate deo
sebită, născută din stăpi- 
nirea perfectă a profesi
unii.

— Este, într-adevăr, în
drăzneală să stăpinești pul
sațiile puternice ale munte
lui. Un exemplu 1

— Vi-1 dau eu — inter
vine maistrul Vasile Baciu, 
secretarul comitetului de 
partid, de față la discuție. 
Excavatoristul Vasile Das- 
călu, acum maistru elec
tromecanic, trebuia să co
boare un excavator de 230 
de tone, iarna, de la treap
ta 12, adică de pe la 1 820 
de metri. In pantă deci, fe
rind cabluri electrice de 
șase mii de volți care, atin
se, ar fi provocat un scurt
circuit grav, cu jumătate de 
șenilă in gol. Riscant, dar 
necesar. Riscul, aici, nu în
seamnă inconștiență, în
seamnă calcul riguros, ști
ință. Înseamnă cunoașterea 
gradului de rezistență al 

rocilor, Înseamnă stăpînl- 
rea mașinii pină la confun
darea intimă cu forța ei. 
Aceasta este țndrăzneala 
și, dacă vreți, aceasta este 
asprimea vieții noastre, nu 
cea exterioară, care intră 
la capitolul „condiții deo
sebite de muncă". în șase 
ore, excavatorul a fost 
coborit. Exemplele ar pu
tea fi înmulțite.

— Sint și cedări umane, 
care pun și mai bine in 
evidența ceea ce a spus to
varășul Baciu — subliniază 
Stelian Văcărescu. Excava
toristul V. F. a fost califi
cat și specializat la noi, 
antrenat bine in munca de 
aici. Mai puțin antrenat in 
interiorul lui. Ce viscol de 
întrebări și îndoieli o fi 
fost in sufletul lui pînă 
cînd s-a desprins de noi și 
a plecat pe un șantier de 
la șes ?

— Probabil gîndul la o 
muncă mai puțin încărcată 
de dificultăți.

— Posibil. Pentru el, a- 
colo, a fost o joacă. „A 
fost",, pentru că, in cele 
din urmă, s-a reîntors în 
Călimani, aici, unde satis
facțiile sint de o altă cali
tate. Ați făcut cunoștință 
cu excavatoristul Nicolae 
Andrei, de la treapta a 
7-a. L-ați văzut cum „ci
tește" în țesătura rocilor. 
In cazul lui și al altora 
vorbim, mai ales, de satis
facția muncitorească a lu
crului bine făcut.

— Sint și din cei care nu 
se mai intorc ?

— Sînt, ca 1n toate locu
rile mai grele. E drept, nu 
mulți. Am văzut „păsări" 
din acestea și in munca de 
birou. Nu munca deosebi
tă ii destabilizează, ci — 
ca să mă exprim minereș
te — interiorul lor tectonic 
neechilibrat. Nu vreau să 
rămină cineva cu impresia 
ca drumul este lin. Greu
tățile nu sint insă in pri
mul rind de ordin mate
rial, după mine. Colonia 
noastră muncitorească — 
ați văzut, sinteți oaspetele 
ei — este un orășel de toa
tă frumusețea, dotat cu 
toate inlesnirile moderne. 
Omul care muncește aici 
este asaltat de intrebări — 
ale lui, personale, ținind 
de voința de a face ceva 
măreț ; ale muntelui, care 
sint complicate și la care 
el, omul, trebuie, să învețe 
să răspundă precis și direct. 
Muntele este ca o ființă 
vie, cu mecanisme interi
oare delicate, în care nu 
intri la intimplare, ci cu 
dragostea și știința chirur
gului care pune ordine, 
tăind și cauterizînd.

— Ați lucrat, în subte
ran, la Șuiorul, în Mara
mureș. Cum de ați venit 
aici și. mai ales, cum de ați 
rămas? Este o mină de su
prafață...

— Călimanii sînt locul 
meu de origine. Nu pu
team să nu pun umărul la 
înflorirea acestei regiuni, 
în al doilea rind, era un 
lucru nou, pentru mine, ca 
și pentru mulți alții, un 

pionierat. Avem mîndria 
acestui pionierat, noi, toți 
cei care socotim acest șan
tier ca o școala muncito
rească, deosebită, pe porți
le careia ies cadre tinere 
solid instruite in minerit. 
In lupta cu muntele, aceste 
cadre invață ce inseamnâ 
spirit muncitoresc, solida
ritate muncitorească, dăl- 
tuindu-și o nouă persona
litate. Ei, foștii țărani ai 
Domelor...

— Spiritul muncitoresc, 
izvorul de viață al colecti
vului nostru, a căpătat zi
lele acestea o infuzie pu
ternică — reintră in discu
ție maistrul Vasile Baciu. 
Peste 1 200 de muncitori și 
cadre tehnice din 7 județe 
ale țării muncesc pe șantie
rul nostru intr-0 acțiune 
de întrajutorare dinamică, 
inițiată de secretarul gene
ral al partidului. Acești oa
meni își însușesc întrebări
le noastre, care, toate, se 
transformă in fapte.

Cite lumini noi s-au 
aprins și se vor mai aprin
de la școala șantierului din 
Călimani ? Sub impulsul 
lor și-a arătat obrazul au
riu prima lentilă de sulf, 
la piciorul muntelui. In
tensitatea crescindă a aces
tor lumini umane are drept 
izvor inepuizabil floarea 
roșie a acțiunii muncito
rești — cum atit de fru
mos se exprima unul din
tre bărbații Călimanilor.

Doi dintre temerarii Călimanilor - subinginerul —elian 
Văcărescu (pion apropiat) și excavatoristul Nicolae Andrei 

- pregătind un nou pas spre inima muntelui

Dionisie ȘINCAN Foto : Dionisie Șincan ,

Autoconducerea muncitorească 
nu-i doar un principiu teoretic...

Cînd bunul plac și abuzurile unui director au încercat să se substituie practicilor democratice

Omenia vîndută pe doi poli

„Acestea au fost, tova
răși, concluziile controlului 
pe care l-ați solicitat. Vă 
rugăm să vă spuneți păre
rea. Cine se înscrie la cu- 
vint ?“

Și-au anunțat numele și 
profesia 15 oameni — mem
bri ai consiliului oamenilor 
muncii ori ai comitetului 
de partid din întreprindere. 
Șoferi, mecanici de între
ținere, maiștri, specialiști, 

îs Identitatea, precupi am in.- , 
țeles mai tirziu. era singu
rul fapt, ce-i , deosebea, in 
împrejurarea dată. In rest 
— o similitudine perfectă 
de păreri. Cum s-a ajuns 
la acest consens de opinii ? 
Ce anume genera răspun
derea cu care erau analiza
te, judecate faptele unui 
om ?

...Inginerul Constantin Un- 
gureanu a devenit director 
al întreprinderii de trans
porturi auto din Botoșani 
odată cu înființarea unită
ții — 1975. Vreme de cițiva 
ani a lucrat bine. Mai mult 
chiar : spiritul gospodăresc, 
dinamismul, operativitatea 
cu care soluționa probleme
le curente ori neprevăzute 
i-au adus.prețuirea nu nu
mai a celor din jur. Toți 
cei care au luat cuvin- 
tul în amintita adunare 
nu au ocolit cîtuși de 
puțin aceste merite. în 
același timp însă, cu aceeași 
obiectivitate, destui au fost 
aceia care au arătat că 
față de om poți greși 
și cu... laudele. Așa s-a in- 
tîmplat și cu directorul Un- 
gureanu. Laudele l-au a- 
mețit de la o vreme, i-au 
sădit pe nesimțite senti
mentul că fără el nimic nu 
se poate.

Prima „pană" morală în 
conduita sa a fost semnala
tă cînd unitatea trebuia să 
pună la dispoziția altui ju
deț o coloană de mașini in 
scopul urgentării lucrărilor 
agricole. Acțiunea presupu
nea discernămint, luarea in 
discuție a situației fiecăruia 

j, dintre cei ce urmau să facă 
deplasarea, pentru a se evi
ta orice nemulțumire. „Să 
dezbatem acest lucru in bi
roul executiv al consiliului 
oamenilor muncii" — a fost 
de părere adjunctul direc
torului din acea perioadă. 
„N-ai decît s-o faci, dacă 

. ții neapărat. Dar eu am ho-

tărit-o ieri. înțelegi ?“ — 
i-a răspuns-o directorul. 
Nu numai că hotărise de 
unul singur, ignorînd colec
tivul de conducere, dar de
cizia era transmisă deja 
spre execuție. A avut acest 
fapt urmări chiar atit de 
grave încît să merite a fi 
evocat ? Da, a avut. Mai 
întii a adus în Botoșani la 
umbra consacratei apostile: 
„in interesul serviciului", a 
unor cadre (I.Corduban, N. 
Mangu, Ștefan Tănase ș.a.) 
care, în unitățile subordo
nate — autobazele din Do- 
rohoi și Săveni — erau pe 
punctul de a li se desface 
contractul de muncă. Pen
tru a le găsi acestora loc. 
directorul i-a mutat pe 
alții. Tot arbitrar, tot fără 
motive întemeiate.

La fel a procedat. încâl
cind normele în vigoare, și 
cu privire la distribuirea 
noilor mașini ce primeneau 
sau îmbogățeau parcul auto 
al județului. Tovarășul Mi
hai Nicșanu, șeful autoba
zei nr. 2, afirmă : „Primi
sem trei autobuze noi. Nor
mal ar fi fost să le repar
tizăm după lista de prio
rități ce se întocmește la 
începutul fiecărui an. Așa 
și procedasem. dealtfel. 
Dar cînd să trecem la în
tocmirea formelor, am pri
mit o dispoziție... de la se
cretara tovarășului direc
tor. Ni se impunea încre
dințarea mașinilor la cu to
tul alți oameni. Știți cine 
erau, de fapt, aceștia ? Cei 
mai indisciplinați lucrători 
ai autobazei".

— Ați îndeplinit dispozi
ția, desigur.

— întii am încercat să 
nu-i dau curs. Mă bazam 
pe faptul că se încălca o 
hotărire luată in colectiv. 
Prezetitindu-i situația, to
varășul director mi-a spus 
hotărît : ori îndeplinesc dis
poziția, ori îmi desface 
contractul de muncă...

Așadar, un alt abuz. 
Care, neprimind -replica 
decisă, imediată, reprezen
ta pentru directorul unită
ții încă un pas cîștigat pe 
Calea... conducerii uniper
sonale. Un pas nu fără con
secințe privind știrbirea în
crederii oamenilor, a auto
rității sale de om cu func
ție în colectivul unde mun
cește. învestitură care im

plică mari răspunderi, o 
conduită exemplară in me
canismul democrației mun
citorești.

— Era deci timpul să in- 
terveniți. ne-am adresat 
tovarășului Petru Mitocaru, 
secretarul organizației de 
partid din care făcea parte 
și directorul întreprinderii.

— Am și intervenit. După 
cîte o „boare" de autocriti
că, in asemenea situații di-

consiliului oamenilor mun
cii, era cit pe ce să-i 
desfacă contractul de mun
că. In plus, fără a se con
sulta cu cineva, dispune 
modificări in componența 
consiliului. „Destituiții" 
erau tocmai cei care i se 
alăturaseră, in opinii, șo
ferului Ion Ursache...

O asemenea gravă încăl
care a normelor democra
ției muncitorești nu mai

rectorul întorcea de fiecare 
dată, cu abilitate, lucrurile 
spre meritele sale. Omul se 
împăuna peste poate, uitind 
că și colectivul unității își 
avea meritele lui, pe care 
nu era cinstit, corect să le 
lași să zacă în anonimat.

Cum era și firesc, o ase
menea comportare a trezit 
și mai multe nemulțumiri, 
într-o ședință a consiliului 
oamenilor muncii, șoferul 
Ion Ursache i se adresează 
direct, fără ocol : ...„Ați re
partizat, fondul locativ fără 
a lua în considerație tabe
lele de priorități" (nomina- 
lizindu-i pe toți cei ce au 
beneficiat de acest abuz — 
n.n.) ; ...„Ați înlăturat din 
unități cadrele bune pe 
care le suspectați că... v-ar 
concura la postul de direc
tor" ; ...,„S-a ajuns pînă a- 
colo incit, tot discreditin- 
du-vă subalternii, nu mai 
știm cine este și cine nu 
este competent" etc. Care a 
fost reacția directorului 
față de critica argumenta
tă ce i s-a adus ? Șoferului 
respectiv, membru al

putea fi îngăduită. Abuzul 
era flagrant, dezvăluia o 
optică strimbă, care nu 
are nici in clin nici in mî- 
necă cu principiile auto- 
conducerii muncitorești. 
Membrii comitetului de 
partid și ai consiliului oa
menilor muncii s-au adre
sat comitetului județean 
de partid. S-a instituit un 
colectiv, s-a controlat de-a 
fir a păr întreaga activita
te a întreprinderii. In baza 
concluziilor, hotărîri de 
sancționare se puteau a- 
dopta și la acest nivel. De
cizia secretariatului comi
tetului județean de partid a 
fost însă alta : punerea a- 
baterilor, a abuzurilor să- 
virșite in dezbaterea condu
cerii colective a întreprin
derii. Fără a se anunța, în 
prealabil, intenția vreunei 
sancțiuni. Procedîndu-se 
astfel, s-a dat curs afirmă
rii directe a opiniei colec
tive, punerii în valoare și 
în asemenea situații a de
mocrației muncitorești. Și 
care, acționind in cunoștin
ță de cauză, s-a dovedit in

transigentă. fermă. Drept 
consecință, in urma propu
nerii făcute, directorul Con
stantin Ungureanu a fost 
destituit din funcție prin 
vot deschis, iar comuniștii 
au hotărit, la rindul lor, 
sancțiuni severe și altor 
cadre de conducere ale u- 
nității : inclusiv secretaru
lui comitetului de partid. 
Mihai Lupu, insuficient de 
ferm in prevenirea și com
baterea neregulilor săvir- 
șite.

La sfirșitul acestui arti—'• 
col am crezut de cuviință 
să transcriem drept con
cluzii o opinie plină de 
semnificație. Aparține me
canicului Gheorghe Hogea, 
unul dintre oamenii care, 
in această împrejurare pe
trecută la I.T.A. Botoșani, 
și-a exprimat ferm, munci- 
torește gindurile :

— Pot fi evitate situații- 
limită, de felul aceleia la 
care s-a ajuns in unitatea 
noastră ? Neîndoios că da. 
Cum ? Cu condiția ca fie
care om care a primit o 
răspundere in mecanismul 
autoconducerii muncitorești 
să pornească în munca sa 
de la ideea că democrația 
muncitorească nu-i doar un 
principiu teoretic, bun de 
afirmat numai in ședințe, 
ci o practică curentă în co
lectivitatea noastră, socia
listă. Așa cum s-a subliniat 
la recentul Congres al con
siliilor oamenilor muncii, 
aplicarea in munca de zi 
cu zi a principiilor au
toconducerii muncitorești 
trebuie să se vadă in re
zultate economice pe mă
sură, in dezvoltarea ini
țiativei, în respectul ferm 
pentru lege, in întărirea 
disciplinei, a ordinii, a răs
punderii personale și co
lective. Democrația mun
citorească presupune obli
gatoriu, pentru toți — dar 
mai ales pentru cei înves
tiți cu o funcție de condu
cere — o comportare exem
plară, un model de muncă 
și viață, receptivitate la su
gestiile și critica celor din 
jur, dorința fierbinte de a 
demonstra, prin fiecare act. 
că iți onorezi răspunderea 
cu care ești creditat.

Silvestri AJLENE1 
corespondentul „Scînteii"

Tilharii au fost trei, 
despre ei aproape că 
nu merită 'să discu
tăm, aparțin unei zone 
subumane (chiar po
reclele pe care și le-au 
împărțit vorbesc cum 
nu se poate mai su
gestiv despre propria 
lor categorie : „Șobo
lanul", „Cearloi" și o 
femeie supranumită 
„Birna"). Infractorii 
sint infractori, faptele 
lor sint nete, ii este 
ușor societății să-i 
descopere și să-i neu
tralizeze. Despre al 
patrulea insă, da, me
rită . să vorbim aici 
el este, intr-un fel, cu 
mulț Măi nociv pentru 
că poartă aparența ți
nui om de treabă, ca 
noi toți, deși, prin 
mentalitatea sa, ne a- 
tacă in cele mai solide 
dintre virtuți : ome
nia, cinstea, simțul 
civic.

Dar iată cum s-au 
petrecut faptele : sea
ra, la 21,30, ieșind din- 
tr-un restaurant unde 
intrase să mănince, un 
cetățean a fost în
conjurat de cei trei 
răufăcători, tirît in
tr-un loc mai întune
cos, bătut zdravăn și 
jefuit (avusese asupra 
sa 1 800 de lei). Cind, 
după citeva secunde, 
și-a revenit în simțiri, 
i-a văzut pe cei trei 
oprind un automobil, 
discutind cu omul de 
la volan și intrind in 
mașină. Cu ultimele 
puteri, victima s-a ri
dicat și a alergat spre 
ei, a ajuns tocmai la 
timp ca să strige, prin 
portiera deschisă, spre 
șofer : „Nu-i lua, sint

tilhari, m-au jefuit! 
Sau ia-mă și pe mine 
și du-ne pe toți la mi
liție !“. Un picior in 
burtă al unuia dintre 
agresori și iată-l arun
cat pe trotuar. S-a ri
dicat din nou și s-a 
agățat de ușa șoferu
lui. Acesta insă, cu un 
cot bine plasat, l-a 
aruncat din nou la 
pământ, a pornit moto
rul și a demarat in 
forță.

Șoferul, proprietar 
de automobil, mecanic 
la C.A.P. Bragadlru, 
ieșise in oraș după 
„cdnsbuc" făcind -pe 
taximetristul . de oca
zie,. Declarația ' lui la 
ancheta penală ar fi 
fost bună pentru ru
brica noastră „Din ca
ietul grefierului", dacă 
n-ar fi fost nu numai 
ridicolă, ci și cumplit 
de tristă : „Menționez 
că in momentul cind 
cei trei s-au urcat 
in mașină, un ce
tățean s-a agățat de 
portieră și-a strigat la 
mine că merge și el 
cu mașina la miliție, 
dar eu nu l-am luat 
întrucit era bătut și 
plin de singe". Și mai 
departe : „Deși știam 
că au tilhărit, i-am 
dus in Ferentari și nu 
la miliție".

Tilliar și el — veți 
spune dumneavoastră 
— a împărțit banii cu 
ei, s-a înfruptat și el 
din banii jefuiți. Ei 
bine, nu. El a pretins 
doar plata cursei res
pective : 40 de lei. So
cotind și benzina, cit 
să-i mai fi rămas ? 
Poate un pol, poate 
mai puțin. „Eu am vă

zut că cei trei și-au 
împărțit, in mașină, 
banii intre ei. La ca
păt ei mi-au achitat' 
cursa. lăsindu-mi pe 
pernă 40 de lei". Nici 
măcar nu i-au făcut 
„onoarea" să-i dea 
banii in mină. I-au 

y aruncat ca pe un os la 
clinele care i-a păzit 
cu credință cind au 
mers la furat. El a 
fost insă mulțumit. 
Părtaș moral la un act 
revoltător, umilit prin 
dispreț de înșiși făp
tuitorii care; n-au so
cotit de „demnitatea" 
lor să-i dea mai mul
tă atenție decit aceea 
pe care socoteau ei că 
o merită jalnica lor 
unealtă. Dar mulțumit, 
își făcuse „ciubucul", 
își vinduse omenia pe 
doi poli, iar dincolo de 
asta nu vedea nimic, 
nu-l interesa nimic.

Legea il condamnă 
(cum s-a și intimplat) 
pentru ajutorul dat 
neleguiților de a fugi 
de la locul faptei. Le
gea nu poate să facă 
mai mult. Noi insă, 
noi, oamenii, da. Noi 
ne putem gindi cu re
voltă și intransigență 
la degradantul egoism 
care atit de mult ii 
poate orbi pe unii, in
cit să-și piardă ele
mentarul simț al ome
niei și ultima fărimă 
de conștiință a dato
riei civice. Prin atitu
dinea noastră fermă, 
prin hotărirea de a nu 
rămine pasivi in fața 
uritului omenesc, să-l 
extirpăm fără șovăire, 
dacă ne iese in cale.
Mihai CARANFIL

• ÎNCREDEREA ÎN FORȚA 
CONSTRUCTIVA A OMULUI — 
acesta e laitmotivul frumoasei scri
sori pe care ne-a trimis-o profeso
rul Florian Ghirțoi de la Școala 
generală nr. 2 din Zimnicea. Fi
rește. „personajul principal" al scri
sorii este însuși orașul în care tră
iește autorul, oraș renăscut, prin 
eforturile și contribuția întregii 
țări, din ruinele catastrofalului 
seism din 4 martie 1977. „Aici, in 
vatra istoriei noastre de peste două 
mii de ani — ne scrie corespon
dentul — comuniștii au pus dura
bilă temelie noii istorii a Zimni- 
cei. Constructorii de pe întreg cu
prinsul României socialiste au înăl
țat nu numai un oraș, ci un ade
vărat imn dedicat încrederii nețăr
murite in forța constructivă a omu
lui. S-a născut un copil al țării : 
noua Zimnice. Și este frumos. Ve- 
niți să-l vedeți !“
• UN „VINT RAU" CARE CERE 

BUNA FUNCȚIONARE A BARO
METRULUI CIVIC. Continua să

DIALOG .
CU CITITORII

sosească Ia redacție interesante 
scrisori referitoare la ancheta so
cială „Vintul rău a schimbat des
tinul unei fete" (un grupaj mai 
amplu de extrase din asemenea 
scrisori am publicat intr-un nu
măr anterior al ziarului). Părerile 
exprimate in aceste scrisori de 
cititorii noștri converg spre ideea 
că acțiunilor obscurantiste desfășu
rate de secte de tipul celei ce a 
incercat să deturneze și să schilo
dească destinul tinerei Maria Ga- 
brihei necesită o ripostă mai hotă- 
rită, atit din partea organelor com
petente, cit și din cea a opiniei 
publice. „Oare concetățenii tinerei, 
unii dintre ei cu funcții de răspun
dere tocmai pe linia muncii politi
co-educative, să nu fi știut nimic 
despre ce se intimpla sub ochii 
lor ? — se întreabă pe bună drep
tate tovarășul Petru Puiu, membru 
al comitetului de partid al Direc
ției județene de poștă și telecomu
nicații din Suceava. Oare ei trăiesc 
in stratosfera ? Pentru a preveni un 
«vint rău» ca acela care urma să- 
transforme un om in neom e ;n/ 
voie de o «meteorologie etica» 
bine pusă la punct, e nevoie 
ca «barometrul civic» al colec
tivității respective să funcționeze 
fără greș !“. O poziție asemănă
toare exprimă și tovarășul I. Băr- 
bulescu din Pitești, str. Nicolae 
Bălcescu nr. 136, care cere ca, 
împotriva celor ce atentează, prin 
astfel de acțiuni, la integritatea fi
zică și morală a unor oameni ti
neri, insuficient formați, „să se 
intenteze procese publice, cu carac
ter educativ, căci faptele lor nu au 
nici o legătură cu libertatea de cre
dință proclamată și garantată de 
Constituția țării, libertate pe care 
ei o incalcă deliberat".

Există — nu-i așa ? — 
multe feluri de adeverințe : 
că n-ai copii sau că ai co
pii. că ai fost vaccinat sau 
că ai avut rujeolă. că ai 
făcut armata la marină sau 
că n-ai făcut-o încă, că ești 
asigurat, că n-ai casă, că ai 
casă, că... Dar cîte și mai 
cite adeverințe nu poate 
cere un om și nu poate eli
bera o instituție 1 E greu 
insă de crezut că una cum 
este cea pe care o vom re
produce a fost concepută, 
bătută la mașină și sem
nată ; și totuși, ea există ! 
Iat-o :

„Asociația locatarilor din 
strada Știrbei Vodă nr. 63. 
Sectorul 7. București. Ade
verința nr. 116 din 18 iulie 
1978. Se adeverește prin 
prezenta că locatarul (...) a 
fost scos din comitetul a- 
sociației de către locatarii 
blocului la data de 23 mai 
1978 prin procesul verbal 
încheiat la această dată fi
ind declarat în ședința din 
22 mai 1978 ca un element 
antisocial (subl. în original 
— n.n ). Președinte. (...) : 
Administrator. (...)".

Lăsînd la o parte ciudă- 
inia că un om este scos 

printr-un proces verbal și 
nu în ședința care avusese 
loc cu 24 de ore înainte (o 
lăsăm de o parte doar pen
tru că asemenea — ierthți 
cuvintul ! — bazaconii am 
intilnit cu zecile in cazul 
de față, toate avînd însă o 
explicație), să reținem e- 
normitatea : „adeverință" 
de la bloc in care scrie că 
faci parte din rîndul ele
mentelor nici măcar asocia- 
le, ci de-a dreptul antiso
ciale 1 Cel în cauză este in
giner, tată a doi copii, om 
cu răspunderi sociale 
ș.a.m.d.

Dacă n-ar fi trist, foarte 
trist, acest petec de hîrtie 
ne-ar stîrni rîsul. După 
cum ne-ar stîrni rîsul și 
alte hîrtii, la fel de peni
bile. semnate însă de......e-
lementul antisocial" pe cînd 
era el vicepreședintele a- 
sociației.

Dar nu putem ride măcar 
pentru aceea că ele sint 
doar cîteva file din miile — 
da. miile, poate două mii. 
poate cinci mii de file, cine 
le mai poate număra ? — 
generate de „războiul" din 
st». Știrbei Vodă 63 război 
care se poartă la adresa de

MAREA BĂTĂLIE DIN
mal sus, la comisia de ju
decată a sectorului, la ju
decătoria și la procuratura 
sectorului, la consiliul popu
lar al sectorului, la consi
liul popular, la tribunalul 
și la procuratura munici
piului, ba a ajuns, chiar in 
mai multe rinduri, la Pro
curatura generală și la' Tri
bunalul Suprem *).

Ce scrie în aceste file ? 
Lucruri cum sînt cele cita
te, altele și mai aberante, 
dar și decizii ale supremei 
instanțe judecătorești a țâ
rii ; sint scrisori anonime, 
dar este și o expertiză con
tabilă (mărturisim, un mo
del în materie) care stabi
lește pe 45 de file că unui 

•) Poate că nu este lipsită de interes descrierea urmă
toarei imprejurări : comitetul asociației (din care fac parte 
cind unii, cînd alții dintre combatanți) angajează o seamă 
de procese împotriva unora din tabăra opusă. Se plătește 
asistență juridică, se plătesc dactilografe, se timbrează etc. 
— bani, nu glumă. Luna viitoare, banii apar pe... listele de 
întreținere. Deci eu plătesc ca să mă dai dumneata in ju
decată. Eventual chiar cîștig, după care dumneata faci 
recurs, din nou pe banii mei. Fără comentarii — cum se 
spune. Pe bună dreptate, autorul scrisorii sosite la redacție 
opinează : „Locatarii cer ca sumele cheltuite pentru aceste 
procese să fie suportate de către cei care le-au angajat".

locatar trebuie să i se res
tituie suma de... 713,50 lei. 
în total, din 1978 și pînă as
tăzi, locatarii imobilului din 
str. Știrbei Vodă 63 (18 fa
milii) s-au dat în judecată 
unii pe alții de 210 ori 
(după datele uneia din 
părți) sau de 170 de ori 
(după datele celeilalte 
părți) ; numărul real nu 
este deci cunoscut — și 
nici nu păgubim cu nimic 
dacă nu-l cunoaștem. Să 
reținem însă că a existat 
și o zi. o singură zi, în 
cursul anului trecut, cînd 
au fost intentate 24 (două
zeci și patru) de acțiuni...

Pentru ce aceste proce
se ? Pentru cele mai felu- 

rite pricini : reclamanții și 
pîrîții, care își schimbă in
tre ei aceste calități și de 
trei ori pe săptămînă și de 
două ori pe zi, se acuză

Anchetă 
socială

— încă o dată — pe 
urmele unei scrisori — 
despre consecințele no
cive ale ignorării unor 
norme elementare de 
conviețuire civilizată —

reciproc de delapidare, ca
lomnie, fals și uz de fals, 
injurii și cîte altele. Din 
cind in cind se împacă in 
fața judecătorilor — pen
tru ca peste trei zile s-o ia 
de la început.

...Dar să nu ne aventurăm 
pe nisipurile mișcătoare ale 
celor vreo două sute de 
procese, unele netermina
te ; să vedem esențialul.

BLOCUL
dincolo de ele. Iar esen
țial este următorul lucru : 
uitind de elementare înda
toriri ale unui om civilizat, 
de elementare norme ale 
conviețuirii, o bună parte 
din locatarii blocului din 
str. Știrbei Vodă 63, unii 
intr-o mai mare, alții in
tr-o mai mică măsură, s-au 
lansat intr-o bătălie în care 
au antrenat instituții ale 
societății noastre. își maci
nă reciproc sănătatea fizică 
și psihică, se pun reciproc 
in situații dintre cele mai 
nefericite. Nu este rostul 
rindurilor de față să arate 
de partea cui este drepta
tea ; dealtfel, semnatarul 
rindurilor de mai jos s-a 
convins că, în egală măsu
ră sau aproape în egală 
măsură, ambele părți, din
colo de „dreptatea" sau 
„nedreptatea" lor. au abu
zat de drepturile lor cînd 
au fost in comitetul asocia
ției locatarilor, au abuzat 
de dreptul lor de a reclama 
și sesiza, au exagerat cul
pele adversarilor au mini
malizat sau au uitat culpele 
proprii — intr-un cuvint, 
nu s-au comportat nici pe 
departe așa cum statutul și

MIC —
rolul lor in societate le-o 
cer.

Situația tensionată din 
bloc, lungul șir de conflic
te și de procese, cheltuia
la de timp pe care o supor
tă societatea, zecile de mii 
de ore/om consumate ca să 
se rezolve o stare tensio
nată au o singură rădăci
nă ; iar ea este meschină și 
jalnică. Oricind abuzul este 
condamnabil ; oricind lup
tele intestine, fără principii 
sint condamnabile — dar 
atunci cind se pornesc două 
sute de procese pentru cî
teva sute de lei sau pentru 
a se asigura cuiva „funcția" 
de președinte sau vicepreșe
dinte al comitetului unei a- 
sociații de locatari, specta
colul devine grotesc, hilar.

— Ceea ce Se întimplă în 
str. Știrbei Vodă 63 depă
șește puterea imaginației — 
ne spune tovarășa Ana Co- 
măniță, vicepreședinte al 
Consiliului popular al sec
torului 1. Avem în fața 
noastră oameni onorabili, 
cunoscuți ca atare la locu
rile lor de muncă, dar care, 
in raporturile lor de colo
catari. devin de nerecunos
cut. Dreptul de petiție este 

garantat cetățenilor dar, ca 
orice drept, el nu poate fi 
folosit împotriva societății, 
a intereselor și — cum. din 
nefericire, se întimplă în 
cazul de față. Avem de-a 
face, este limpede, cu un 
abuz — sau, mai corect 
spus, cu un șir de abuzuri, 
în cele din urmă, sint de 
incriminat lipsa simțului o- 
noarei, lipsa unui minim 
respect pentru numele pro
priu, lipsa dorinței de a-1 
păstra curat, neîntinat.

...Credem că a venit vre
mea ca fluviul de hirtii 
care izvorăște din strada 
Știrbei Vodă 63 să sece ; 
credem că a venit de mult 
vremea ca și in acest bloc 
din inima Capitalei să se 
instaureze relații civilizate, 
relații compatibile cu nor
mele de conviețuire din so
cietatea noastră. Trebuie 
doar un ceas de luciditate, 
hotărirea de a renunța la 
pornirile pe care le gene
rează o vanitate hipertro
fiată. Cum ? Pe calea înțe
legerii exacte, de către fie
care. a locului său în colec
tivitatea locativă, a faptului 
că nimeni nu e „singur" și 
nu-și poate aroga drepturi 

care încalcă drepturile ce
lorlalți. Că în loc de „ma
rea bătălie din blocul mic" 
(și nu numai in cazul de 
care ne ocupăm) este nece
sar și avantajos pentru toți 
să domneascăi armonia, res
pectul reciproc, întrajuto
rarea, ca expresii firești ale 
relațiilor de bună convie
țuire proprii climatului mo
ral al societății noastre.

Potrivit legilor scrise și 
nescrise ale acestui climat, 
comportarea umană, civică 
nu cunoaște două unități de 
măsură : una in colectivul 
de muncă și alta, diametral 
opusă, în colectivitatea loca
tivă. Dezbaterea deschisă și 
clarificarea acestor aspecte 
constituie un cimp fertil de 
acțiune pentru organismele 
obștești, democratice care 
au îndatorirea de a desfă
șura în bloc, în cartier, o 
temeinică muncă educativă 
menită să contribuie la ri
dicarea gradului de civiliza
ție și de conștiință al tutu
ror cetățenilor, la afirmarea 
în viață a normelor de con
viețuire socială.

Georqe-Radu 
CH1ROV1C1
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Idei de importanță practică deosebită desprinse din Expunerea

tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul consiliilor oamenilor muncii

REALIZAREA INTEGRALĂ 
A PRODUCȚIEI FIZICE 

implică, deopotrivă, răspunderea fiecărui
colectiv și a partenerilor în cooperare

În județele din sudul și vestul tării:

DIN PUN-LA SECERIȘUL GRIULUI!
Acum sînt necesare o amplă mobilizare de forțe, muncă bine organizată, din zori și pînă seara, 

pentru ca toată producția să fie strînsă și depozitată în cel mult zece zile

tulcea: Bine, dar se poate și mai bine teleorman: în prima zi - 8 500 hectare

în spiritul exigențelor formulate 
de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în ex
punerea la Congresul al II-lea al 
consiliilor oamenilor muncii, precum 
și în celelalte documente ale acestui 
înalt forum al clasei muncitoare, unul 
din principalele obiective ale activi
tății din acest an și din întregul cin
cinal îl constituie folosirea intensivă 
a intregului potențial productiv de 
care dispune in prezent economia, in 
vederea îndeplinirii ritmice, lună de 
lună, a planului producției fizice, in 
structura sortimentală și de calitate 
prevăzute. Cum acționează colectivul 
întreprinderii de tractoare Miercurea- 
Ciuc pentru înfăptuirea acestor obiec
tive ?

De la început, precizăm că rezulta
tele obținute în primul semestru al 
anului de colectivul acestei unități în 
îndeplinirea planului la producția fi
zică sînt contradictorii și nesatisfă
cătoare. în lunile ianuarie și februa
rie, aici s-a înregistrat o restanță de 
78 tractoare ; in martie și aprilie, 
prevederile de plan au fost depășite 
cu 12' actoare și se părea că rămî- 
nerilă în urmă pot fi recuperate în 
cîteva săptămîni. Numai că, în lu
nile mai și iunie, în loc să scadă, 
restanțele au crescut cu încă 174 
de tractoare. Așadar, după șase luni, 
din două minusuri și un plus, rezul
tă o restanță la producția fizică de 
240 tractoare.

— Colectivul nostru nu se împacă 
deloc cu această situație și acțio
nează cu toate forțele pentru înlă
turarea ei — ne spune șeful compar
timentului producție. Alexandru 
Oros. în acest scop, pe baza consul
tării largi a muncitorilor și specia
liștilor, a învățămintelor desprinse 
din dezbaterile Congresului consilii
lor oamenilor muncii, în întreprin
dere s-a stabilit și aplică cu fermita
te un amplu program de măsuri. Este 
vorba de extinderea acordului global, 
programarea judicioasă a producției 
pe zile și formații de lucru, de uti
lizarea cu înalt randament a mijloa
celor tehnice. Cu sprijinul Centralei 
industriale de tractoare Brașov, de 
care aparținem, am fost dotați cu 
o serie de utilaje moderne, care au 
asigurat extinderea lucrului la mai 
multe mașini, creșterea productivită
ții muncii.

într-adevăr, judecate lucrurile prin 
prisma măsurilor luate în întreprin
dere pentru bunul mers al producției, 
o concluzie se impune de la sine : 
aici există atît mijloacele tehnice, cit 
și forța de muncă necesare pentru 
recuperarea restanțelor și indeplini- 
rea integrală a planului pe acest an. 
Hotărirea colectivului de a redresa

neîntîrziat activitatea productivă a 
întreprinderii se întemeiază tocmai 
pe aceste premise. Totuși, ritmul ac
tual al producției este nesatisfăcător, 
nu permite recuperarea restanțelor 
intr-un termen scurt.

— Desigur, ritmul producției este 
influențat și de o serie de neajunsuri 
proprii, interne — ne spune loan 
Grigoruț, șef de echipă în secția pre- 
montaj. însă cauza cauzelor care 
a dus la nerealizarea integrală a pla
nului, care condiționează și în pre
zent recuperarea rămînerilor în urmă, 
o constituie încălcarea sistematică a 
obligațiilor contractuale de către unii 
dintre partenerii noștri de coopera
re. Această problemă a fost adusă în

La întreprinderea de tractoare 
din Miercurea-Ciuc

discuție în adunarea generală a oa
menilor muncii de la începutul anu
lui și în adunarea care a precedat 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii. Reprezentanții centralei indus
triale care au participat la adunările 
generale au promis că vor fi rezol
vate aceste probleme, dar pînă acum 
nu s-a întreprins nimic concret. Or, 
recuperarea restanțelor și îndeplini
rea planului pe acest an impun ca 
fiecare dintre noi, muncitorii și spe
cialiștii întreprinderii, centrala in
dustrială și partenerii de cooperare, 
să-și facă pe deplin datoria.

Indiscutabil, șeful de echipă Gri
goruț are dreptate cînd afirmă că 
fiecare participant la realizarea pro
ducției de tractoare trebuie să-și facă 
pe deplin datoria, „să se achite de 
obligațiile pe care și le-au asumat". 
Cerință care iese și mai mult în evi
dență cercetînd scriptele întreprinde
rii, din care reținem că, în cinci luni 
din acest an, întreprinderea metalur
gică din Buzău, bunăoară, nu a livrat 
la unele repere decît 50 la sută din 
cantitățile contractate. La.rîndul său, 
întreprinderea „Tractorul"-Brașov, 
care aparține de aceeași centrală in
dustrială ca și unitatea din Miercu- 
rea-Ciuc, nu a expediat nici jumă
tate din motoarele necesare pentru 
tractoarele SIV-445, iar la inelele de 
etanșare pentru role — livrările re
prezintă doar 30 la sută din preve
derile contractuale. Combinatul de 
articole tehnice din cauciuc Pitești 
constituie un caz ieșit din comun. 
Potrivit repartiției nr. 414 201, rezultă 
că întreprinderea de tractoare din 
Miercurea-Ciuc .se va aproviziona cu 
garnituri de cauciuc de la acest com
binat. Dar cei de la Pitești refuză 
sistematic contractarea.

Neajunsurile acestor colaborări de
fectuoase se manifestă și sub un alt 
aspect : de regulă, întreprinderii din 
Miercurea-Ciuc îi sînt livrate o se
rie de repere abia în ultima jumă
tate a lunii. De exemplu, în pri
mele două decade ale lunii apri
lie, această unitate nu a primit de la 
întreprinderea „Tractorul" Brașov 
nici un motor pentru tractoarele 
SIV — 445. Evident, aceste neajun
suri au consecințe grave asupra fo
losirii mașinilor și utilajelor, forței 
de muncă și organizării activității 
productive, asupra ritmicității pro
ducției la întreprinderea din Miercu
rea-Ciuc.

— Noi avem convingerea fermă că 
situația critică în care ne aflăm în 
prezent o putem depăși — ne spune 
ing. Gyorgy Andrâs, șeful secției 
prelucrări mecanice și montaj. In 
condițiile în care partenerii noștri de 
cooperare ne vor livra ritmic și in
tegral reperele contractate, cu oame
nii pe care îi avem, sîntem în măsură 
să recuperăm restanțele într-o pe
rioadă foarte scurtă.

Hotărîrea colectivului acestei în
treprinderi de a-și mobiliza efortu
rile sale creatoare, întreaga sa pu
tere de muncă, de a acționa în strîn
să concordanță cu exigențele formu
late in cadrul înaltului forum al 
clasei muncitoare, pentru recupera
rea grabnică a rămînerilor în urmă 
la producția fizică și îndeplinirea 
planului pe acest an, este unanimă. 
Esențiale sînt, după cum limpede se 
vede, punctualitatea și corectitudinea 
unora dintre partenerii săi de coo
perare. Aceștia trebuie să înțeleagă 
că sint în egală măsură răspunzători 
de realizarea la timp și de bună ca
litate a producției de tractoare.

Marți, 30 iunie, agricultorii tulceni 
au declanșat secerișul griului pe cele 
64 630 hectare aflate în cultură. Pri
mii care au început această lucrare 
sînt mecanizatorii din consiliul unic 
agroindustrial Mahmudia. Pînă sîm- 
bătă dimineața recolta a fost strînsă 
de pe 2 050 hectare.

Cooperativa agricolă Beștepe. Aici, o 
formație de 12 combine începuse re
coltarea griului înainte de ora opt. 
„Pînă la căderea întunericului — ne 
spunea ing. Nicolae Anghel, șeful 
fermei nr. 3 — vom recolta peste 80 
hectare. Avem combineri foarte buni. 
La orz, de pildă, Nicolae Minciu și 
Roman Ticu au recoltat peste 10 
hectare pe zi, adunînd fiecare mai 
mult de 40 de tone de orz". Fluxul 
se desfășura ca la carte. In urma 
combinelor, trei prese de balotat paie 
lucrau fără întrerupere, iar la ca
pătul solei erau pregătite pentru lu
cru tractoarele cu pluguri, discurile 
și semănătorile.

Pe tarlalele întreprinderii 
de stat Sarinasuf am întîlnit 
19 combine. Descărcarea lor 
din mers. „Pînă deseară —

agricole 
la lucru 
se făcea 
ne spu

nea Ion Doroș, directorul întreprin
derii — cu toate că am început lucrul 
mai tîrziu, vom recolta o sută de 
hectare". Mai apar însă și unele 
„accidente": o combină nu mai 
putea intra în lan pentru că s-a 
rupt cureaua de transmisie, iar 
în magazia unității nu erau rezerve. 
De la directorul S.M.A. aflăm că a- 
ceastă curea poate fi recondiționată 
din alte curele vechi și, într-o jumă
tate de oră, combina va reîncepe lu
crul. Aceasta însă e o soluție de mo
ment. Aprovizionarea cu curele de 
transmisie rămîne în 
problemă pentru toate 
mecanizare din județ.

în unitățile agricole
unic»agroindustrial Mahmudia, lucră
rile se desfășoară în flux. Cele 55 
de combine din dotarea stațiunii se 
află în lan. In urma lor lucrează 39 
de prese de balotat paie și 10 ma
șini de adunat și căpițat. Pînă seara,

continuare o 
stațiunile de

din consiliul

Iile ȘTEFAN 
Ioan D. KISS

în acest consiliu griul a fost recoltat 
pe 270 hectare, din cele 3 500 aflate 
în cultură. La baza de recepție, unde 
se depozitează producția din unitățile 
acestui consiliu, au fost amenajate 
șase puncte de descărcare și două de 
cîntărire. In felul acesta, mașinile nu 
stau în bază mai mult de 15 minute. 
Numai că, în ultimele două zile, din 
cauza întreruperii energiei electrice 
— marți, de pildă, „pana de curent" 
a durat trei ore — au fost perioade’ 
cînd autovehiculele nu au putut fi 
descărcate, iar combinele au așteptat 
încărcate în lan, pierzînd astfel timp 
bun pentru recoltat. Este unul din 
motivele pentru care nu s-a putut a- 
tinge din prima zi viteza de recol
tare de 348 hectare în acest consiliu.

Experiența lucrătorilor ogoarelor 
din consiliul unic Mahmudia trebuie 
generalizată la scara județului. Este 
una din condițiile ca secerișul să 
încheie în maximum zece zile 
fără pierderi.

se
Si

Neculai AMIHULESE1 
corespondentul „Scînteii"

împreună cu tovarășul Marin Nisi- 
pașu, secretar al comitetului județean 
de partid, străbatem mănoasa cimpie 
a Teleormanului, unde lanurile de 
grîu însumează aproape o sută de mii 
de hectare. După încheierea recoltă
rii orzului, combinele au fost regru
pate în raport cu suprafețele și sta
diul de coacere a griului. Mecaniza
torii lucrează din plin la recoltat în 
unitățile din consiliile unice agroin
dustriale Orbească, Botoroaga, Furcu- 
lești, Bujoru, Tr. Măgurele, Brînceni 
și altele.

încă din prima zi de seceriș, în 
cooperativele agricole, griul a fost 
recoltat de pe 8 000 de hectare, iar in 
întreprinderile agricole de stat — de 
pe 500 de hectare. Există posibilități 
reale pentru creșterea vitezei zilnice 
de lucru. „Controlăm oră de oră sta
diul de coacere a lanurilor pentru a 
dirija cele 59 combine acolo unde pot 
lucra cu maximum de randament — 
ne spune ing. Rafailă Leoveanu, pre
ședintele biroului executiv al consi
liului agroindustrial Blejești. La re
glajul combinelor, alături de mecani
zatori participă cei mai experimentați 
mecanici și specialiști. Fiecare for-

Buna organizare a recoltării griului este evidentă în lanurile C.A.P. Purani, 
județul Teleorman

mafie asigură execuția lucrărilor în 
flux continuu, de la recoltat la se
mănatul culturilor duble. întrucît cele 
32 prese de balotat sînt insuficiente, 
am organizat utilizarea în două 
schimburi a mașinilor de inalt ran
dament tip MAC și PAC la căpițarea 
și transportul paielor. Pentru înlătu
rarea operativă a oricăror defecțiuni, 
la fiecare formație complexă avem o 
echipă de intervenție".

Pentru 
prevăzute la recoltarea 
consiliile 
Furculești, Slobozia-Mîndra, 
și Piatra, alimentarea, reglajul și în
treținerea combinelor se fac seara și 
în cursul nopții. Dirijarea operativă 
o combinelor, acolo unde 
s-au copt, a permis ca încă din 
zi să se atingă viteza de lucru 
lită. „Azi, programul prevedea i 
coltăm 260 hectare cu grîu — 
ționa tovarășul Dorel Maxim, 
torul S.M.A. Brînceni. Atît 
realizat, iar toată producția a 
transportată la baza de recepție. Pen
tru a evita staționarea combinelor, 
am pregătit remorci etanșeizate de 
rezervă". Aceeași grijă deosebită față 
de strîngerea recoltei se remarcă și la 
cooperativa agricolă Piatra, unde, după 
cum ne spunea ing. Alexandru Căză- 
naru, președintele cooperativei, fieca
re combină recoltează cîte una-două 
tone de grîu peste norma stabilită.

Dealtfel, secerișul griului a început 
în toate consiliile agroindustriale din 
județ, pînă în dimineața zilei de 4 iu
lie producția fiind strînsă de pe circa 
18 000 hectare. O contribuție preți
oasă la grăbirea lucrărilor aduc, 
alături de mecanizatorii localnici, și 
cei 1 300 de mecanizatori veniți din 
județele Mureș și Bistrița-Năsăud, 
care asigură schimbul doi pe com
bine, tractoare și celelalte utilaje de 
mare randament.

Aspectele la care ne-am referit pun 
în lumină eforturi lăudabile pentru a 
strînge recolta în timp scurt și fără 
pierderi, cît și necesitatea urgentării 
operațiunilor de strîngere a paielor și 
a însămînțării culturilor succesive pe 
întreaga suprafață prevăzută.

realizarea vitezei de lucru 
griului, în 

agroindustriale Brînceni, 
Traian

lanurile 
prima 
stabi- 
să re- 
men- 
direc- 
am și 

i fost

C. BORDEIANU

Revenire

Fiecare din noile produse 
realizate în ultimii ani la 
întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate din 
București a devenit în 
scurt timp bine cunoscut și 
apreciat de beneficiarii din 
țară pentru performanțele 
tehnice înalte. Fiecare din 
noile mașini-unelte a con
stituit capete de serie ale 
unor familii de produse 
care au definit liniile de 
dezvoltare ale unuia dintre 
cele mai dinamice și Com
plexe sectoare ale industriei 
noastre constructoare de 
mașini. Așa s-au petrecut 
lucrurile cu mașinile de 
alezat și frezat cu portal 
care, dacă ne amintim bine, 
„deschideau" sectorul con
strucțiilor de mașini la 
Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale. La fel, 
mașinile de rectificat, a 
căror fabricație este reuni
tă astăzi într-o modernă 
secție, o „uzină în uzină" 
la I.MU.Â.B. La rîndul 
lor, caruselele mari au des
chis drumuri nebătătorite 
de constructorii de mașini- 
unelte din România. Așa 
s-au născut programele de 
fabricație a mașinilor-unel- 
te grele.

Din experiența acumula
tă, din cutezanța unor oa
meni care au acționat ho- 
tărit. cu pasiune, s-a plămă
dit cel mai ambițios pro
iect din istoria, nu numai 
a uzinei, ci și a ramurii : 
strungul carusel cu diame
trul de 16 metri. „Nici 
în zece ani nu veți fabrica

voi un asemenea strung" — 
le-au spus, cu scepticism, 
cîțiva specialiști străini șe
filor proiectului. Astăzi, pe 
porțile întreprinderii plea
că cel de-al doilea strung 
carusel spre Combinatul de 
utilaj greu de la Iași, iar 
strungul nr. 3 este în fază 
avansată de uzinaj. Pentru a 
da o imagine cît mai exactă 
a ceea ce înseamnă un

modernizare a mașinilor- 
unelte. Ofensiva noului se 
va concentra în direcția 
dezvoltării fabricației de 
mașini-unelte speciale, care 
asigură cea mai înaltă va
lorificare a materialelor în
globate, avînd o densitate 
de inteligență tehnică în
corporată dintre cele mai 
ridicate".

Ideile subliniate cu preg-

tat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu una din noile 

' noastre realizări — mașina 
de găurit în coordonate, ne 
spune unul dintre autorii 
acestei premiere tehnice, 
șeful de echipă Vasile Tu
fiș. După ce a examinat-o 
cu atenție, ca și pe celelalte 
produse, secretarul general 
al partidului a apreciat cu 
cuvinte de laudă munca

Vocația înnoirilor tehnice
însemnări de la întreprinderea de mașini-unelte și agregate București

astfel de strung gigant, pre
cizăm că celelalte patru 
țări din lume care produc 
asemenea „uzine de prelu
crat metalul" le oferă la 
prețul de 7—8 milioane do
lari.

Cum se definește 
cincinal pentru 1 
constructori de i 
unelte de aici ? „O 
dă a premierelor 
de cel mai înalt nivel, ne 
spune inginerul Eduard 
Tomasian, director adjunct 
al întreprinderii. ~Mai con
cret. în anul 1985, peste 70 
la sută din valoarea pro
ducției o vor constitui pro
dusele noi și modernizate. 
Ne vom alinia astfel la ni
velul țărilor cu ritmuri 
dintre cele mai ridicate de

r noul 
harnicii 
mașini- 
perioa- 
tehnice

nanță de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la ma
rele forum al democrației 
noastre muncitorești — ca
litate înaltă a producției, 
nivel tehnic ridicat, eficien
tă economică maximă, dez
voltarea susținută a expor
tului — dinamizează 
aceste zile activitatea mi
ilor de constructori de ma
șini din întreprindere. Ei 
sint preocupați acurp să 
găsească cele mai bune me
tode și căi de înfăptuire a 
obiectivelor formulate de 
secretarul general al parti
dului la Congresul con
siliilor oamenilor muncii, a 
sarcinilor ce le revin 
actualul cincinal.

— Recent, am prezen-

in

în

noastră, îndemnîndu-ne să 
perseverăm în realizarea 
unor mașini-unelte cu un 
nivel tehnic tot mai înalt, 
mai competitive. Sîntem 
convinși că dezvoltînd cu 
prioritate fabricația de ma- 
șini-agregat — acțiune pe 
care am început-o în acest 
an — vom îndeplini exem
plar sarcinile complexe, de 
înaltă răspundere, ce ne 
stau în față în actuala 
etapă.

Despre această acțiune la 
care se referea șeful de 
echipă ne-au vorbit cu pa
siune muncitorii Florian 
Doncilă, Gheorghe Chirică, 
Vasile Ioniță, Liviu Sava, 
Ilie Anghel, Virgil Jugă- 
naru, Gheorghe Bulgărea, 
inginerii Nicolae Pir van.

Marin Eva și Adrian Geor
gescu. Sînt oameni care, 
asemenea celorlalți munci
tori și specialiști din uzină, 
nu-și precupețesc eforturile 
pentru ca produsele ce 
poartă marca fabricii lor 
să fie realizate la un nivel 
tehnic și calitativ 
cat.

Pe baza ideilor 
toare de inovare 
izvorîte din rîndul 
vului, care răspund 
țelor actuale ale promovă
rii susținute a progresului 
tehnic, și ținînd seama de 
cerințele beneficiarilor din 
țară și de peste hotare, în 
acest prim an al cincina
lului producția de agregate 
și linii de transfer va spori 
de trei ori față de anul tre
cut. Aceasta înseamnă, in 
fapt, trecerea hotărîtă Ia 
fabricația de mașini care 
asigură un prim pas spre 
robotizare — domeniu ce 
revoluționează activitatea 
industrială.

In acest an. primele nou
tăți tehnice au și intrat în 
fabricație. Specialiștii între
prinderii. cei din Institutul 
de proiectări și inginerie 
tehnologică, aflat chiar în 
incinta uzinei, colectivele 
altor zeci de unități colabo
ratoare pregătesc cu răs
pundere și exigentă viitoa
rele mașini, ale căror per
formanțe tehnice dau mă
sura comnetenței unei veri
tabile școli românești de 
constructori de mașini- 
unelte.

Dan CONSTANTIN

mai ridi-
cuteză- 
tehnică 
colecti- 
exigen-

Amplu și mobilizator

noii revoluții agrare
(Urmare din pag. I)

la experiența județului Argeș privind
✓IT^ECUPERAREA

Recondiționarea 
UUEFOLOSIREA

tor din tot județul. U.J.C.M. Argeș 
a înființat la Pitești un atelier spe
cial unde se vulcanizează cauciucu
rile de la mașinile proprietate per-

sonală. Deci, în ce privește această 
metodă, obiectivul principal al con
sfătuirii organizate de Comitetul ju
dețean de partid Argeș a fost atins.

Se mai cercetează ceea ce practica 
a confirmat de mult

materiilor prime, materialelor și pieselor de schimb
Cu cinci luni in urmă publicam în coloanele ziaru

lui un ciclu dg materiale care sintetizau experiența 
dobindită de organizațiile de partid din industria și 
agricultura județului Argeș in ce privește recuperarea, 
recondiționarea și refolosirea materiilor prime, mate
rialelor și pieselor de schimb. Au fost înfățișate 
atunci pe larg soluții, procedee, metode și tehnici de 
o deosebită valoare practică, rod al preocupării spe
cialiștilor, colectivelor de oameni ai muncii din dife
rite sfere de activitate. Scopul schimbului de expe-

riență a fost generalizarea la scara întregului județ a 
tot ce s-a făcut bun in acest domeniu, iâr ziarul și-atot ce s-a făcut bun in acest
propus să consemneze pe parcurs ce a intervenit nou 
in acțiunea celor trei „R“. La amintita consfătuire, 
două tehnologii s-au impus cu precădere prin simpli
tatea și economicitatea lor ridicată : vulcanizarea an
velopelor cu plasturi gumați și recondiționarea pieselor 
uzate folosind 
arc voltaic.

metoda metalizării prin pulverizare în

Un mod exemplar de a acționa
rapid și

Să ne referim mai întîi la ceea ce 
s-a făcut pentru generalizarea noului 
procedeu de vulcanizare, prezentat 
in cadrul consfătuirii de inginerul 
Constantin Popa, directorul I.T.A. 
Argeș. Avantajele acestui procedeu 
decurg din faptul că vechile mansoa- 
ne sînt înlocuite cu plasturi gumați 
formați din straturi succesive de 
pinză cauciucată. care se vulcani
zează pe locul rupturii. Prin această 
metodă, timpul pentru vulcanizare se 
reduce de trei-patru ori și se elimi
nă risipa de anvelope din care se 
confecționau manșoanele. în inter
valul ce a trecut a fost perfecțio
nat și procedeul vulcanizării la rece 
a anvelopelor cu plasturi gumați și 
s-a trecut și la vulcanizarea prin 

^^icest procedeu a anvelopelor cu in-

eficient
serție metalică, care altfel nu puteau 
fi recuperate.

— Tovarășe Popa, acest procedeu 
de vulcanizare se folosește și în alte 
unități economice ?

— Da, se folosește. Centrala de 
transporturi auto București a orga
nizat Ța întreprinderea noastră un 
schimb de experiență cu o largă 
participare. Au venit specialiști și 
cadre de conducere din toate între
prinderile județene de transporturi 
auto. Metoda a fost prezentată in 
amănunt și s-a demonstrat cum se 
vulcanizează prin acest procedeu. 
Mulți din cei prezenți au făcut pe 
loc note de comandă să le producem 
instalații de vulcanizare, modele de 
plasturi gumați și de scule. Ulterior, 
i-am sprijinit pe cei interesați, șco-

larizînd In unitatea noastră cadrele 
de care aveau nevoie pentru aplica
rea acestui procedeu. Practic, acum 
această tehnologie se aplică în toate 
întreprinderile de transporturi auto 
din țară.

Este lăudabilă promptitudinea cu 
care a acționat Centrala de transpor
turi auto București, deținătoarea ce
lui mai mare parc de mijloace de 
transport. Asta nu înseamnă însă că 
nu există și alte locuri unde se poate 
aplica cu succes această metodă. 
Este pilduitor, în acest sens, modul 
în care a fost generalizată această 
metodă de vulcanizare la toți deți
nătorii de mijloace auto din județul 
Argeș. De la I.T.A., procedeul a fost 
preluat și se aplică la întreprinde
rea de transporturi pentru agricul
tură, întreprinderea județeană de 
transporturi locale, la stațiunile de 
mecanizare din Teiu și Miroși pen
tru vulcanizarea anvelopelor de trac-

Arătam, cu cinci luni în urmă, că 
la S.M.A. Mărăcineni de peste un 
an de zile a fost pusă în funcțiune 
prima instalație din agricultură de 
metalizare prin pulverizare în arc 
voltaic. Subliniam atunci că, datori
tă folosirii acestei metode de recon- 
diționare, ponderea pieselor uzate 
recuperate și recondiționate în va
loarea cheltuielilor de reparații a 
parcului de tractoare și mașini agri
cole din județul Argeș a ajuns la 
60 la sută, urmînd ca în perspectiva 
anului 1985 să crească la 85 la sută. 
Esențial este că, prin acest procedeu, 
nu numai că a crescut substanțial 
numărul pieselor ce pot fi recuperate 
și recondiționate, dar s-a rezolvat și 
problema recondiționării unor piese 
de schimb deficitare și scumpe, cum 
sînt arborii cotiți și blocurile motor, 
care pentru o simplă fisură se arun
cau la fier vechi.

Despre rezultatele înregistrate în 
generalizarea acestei tehnologii ne-a 
vorbit tovarășul Petre Leca, directo
rul Trustului județean pentru meca
nizarea agriculturii :

— Din județ, dar 
țară, au venit mulți 
se interesează în ce 
deul și cum funcționează instalația 
de metalizare. întreprinderea de 
asistență tehnică și service pentru 
autoturisme „Dacia“-Pitești, între
prinderea județeană de transporturi 
auto și întreprinderea de autoturis
me Colibași, cu sprijinul Institutului 
de cercetări tehnologice din trans- 
porturi-București, și-au procurat și 
pus în funcțiune astfel de instalații, 
în țară, stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii din Titu și Turnu 
Măgurele și Stația de utilaj greu te- 
rasier din Craiova și-au prevăzut, 
după exemplul nostru, procurarea u- 
nor asemenea instalații.

Metalizarea, ca metodă de recon- 
diționare, nu constituie o noutate.

mai ales din 
specialiști care 
constă proce-

Numai că, îh contextul actual, al 
preocupărilor tot mai asidue pentru 
reducerea consumurilor de piese noi, 
materii prime și energie, extinderea 
procedeului pe scară largă devine o 
necesitate presantă. Tocmai de aceea, 
rezultatele înregistrate pînă acum nu 
pot fi considerate decît ca un început. 
Și acesta încă foarte timid.

Așa cum arătam, instalația de me
talizare de la S.M.A. Mărăcineni a 
fost prima de acest gen din agricul
tură. Acum, alte 2—3 S.M.A.-uri sînt 
pe cale de a procura asemenea in
stalații. Dar nu ca rod al unei ac
țiuni dirijate de organele în drept, ci 
ca rezultat al inițiativei proprii. Su
geram în materialele inserate pe 
marginea consfătuirii ca Direcția 
generală a mecanizării din Ministe
rul Agriculturii și institutul de cer
cetări de specialitate să stabilească 
un plan concret pentru crearea unor 
astfel de instalații într-un număr 
suficient de centre de reparații din 
țară, care să asigure în scurt timp 
recuperarea, recondiționarea și rein
troducerea în circuitul productiv a 
tuturor pieselor de schimb uzate, de 
care agricultura are nevoie. Or, toc
mai în acest sector, unde procedeul 
metalizării ar avea o contribuție 
esențială pentru realizarea la timp a 
reparațiilor, treburile se mișcă ane
voios, cu nepermisă încetineală. Am 
solicitat tovarășului Gheorghe Man- 
ciu, secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii, să ne explice care sînt 
în această privință intențiile Direc
ției generale a mecanizării :

— Trebuie avute în vedere două 
aspecte distincte. La motoarele cu 
combustie pe benzină, recondiționarea 
arborilor cotiți prin metalizare dă 
rezultate excelente. Pentru ele in
tenționăm să înființăm 7—8 centre 
interjudețene, dotate cu instalații de 
metalizare, unde să fie recondițio
nate piesele de la cele peste 53 000

se 
în 
la 
se

de autocamioane de care dispun Mi
nisterul Agriculturii și cooperativele 
agricole. La motoarele cu combustie 
pe motorină, și în primul rînd la 
tractoare, lucrurile nu sînt încă lă
murite. Arborii cotiți sînt supuși la 
presiuni mult mai mari și, în cel 
mult o lună, institutul nostru de cer
cetări va da răspuns la întrebarea 
dacă recondiționarea lor prin metali
zare dă rezultate. în funcție de aces
tea, în cadrul centrelor amintite vom 
organiza și recondiționarea pieselor 
de schimb de la tractoare.

Sigur, este normal ca înainte de 
a extinde un anumit procedeu să se 
verifice dacă acesta este bun, dacă 
dă rezultatele dorite. Ceea ce ni 
pare însă nefiresc este ignorarea, 
fapt, a rezultatelor obținute 
S.M.A. Mărăcineni, care sînt cît
poate de concludente. îl întrebăm 
din nou pe tovarășul Petre Leca : a 
existat vreun accident sau rebut de 
cînd se folosesc blocurile motor și 
arborii cotiți recondiționați prin pro
cedeul metalizării ? <•

— Avem asemenea piese în exploa
tare de peste un an de zile. Rezul
tatele sînt excelente. Nu s-a înre
gistrat nici un rebut sau accident in 
funcționarea lor.

Iată deci că practica a dat un răs
puns clar. De ce este ignorat acest 
fapt ? Ni s-a vorbit de intenția de 
a organiza centre interjudețene de 
recondiționare prin procedeul meta
lizării. Singurul lucru concret este 
însă doar numărul lor — 7—8 ase
menea centre. Dar unde se vor am
plasa, cînd se vor construi, cît timp 
va mai trece pînă atunci, sînt între
bări la care nu am primit răspuns. 
Problema recondiționării pieselor de 
schimb în agricultură se pune cu 
atîta acuitate, iar procedeul metali
zării prezintă o asemenea impor
tanță economică, incît ea trebuie 
tratată cu mai multă competență și 
răspundere. Orice întîrziere nu pro
duce decît pagube. Socotim, tocmai 
de aceea, că e de datoria factorilor 
în drept să ceară lucrătorilor din 
acest domeniu să treacă cît mai re
pede la fapte.

Aurel PAPADIUC 
Gheorqhe CÎRSTEA

producției de cereale. Creșteri mari 
de recoltă. sînt prevăzute și la cele
lalte culturi și, îndeosebi, la plantele 
tehnice, legume, fructe și struguri. 
Ceea ce se cuvine subliniat este fap
tul că toate aceste producții mari ur
mează a fi obținute practic numai 
prin sporirea producțiilor medii la 
hectar. Pentru realizarea acestui 
obiectiv se ridică necesitatea soluțio
nării unor probleme-cheie, cum ar fi 
folosirea deplină a fondului funciar, 
ridicarea fertilității solului, respecta
rea tehnologiilor stabilite și aplica
rea cu rigurozitate a normelor cu pri
vire la asigurarea densității plante
lor ș.a.

Ca o prioritate de bază a actualului 
plan cincinal pentru agricultură se 
detașează dezvoltarea puternică și 
modernizarea zootehniei, a cărei pon
dere, in totalul producției agricole, va 
trebui să ajungă, în 1985, la circa 
47 la sută. Sarcinile prevăzute în 
acest domeniu au ca obiectiv major 
sporirea efectivelor de animale și 
păsări. O adevărată cotitură trebuie 
realizată în asigurarea furajelor, ac
țiune care, potrivit indicațiilor con
ducerii partidului și statului, ale se
cretarului general al partidului, tre
buie să devină, în acest cincinal, pro
blema centrală a zootehniei noastre, 
alături de îmbunătățirea selecției, re
producției și asistenței sanitar-vete- 
rinare, de perfecționarea tehnologii
lor de creștere a animalelor 
dernizarea adăposturilor.

Corespunzător programului 
de conducerea partidului și 
privind ridicarea nivelului de trai al 
populației, în planul cincinal sînt 
prevăzute măsuri și mijloace mate
riale menite să asigure dezvoltarea 
industriei alimentare. Elaborat intr-o 
concepție nouă, programul de dezvol
tare a acestei ramuri acordă priori
tate deosebită subramurilor esențiale 
pentru 
bază.

Ținînd 
care îl 
planul cincinal stabilește sarcini spo
rite acestui domeniu hotărîtor pentru 
realizarea producției agricole și ali
mentare, 
revoluții 
producție a unor soiuri și hibrizi noi 
de plante, rase, linii și hibrizi de 
animale de mare productivitate, teh
nologii perfecționate în toate dome
niile de activitate etc.

O altă caracteristică importantă a 
planului cincinal o constituie reali
zarea unei agriculturi de înaltă efi
ciență economică, astfel ca fiecare 
unitate să-și acopere cheltuielile din 
resurse proprii și să realizeze bene
ficii maxime. Opțiunile pentru fău
rirea unei agriculturi eficiente cer să 
se acționeze susținut pentru creșterea 
randamentelor și a productivității 
muncii, pentru mai buna gospodărire 
a avuției obștești în vederea reduce
rii cheltuielilor pe unitatea de produs, 
și în special a celor materiale. Pre
tutindeni. în fiecare unitate, trebuie 
acționat ferm pentru ca activitatea 
de producție și economică să se des
fășoare efectiv pe baza principiilor 
autoconducerii, autogestiunii și auto
finanțării.

Sînt obiective cu un profund ca
racter realist, pentru înfăptuirea că
rora se cer create toate condițiile, 
angajate toate forțele din agricultură, 
din industria alimentară. La reali
zarea acestui amplu și mobilizator 
program trebuie să contribuie toți 
oamenii muncii de pe ogoare, în
treaga populație a satelor, cadrele 
din domeniul cercetării științifice 
agricole, precum și colectivele care 
produc mașini, utilaje și substanțe 
chimice pentru agricultură. Proble
mele agriculturii sînt probleme care 
ne privesc pe toți și, de aceea, cu 
toții trebuie să punem umărul, să 
muncim cu răspundere și exigență 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor importante aflate în fata aces
tei ramuri de bază a economiei na
ționale în acest an și în întregul 
cincinal.

și mo-
stabilit 

statului

producerea alimentelor de
seama de rolul deosebit pe 
are cercetarea științifică,

pentru înfăptuirea noii 
agrare : introducerea în

rase,
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[faptul]
DIVERS

| Dinastie I
I muncitorească

Tn vastul domeniu al ima
ginii. cu multiplele ei mo
dalități de manifestare, se 
găsesc o bună parte din re
lațiile materiale si spiritua
le ale omului cu semenii 
lui și mediul. în timp, în 
urma experienței îndelun
gate, s-au stabilit și princi
piile picturii, de fapt prin
cipii filozofice de viață, 
principii ale continuității. 
Noțiunea de pictură conți
ne trei elemente care o de
termină ca existentă fizică 
și valorică : pictorul, ta
bloul, care poate fi unicat 
sau serie prin manieră sau 
repetiție, și publicul, public 
educat sau public intîm- 
plător, cu atitudini perso
nale sau de epocă în viața 
mai lungă sau mai scurtă a 
tabloului pictat. Dar dacă 
creația include cel mai 
înalt grad de subiectivita
te. același lucru se intim- 
plă și în aprecierea lucrării, 
unde subiectivismul are rol 
dominant, ca un mecanism 
complex de reacție asupra 
operei de artă. Acesta in
clude noțiunile de interes, 
dezinteres și indiferentă. De 
aceea. în aceeași epocă apar 
atitudini contradictorii față 
de aceeași operă. Asistăm 
la momente de mărire și 
decădere a aceleiași lucrări 
sau de indiferentă fată 
de ea.

trebuie să-și spună cuvîn- 
tul.

Să ne gîndim doar la 
creațiile unor popoare sau 
zone mari geografice, care 
au transmis mesaje adine 
umane, găsind expresia cea 
mai adecvată de limbaj. Să 
ne gîndim la arta vechilor 
indieni din Asia, care au 
cîntat farmecul și veșnicia 
iubirii ; la nordici, care au 
reprezentat (cu toate simțu-

„spirit". La aceștia mesajul 
este ascuns sau chiar dispa
re sub coaja tehnicilor spe
culative, lucrarea devenind 
un fel de discurs al Pithiei. 
Pictura nu trebuie însă nici 
să rămînă un domeniu 
al contemplației comode, 
precum natura pentru 
excursioniști, de aceea un 
tablou trebuie văzut cu 
ochii, dar mai ales cu luare 
aminte. Pictura rămîne un

puțin acești trei factori așa 
cum imi apar a se înfățișa 
ei la noi. acum. Publicul, 
din care un număr mare 
de persoane, precum copiii 
și tineretul, categorie socia
lă în formare, în afară de 
obligațiile zilnice de viată 
și de școală, sînt mulțumiți 
doar cu ce le dă televizorul 
și cinematograful, formîn- 
du-și adesea o cultură plas
tică insuficientă, pentru că

păcate, din belșug prin con
signații și artizanate. O vină 
și a acestor instituții este 
că acceptă de la producă
torii de „artă" orice, numai 
bani să iasă. Consignațiile, 
cred, sint locuri unde se 
vînd obiecte vechi, dar si de 
valoare. De asemenea, arti
zanatul trebuie să poarte
respect pentru păstrarea 
tradiției.

I

I

I

I

Ceea ce vedeți in fotografie 
este portretul unuia din vetera
nii Întreprinderii „Unio" din 
Satu Mare, sudorul Alexandru 
Ilosvai. Fostul brigadier de pe 
șantierele naționale Bumbești- 
Livezeni și Salva-Vișeu a ieșit 
de curînd la pensie, după 40 de 
ani de muncă. Drept omagiu, 
artistul plastic Szilăgy Adalbert 
i-a făcut și i-a dăruit acest por
tret. Emoționat, Ilosvai a spus 
că n-o să se despartă ușor de 
uzină. „Nici n-aș avea cum. Eu 
am primit ștafeta de la părinții 
mei, care au lucrat și ei la 
„Unio“, și am predat-o acum tot 
in familie ; au preluat-o cei doi 
fii ai mei — Alexandru, subin- 
giner, și Gheorghe, strungar — 
plus o noră“.

Captator solar

I
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Mesajul este cel care 
structurează lucrarea ca un 
sistem functional fată de 
beneficiarii ei, lucru foar
te important pentru ideea 
de necesitate a artei. Acest 
mesaj trebuie să fie de cea 
mai înaltă calitate, ținută 
moral-estetică și spirituală, 
în care inteligenta umană
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I
I

I I
I I

I
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Un captator solar obișnuit — 
un cazan și un lavoar, montate 
pe o platformă mobilă — furni
zează la fiecare oră 60 litri de 
apă încălzită. Deocamdată expe
rimental. acest model — realizat 
de ing. Radu Donescu in atelie
rele i.C.R.A.L. Foișor din Bucu
rești — este destinat să asigure 
condiții minime de confort gru
purilor de lucrători detașați 
temporar pe unele șantiere.

O colecție unică
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La inițiativa inginerului Pom- 
piliu Petre Manea — din cadrul 
Direcției sanitare a județului 
Cluj — a fost înființată prima 
colecție muzeală de aparatură 
medicală din țară. Ea cuprinde 
peste 1 200 de exponate, printre 
care primul aparat electrocar
diograf care a funcționat la 
Cluj, un microscop de la jumă
tatea veacului trecut, o colecție 
de tuburi Roentgen, primul apa
rat de Roentgen-terapie care a 
funcționat la Spitalul Filantropia 
din București etc. Majoritatea 
sint donații ale unor personali
tăți din lumea medicală.

In fotografia noastră —,unul 
din exponate : lampă 
nare pentru examinat 
bolnavului.

Stejarul 
din Brăila

cu lumi- 
la patul
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Numeroase slnt monumentele 
naturii din județul Brăila. Unul 
e stejarul din curtea Școlii ge
nerale nr. 10 din municipiul 
Brăila, El are o tulpină cu o 
circumferință de aproape 5 me
tri, iar coroana sa acoperă, ca o 
uriașă umbrelă, o bună parte 
din curtea școlii. „Bătrinul“ are 
100 de ani Și ocrotește cu um- 
bra-i jocul elevilor.

Rubrică realizată de 
Gheorghe MITROI 
și corespondenții „Scinteii"
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Pictură - mesaj - public
----------------------------  Opinii de Costin NEAMȚU --------------------------------

rile șl calitățile picturii) 
viata de interior și calita
tea senzorială a materiei ; 
la vechii greci, care repre
zintă pentru noi filozofia și 
echilibrul ; la egipteni, care 
au ridicat monumente spe
ranței și continuității ; la 
bizantini, care au reprezen
tat fastul și strălucirea ; la 
spanioli, care au subliniat 
frumusețea temperamentu
lui uman ; la chinezi, cu 
inegalabila lor sugerare a 
vastității spațiului ; la ve
chii arabi, care au descope
rit frumusețea rațiunii ab
stracte.;. Sînt valori intrate 
de secole în tezaurul spi
ritual al omenirii.

Reîntorcindu-ne la crea
ția cea mai recentă con
statăm însă că unii artiști 
contemporani amplifică im
portanta limbajului, a teh
nicii în dauna sentimentului 
transmis, a mesajului, con- 
siderînd că astfel transmit

domeniu al contemplării 
meditative și active. încă o 
atitudine specifică omului 
dintotdeauna deloc de ne
glijat. Noi, pictorii, trebuie 
de multe ori să reîmpros
pătăm simțurile oamenilor, 
să-i facem să vadă unele 
lucruri de mare semnifica
ție pe lîngă care poate trec 
cu grăbire.

Natura ? Da, natura. Și 
astăzi ea este matricea tu
turor și a toate. Omul nu 
trebuie să lupte cu semenii 
săi, ci să lupte cu natura și 
să o subordoneze, nedistru- 
gind-o, să facă simbioză cu 
ea în vederea continuității.

Rațiunea pură și senti
mentul aparțin categoriei 
umane. Ele trebuie să fie 
elevate și să devină stimu
lente de acțiune pozitivă, 
în lumina acestor gînduri 
generoase despre pictură, 
despre mesajul ei și despre 
public, se cuvine să privim

nu citesc cărți, nu merg la 
expoziții, unde se pot for
ma cu adevărat. Multi ac
ceptă foarte ușor și fără 
discernămînt pe acei ama
tori „făcători" de pictură, 
care nici nu știu unde e 
muzeul de artă sau intră 
într-o expoziție doar dacă 
plouă afară. lucrările lor 
fiind kitsch sau de gang, 
în pregătirea noastră tre
buie să ne impunem un spi
rit mai acut de selecție, din 
noianul de informații cu 
care luăm contact zilnic. 
Din cauza acestei lipse de 
autoselectie mai severă se 
pot produce o serie de ano
malii în ce privește recep
tarea picturii. Unii, din co
moditate și din spirit de 
contemplație pasivă sau cu 
un gust estetic la treapta 
cea mal de jos. acceptă 
prostul gust cu aspect co
mercial care se găsește, din

O altă anomalie mi se 
pare aceea a snobismului și 
„elitei", care încurajează 
nonvaloarea „neînteleșilor" 
cu anumite pretenții, unii 
din aceștia făcind parte 
chiar din rîndul profesio
niștilor. E drept, dar și ciu
dat în același timp, că in 
condițiile actuale, la noi, 
oricine se poate crede pic
tor : puțin impuls, dorință 
sau invidie, duminici libe
re, fuga la fondul plastic, 
cumpără culori și pensule 
și. gata, se face pictura !

Fiecare are dreptul să 
viseze. Foarte bine. Dar de 
la a visa, de la a mima îm
plinirea visului și pînă la 
a-1 transforma în act crea
tor e cale lungă. Fizic, ges
tul pleacă din prima copilă
rie. de la străbuni și pă
rinți. din școli, biblioteci și 
muzee, din nopți nedormite, 
din frămîntări de orice cli
pă, din simțul continuu al 
devenirii...

Trebuie să fim atenti să 
nu confundăm pictorii de 
ocazie, impulsionați de sco
puri prea puțin generoase, 
cu cei care practică o artă
pozitivă, sinceră, pasionan
tă. cu simțul acut al pre
zentului nostru, al naturii, 
al legilor ei si al oamenilor.

BUNUL GUST - CRITERIU DE PRODUCȚIE 1N DOMENIUL BUNURILOR DE CONSUM

ARTIZANATUL: „Traista țărănească '
și serialul „Dallas".

Alături de produsele Industriei re
publicane, ale cooperației meșteșugă
rești, despre care s-a relatat în an
chetele publicate anterior, întilnim și 
obiecte realizate de meșteri indivi
duali, mai ales de artă populară și 
artizanat. Asistăm, de cîțlva ani, la 
o spectaculoasă creștere a numărului 
amatorilor de artă populară : există 
mii și mii de meșteri populari care 
au autorizație de a produce și co
mercializa obiecte de cele mai dife
rite categorii și destinații, foarte cău
tate pentru că sînt lucrate cu grijă 
și cu har artistic.

în acest climat, de firească creș
tere a spiritului de exigentă și a gus
tului public, este cu atit mai sur
prinzătoare apariția pe piață a unor 
produse de pretinsă „artă populară 
și artizanat", dar fără o reală legă
tură cu aceasta. Incit s-ar părea că 
la unii producători individuali per
sistă o gravă confuzie intre noțiunea 
de „piață" și peiorativul „bilei".

Zilele trecute, pe citeva tarabe 
aflate în piața „Obor" era etalată o 
întreagă „menajerie" de obiecte 
„artizanale" din lut : cîini galbeni 
tărcați cu cenușiu, lupi negri cu 
ochi albaștri și gene albe, rațe și 
pești împodobiți cu flori, precum și 
alte asemenea făpturi grotești ; nu 
lipsea nici „botanica" : mere și pere 
din ipsos vopsite țipător, căpșuni 
combinate cu margarete cintărind cel 
puțin o jumătate de kilogram ; la 
capitolul „bibelouri" mai figurau ba
lerinele roz „îmbrăcate" în lame și 
violet, perechi cu „el și ea“, copii 
obezi și alte asemenea „grațioase" 
siluete.

împreună cu tovarășul Claudiu Fi- 
lipescu, inspectăr la Inspecția comer
cială de stat a municipiului, cercetăm 
autorizația Anei Tofalvi, eliberată de 
Consiliul popular al județului Har
ghita (nr. 17 din 5 ianuarie 1981). 
Scria limpede că este valabilă pen
tru producția și vinzarea de „obiecte 
de artă populară tradițională conform 
fotografiei". Care fotografie înfățișa 
obiecte de olărie din Corund — o- 
biecte de real bun gust popular, cu
noscute și apreciate în toată țara. 
Nici vorbă de ceea ce se afla pe 
tarabă.

Este realmente un subiect de re
flecție și atenție — tendința țle a se 
părăsi frumosul popular și autentic 
sub tentația artificialului, de prost 
gust, care conduce la eșecuri totale
— din păcate cu putere de conta
giune. In Piața Unirii, trecătorii ad
mirau, zilele trecute, cergile roșii, 
albe sau vărgate expuse de chiar 
acele femei care le-au țesut, ca și 
alte obiecte de uz casnic din lemn
— multe fiind produse ale ateliere

lor din mediul rural. De ce alături 
de asemenea obiecte, strecurat prin
tre ele, se află și urîtul ?

Ne oprim lingă o altă tarabă cu 
„produse de artizanat", de inspira
ție... artistică. Vasilica Dinu, din 
București, oferă, printre altele, pe 
lîngă oglinjoarele cu fotografii ale 
cîntăreților de muzică populară, ste
le de „șerif", inele din sîrmă 
(pentru care, ce-i drept, avea auto
rizație să le fabrice și să le vindă), 
portofele din mușama. Dar ce porto
fele ! De sub folia de plastic îți 
zîmbește „Sue-Ellen" și „Bobby 
Ewing", sau te privește încruntat 
„J.R." — protagoniștii serialului de 
televiziune „Dallas".

Curat... creație populară !
în Piața Unirii privirile ne sînt 

atrase de o ingrămădeală de obiecte 
eteroclite, majoritatea din lemn : 
creioane uriașe de circa o jumătate 
de metru (40 lei bucata, recomandate 
ca... „ornament"?!), coșulețe cu 
lubenițe și mere din lemn și altele 
pe cit de inutile, pe atit de evident 
certate cu frumosul. Atracția tara
bei sînt, însă, sacoșele — 35 de lei 
bucata — tip traistă țărănească... 
avînd imprimate pe pînză, chipurile 
membrilor formațiilor „Bonny M“ și 
„Abba". Iar autorizația producătoru
lui confirmă, într-adevăr, că acestea 
sînt... traiste țărănești. Mai „elevat", 
Grigore Vasiliu confecționează din 
ipsos și aracet niște chipuri și pei
saje în relief de agătat pe pereți. Și 
chiar el ni le prezintă.

„Traista țărănească"

— Acestea sînt măști indiene (!), 
iar aici niște , capete de arabi. Iată-1 
și pe Ovidiu (scris OVIVS) !

Lămuririle erau strict necesare, 
altfel nu s-ar fi știut, cine-i Ovidiu 
și cine-s arabii.

Două peisaje gemene înfățișau pe 
fundal de case o căruță cu cai. '

— Ce reprezintă ? îl intrebăm pe 
meșter.

— Cîntecul „Mi s-a rupt căruța-n 
drum" ! '

Pe una din tarabe se lăfăiau, ca 
într-un adevărat paradis al obiecte
lor urite și inutile — gărgărițe di
forme, prezentate ca broșe, piese de 
ipsos grosolan lucrate și violent vop
site, păsări roșii cu picățele albe, 
etc. „Așezate prin vaduri comercia
le de mare densitate, ele atrag tre
cătorul neavizat sau . cu gust insufi
cient format, care... cade in capcană ; 
se mâi găsesc creduli cărora aseme
nea obiecte să „le ia ochii" sau care 
să-și închipuie că dacă „așa ceva se 
vinde la București" este semn de 
valoare. Iar faptul că aceste obiec
te — de cel mai prost gust, de ce 
să n-o spunem ! — se vînd creează 
convingerea că „merg", că „așa ceva 
se cere", iar producătorii respectivi 
— cu autorizație pentru obiecte de 
artă populară ! — se pun pe treabă 
mai vîrtos. „Iată cum crește can
titatea de produse kitsch, poluind 
piața", își exprimă regretul tovarășa 
Jeana Negoiță, director adjunct la 
Muzeul satului.

Cum ajung pe piață aceste obiecte 
ce contribuie, intr-un mod vizibil, la 
cultivarea prostului gust ? Toți cei 
pe care i-am amintit mai sus aveau 
autorizație de producător eliberată 
de consiliul popular în raza căruia 
domiciliază. In aceste autorizații 
scrie că posesorul poate să producă 
„obiecte tradiționale din lemn, ce
ramică și metal" sau „din mușama, 
resturi textile și masă plastică". 
„Citeodată. nejspunea tovarășul 'Con
stantin Pană, șeful Inspecției comer
ciale de stat a municipiului Bucu
rești, înșiruirea se termină cu «etc.», 
lucru nepermiș într-un asemenea 
act. Aceste autorizații sînt «inter
pretate», uneori, după «orientarea 
artistică» — respectiv interesele bă
nești ale producătorului". Portmo- 
neui cu „dinastia" Ewing este efec
tiv din mușama, cum scrie în auto
rizație ; balerinele diforme sînt e- 
fectiv din ceramică. Din cite am cer
cetat, o singură autorizație avea pe 
verso fotografia obiectelor pentru 
care este valabilă ! Formularea eva
zivă a autorizațiilor — cazul trais
telor țărănești cu formația Bonny 
M ! — este una din „porțile" prin 
care pătrund pe piață asemenea 
obiecte.

„Lupul cu ochii albaștri și gene albe"

Interesîndu-ne mai amănunțit la 
forurile de resort, respectiv direc
ția cultură de masă din Consiliul 
Educației și Culturii Socialiste, de 
la tovarășul Gheorghe Constantin 
aflăm că. de fapt, există foruri Com
petente al căror aviz trebuie cerut 
înainte de eliberarea autorizației. în 
fiecare localitate, in fiecare județ 
este o comisie formată din oameni 
de specialitate — al căror aviz este 
însă eludat ; sau, în cazul cînd, to
tuși produsele pentru care se soli
cită autorizația sint prezentate co
misiei, nu se respectă recomandările 
acesteia : pe piață apar mai mult 
cele care au fost notate cu „nu" 
decît cele cu „da“.

De consemnat faptul îmbucurător 
că un anumit pas în ce privește în
grădirea proliferării lor s-a făcut. 
Recent, din inițiativa Consiliului 
Educației și Culturii Socialiste, o 
comisie a cercetat ofertele a circa 
800 de meșteri individuali din toată 
țara care vor să-și vindă produsele 
pe litoral. O asemenea acțiune are 
Ioc chiar zilele acestea și pentru sta
țiunile din celelalte localități balneo
climaterice din țară. Se intenționează 
ca prototipurile avizate să fie foto
grafiate și ștampilate pentru a în
lesni controlul respectării riguroase 
a autorizației. Dar tarabe ca acelea 
zugrăvite mai sus sînt in toate pie
țele și tirgurile, in toate localitățile 
și în tot cursul anului. Oare măsura 
judicioasă, relatată mai sus, nu poate 
fi generalizată ? Educarea bunului 
gust ar solicita o reglementare clară 
care să aștearnă pe hîrtie — negru 
pe alb — obligația de a nu elibera 
autorizații decît pentru producția de 
obiecte care au întrunit aprobarea 
comisiei _ de specialitate din județul 
de baștină, punîndu-se, astfel, un 
ferm și hotărît zăvor la „portițele" 
de pătrundere a obiectelor ce nu 
răspund cerințelor de calitate impu
se oricăror produse oferite publi
cului.

Rodlca ȘERBAN

Geoagiu-Băi, o stațiune care oferă condiții minunate pentru odihnă și tra
tament

Cum alegem stațiunea pentru 
cura de odihnă și tratament?

Țara noastră se numără printre cele mai înzestrate in stațiuni cu fac
tori naturali terapeutici, și bine dotate pentru îngrijirea sănătății. Prefe
rința pentru una din ele trebuie să aibă la bază și criterii medicale tocmai 
pentru a beneficia din plin de toate condițiile existente într-o stațiune sau 
alta. Recomandări utile și competente în acest sens am solicitat 
prof. dr. Nicolae TELEKI, șeful clinicii de medicină fizică, balneoclimato- 
logie și recuperare medicală, din București.

OMUL ȘJ VIAȚA 
RAȚIONALĂ

— Dificultatea alegerii stațiunii 
apare în special în sezonul de vară, 
cind intervin cele mai multe solici
tări. Una din cauzele lipsei de locuri 
în plin sezon rezidă în aceea că exis
tă stațiuni mai bine cunoscute și mai 
căutate (de exemplu Băile Felix, Her- 
culane. Govora, Olănești etc.), deși 
numeroase altele (Moneasa, Geoagiu, 
Borșa, Stîna de Vale, Lacu Sărat, 
Balta Albă-Buzău), la fel de bune, 
fiind mai puțin cunoscute, nu sint 
aglomerate. în ce privește oamenii 
sănătoși, alegerea stațiunii ridică mai 
puține probleme. în primul rînd, ale
gerea depinde de anumite preferințe, 
în mod normal este bine ca orice om 
sănătos să facă o parte din conce
diu la mare și o 
parte la munte. 
Important este ca 
omul sănătos să 
beneficieze de ci
teva condiții pe 
care le oferă sta
țiunile, cum sint
solicitările climatice cu efect favo
rabil asupra organismului (declan
șează modificări adaptative). apoi he- 
lioterapia (îndeosebi pentru efectul 
radiațiilor ultraviolete), expunerea la 
contraste termice (soarele și nisipul 
cald alternate cu băi repetate in apa 
mării sau a lacurilor) etc. Stațiunile 
oferă totodată posibilitatea de a se 
face mai multă mișcare și sport : 
înot, excursii, plimbări pe faleză.

Alegerea stațiunii trebuie făcută și 
în funcție de climatul de origine al 
bolnavului și chiar al omului sănă
tos : cei dintr-o zonă cu climat seda- 
tiv (zonele de coline împădurite) vor 
beneficia de climatul excesiv, exci
tant, de pe litoral, din zona de cîm- 
pie,, stepa Bărăganului, sau zonele 
montane subalpine și alpine. Și in
vers, cei din zone cu climat excitant 
vor profita mai mult de un concediu 
efectuat în zone cu climat sedativ, li
niștitor.

în stațiunile de altitudine medie — 
dealuri, ca și la munte se pune ac
cent pe odihna activă, mișcare, he- 
lioterapie și in plus pe posibilitatea 
unor cure de ape minerale (pentru 
diureză), ca și a unor cure de repaus 
digestiv, combinat cu regim dietetic, 
cure după cum se știe foarte indicate 
fiecărui om.

— Există totuși in legătură cu in
dicarea curelor in sezonul de vară și 
unele limitări la care vă rugăm să vă 
referiți.

— în primul rînd sînt limitele de
terminate de vîrstă. Oamenii in vîrstă 
care au de obicei o capacitate cardio- 
circulatorie mai limitată, mai restrîn- 
să, trebuie să evite perioadele din se
zon cu contraste termice mari, pe li
toral de exemplu. Acestora le sint 
indicate curele în lunile mai blinde 
de la'începutul și de la sfîrșitul se
zonului estival : mai-iunie și septem- 
brie-octombrie. Ca să nu mai spunem 
că practic tot anul se pot face trata
mente pe litoral și in numeroase alte 
stațiuni, datorită bunelor dotări exis

tente. Se recomandă, de asemenea, 
prudență și oamenilor mai tineri, fe
meilor în perioada de modificări en
docrine, cind curele pe litoral nu se 
indică.

— Ce recomandați oamenilor sufe
rinzi, ce criterii trebuie răstea la 
baza alegerii stațiunii penii, Aura de 
tratament ?

— Persoanele cu suferințe prezen
te sau afecțiuni mai vechi (cronice) 
care doresc să facă o cură balneară 
nu trebuie să-și aleagă singure sta
țiunea, ci numai sfătuindu-se cu 
medicul.

Este adevărat că stațiunile sînt 
profilate pe grupe de afecțiuni, însă 
între localitățile de același profil 

există diferența 
de climat și de 
aceea nu toți bol
navii cu o aceeași 
afecțiune' pot să 
meargă in oricare 
din stațiunile bal
neare. Așa, de e-

xemplu, sint stațiuni profilate pe tra- 
larea bolilor cardiovasculare : Co- 
vasna, Buziaș, Borsec, Vatra Dornei, 
Lipova, Tușnad ș.a., dar intre aceste 
stațiuni, care au ape carbogazoase, 
indicate pentru acțiuni cardiovascu
lare, există diferențe importante din 
punct de vedere al altitudinii, clima
tului etc. De aceea, indicațiile medi
cului trebuie făcute individual, pen
tru fiecare bolnav in parte, în func
ție de particularitățile bolii. Același 
lucru se poate spune despre curele 
interne cu ape minerale indicate în 
bolile digestive sau in cele renale.

— Nu credeți că și medicii ar tre
bui să fie mai activi in acest sens, să 
caute să explice și să convingă pa
cientul de ce o stațiune ii este, mai 
favorabilă decit alta ?

— Acest lucru este posibil cu atit 
mai mult cu cit Ministerul Sănătății 
a elaborat, cu sprijinul specialiștilor 
din cercetare, învățămînt și rețea, o 
lucrare cu indicații și contraindicații 
pentru cura balneoclimatică în toate 
stațiunile din țară. Ea a fost difuzată 
în policlinici pentru alegerea corec
tă a stațiunii de cură.

Cind un bolnav are două (sau mai 
multe) afecțiuni, alegerea stațiunii 
trebuie făcută în funcție de posibili
tățile stațiunii respective de a asigu
ra un tratament asociat pentru ambe
le boli pe care le prezintă pacientul. 
De exemplu, un bolnav care are o 
afecțiune reumatică indicată pentru 
cura pe litoral, dar concomitent are și 
o afecțiune a colecistului, va benefi
cia mai mult în condițiile din stațiu
nea Mangalia, unde are posibilitatea 
de a face și o cură internă cu ape 
sulfuroase indicate, eventual, în dis- 
chinezia biliară. Dealtfel, asemenea 
cure se pot face în tot timpul anului 
cu rezultate la fel de bune.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

TG. JIU : „Cartierul tinereții"
Cu noile blocuri de locuințe date 

recent în folosință in zona lacului 
Debarcader a prins contur cel mhi# 
tinăr cartier din municipiul Tirgu 
Jiu. a cărui construcție a început 
în urmă cu numai doi ani. Orga
nizat intr-o concepție modernă, el 
dispune în prezent de 800 de apar
tamente in blocuri cu parter și pa
tru niveluri, cu un finisaj atrăgă

tor. cu alei șl străzi curate, măr
ginite de părculețe, arbuști și flori 
Parterele blocurilor din artera 
trală sint prevăzute cu spatii co
merciale si unități prestatoare de 
servicii. Denumit „Cartierul tinere
ții". el numără aproape 5 000 de 
locuitori, in majoritate tinere fami
lii de muncitori de pe platforma 
industrială de nord a municipiului 
Tg. Jiu. (Dumitru Prună).

La datorie
________

Am fi vrut ca apariția însemnării de față 
să coincidă cu Ziua miliției, fiind vorba in 
cuprinsul ei de un aspect din abnegația, 
adesea anonimă, a oamenilor in uniformă 
albastră. Procesul (dosarul Judecătoriei 
Buftea nr. 3 574/80) a cunoscut insă, pină la 
răminerea definitivă a sentinței sub toate 
aspectele, unele prelungiri. Acum putem 
reda faptele :

într-o noapte din toamna trecută, cinci 
răufăcători — Ion C. zis Cîmpeanu, în vîr
stă de 25 de ani, Stancu I, fără ocupație, 
in vîrstă de 41 de ani, Brîncoveanu C„ neîn
cadrat în muncă, în vîrstă de 25 de ani, Ion 
Daniel, neincadrat in muncă, în vîrstă de 
30 de ani și Neagu Gheorghe de 39 de ani 
— s-au hotărît să fure porci de la I.S.C.I.P. 
Periș. înarmați cu bețe, furci și sape (amă
nunt care sugerează de la bun început vi
rulenta intențiilor lor), „dotați" cu lanterne 
puternice, au străbătut prin întuneric 
cîmpul ce desparte comuna Niculești de 
marea crescătorie și au efectuat o breșă în 
gardul întreprinderii. Pătrunzind în incintă, 
au dat iama în grajdul cel mai apropiat. 
Acompaniați de un inevitabil fond sonor de 
guitături și grohăituri (paznicii și îngrijito
rii unde or fi fost ?), infractorii au scos 
afară nu mai puțin de 16 scroafe gestante. 
Sămădăi de ocazie, au pornit cu această 
adevărată turmă înapoi, prin pustietatea 
cimpului. Prin aparenta pustietate a cimpu- 
lui.

Acest amănunt a schimbat desfășurarea 
faptelor. Ceilalți 4 hoți și-au dat, ca să spu
nem așa, arama pe față. Au arătat pină unde 
poate evolua indrâzneala unor asemenea 
inși, care, in loc să muncească, trăiesc din 
sustrageri nocturne. Profitind de superiori
tatea lor numerică, i-au înconjurat pe cei 
doi milițieni, ațintind asupra lor fasciculele 
de lumină ale lanternelor. în atmosfera în
cordată Care se crease, ocrotiți de întuneric, 
tilharii au Îmbinat violența cu promisiunile, 
ba amenintîndu-i, ba încercind să-i mitu- 
iască pe oamenii legii. Ceea ce n-au reușit 
cu corupția, au încercat cu sapele și cu 
bitele. Serg. maj. Perijoc s-a ales grav ră
nit, cei cinci reușind, pentru moment, să 
dispară.

Epilogul este cel obișnuit în asemenea 
cazuri : pedepse ferme pentru vinovați, 
avutul obștesc reîntregit. Satisfacție a 
dreptății, posibilă pentru că, undeva, in 
cimpul cufundat in noapte, apărătorii or
dinii se aflau la datorie, hotăriți să păzeas
că, fără preget, legea și avuția tuturor.

Cocteil cu molan

„Aparentă" — pentru că acoio, în întune
ric, se aflau oamenii datoriei : tinerii sub
ofițeri de miliție Ilie Perijoc și Constantin 
Bâlălău. I-au somat să stea. Făptașii au 
rupt-o la fugă. Cu o mișcare dibace, unul 
dintre milițieni l-a blocat pe Ion Daniel.

La polul opus al virulentei, comparativ 
cu fapta celor 5 tilhari de porci de la Pe
riș. e aventura nuntașului Dechici Gheor
ghe. Colegii lui de muncă — era instalator 
la Combinatul de cauciuc de la Jilava — 
atestă că Dechici ar fi om de treabă dacă 
ar ști să numere paharele. Dar nu prea știe. 
Invitat la cununia unui amic, D. Gh. a în
ceput să petreacă pe la ora patru după- 
masă la nuntă și s-a trezit pe la unu noap
tea... la miliție. „Am băut vodcă și vin de 
buturugă" — atit reușește el să-și amin
tească. în rest, rememorează martorii.

Pe la miezul nopții, văzind Gheorghe D. 
de două ori mai multe stele pe cer decit au 
descoperit toți astronomii, se hotărise să 
plece, în sfîrșit, acasă. Ajuns în stradă, și-a 
dat seama că e răcoare, iar răcoarea i-a 
adus aminte că ar avea și un pardesiu. 
Căutînd garderoba, a nimenit în cîteva băl
toace. De-a curmezișul. Le-a pus in valoare 
cu tenacitate de infanterist. Ud și uns cu 
noroi din cap pînă-n picioare, a simțit că-1 
ia frigul și s-a grăbit să reintre în casă. 
S-a cam mirat că s-au și stins luminile, dar 
a crezut că e o glumă a gazdelor, care vor 
să se pitească de el. Intrigat la culme, a în
ceput să bubuie cu miinile și picioarele in 
ușa încuiată, in fața ferestrelor stinse. Cum 
locatarii casei la care nimerise nu aveau de
loc chef de glume nocturne — ei își sărbă
toriseră nunta cu vreo șaizeci de ani îna
inte — au început să strige ca din gură de 
șarpe după ajutor. S-au alarmat toți ve
cinii și au inceput să caute „hoțul". Ia-1 de 
unde nu-i ! Intre timp a fost chemată și 
miliția. Dă-i și scotocește curțile cartieru
lui ! Ceva nedefinit sugera că atacatorul 
e pe aproape.

Era, într-adevăr, foarte aproape. L-a tră
dat un sughiț. în timpul căutărilor se 
strecurase în holul casei la care nimerise 
din greșeală. Zgribulit și obosit de băutură, 
adormise intr-un colț. învelit nu cu parde
siul lui, ci cu alte trei. Cîte găsise și el pe 
acolo.

își amintește candid doar atit : „Am băut 
vodcă și molan. în rest nu mai știu ce am 
făcut".

Alta candoare
Tot cu candoare s-a apărat și tinichigiul 

Sibiceanu Ion împotriva acuzației de tenta

tivă de înșelăciune în paguba avutului ob
ștesc. A avut un „succes" nesperat.

S. I. avea un libret C.E.C. cu soldul 1 000 
de lei. S-a prezentat într-o zi la filiala sec
torului 4 și a mai depus 2 000. Tare la arit
metică, operatoarea Conducescu Stana a 
adunat astfel : 1 000 + 2 000 = 12 000. A pa
rafat și a înapoiat libretul. 24 de ore a con
templat Sibiceanu Ion neașteptata înregis
trare. Ce să facă el in această situație ? O 
idee vagă despre existența fișelor de cont 
avea Cit de operativ s-or fi făcind Înregis
trările ? s-a întrebat el. A hotărit să tato- . 
neze terenul. Iată-1 a doua zi, din nou la 
ghișeu, in fața altei operatoare. N-a intre- 
bat direct dacă înregistrarea e valabilă, ci...

— ...Lămuriți-mă, vă rog, și pe mine ! Aș 
putea transforma această depunere in două 
librete cu dobindă și ciștiguri in autotu
risme ?

Operatoarea a privit carnetul și i-a răs
puns in principiu :

— Sigur că da. întocmiți o foaie de resti
tuire pentru 10 000 și două foi de depunere 
pentru cite 5 000. Iar pe libretul actual, ră- 
mîneți cu un sold de 2 000 de lei.

Strașnică afacere. Sibiceanu a întocmit 
formele și le-a depus împreună cu libretul 
pentru efectuarea transferului. S-au com
pletat datele de bază ale noilor carnete și 
s-a trecut la... verificarea fișei de cont.

Nu se mai știe exact : la următoarea dis
cuție. de la ghișeu, figura operatoarei era 
albastră, iar a lui Sibiceanu stacojie sau in
vers.

— De ce-ați încercat această fraudă ?
— N-am încercat nici o fraudă ! Am vrut 

doar... să vă verific vigilența.
Din limitele acestei apărări, S. I. n-a mai 

ieșit : că el n-a voit, chipurile, să escro-

cheze. a dorit doar să testeze vigilența 
funcționarelor C.E.C.-ului ! Ei bine, a reu
șit mult mai mult : a testat nu numai 
funcționarele agenției, ci a avut ocazia să 
încerce și vigilența reprezentanților justi
ției. Pe toată filiera — de la primele cerce
tări pină la recurs. Tuturor le-a Înfățișat 
aceeași gogoașă, dar nimeni n-a luat-o de 
bună.

Din caietul 
grefierului

„Cind m-am intors acasă de la spital, am 
găsit sustrasă din cameră o damigeană cu 
lichid de 6 kg, vișinată fără boabe. M-a 
costat 500 lei spirtul, pregătit pentru alte 
probleme^ dar ei l-au băut ca aldămaș in 
speranța că eu nu mai trăiesc".

(Dintr-un memoriu depus la dosarul 
Judecătoriei sectorului 6 nr. 9 496/80).

— Instanța de fond a reținut o situație de 
fapt cu totul greșită, bazindu-se pe declara
ții contradictorii ale martorilor. Aceștia sus
țin ceea ce nici partea vătămată nu a recla
mat prin plîngerea sa : că a fost nu lovită, 
ci trasă de păr ! în consecință, solicităm 
achitarea în temeiul art. 10 lit. a cod proce
dură penală.

(Din considerentele susținerii recursu
lui in dosarul 3 456180 al Tribunalului 
municipiului București).

Sergiu ANDON
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Plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară
Simbătâ a avut loc in Capitală 

plenara Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară din Re
publica Socialistă România, care a 
dezbătut sarcinile ce revin consiliului 
din prevederile Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România în pe
rioada 1981—1985 și ale Planului de 
dezvoltare a agriculturii și industriei 
alimentare în actualul cincinal, adop
tate la recenta sesiune a Marii Adu
nări Naționale.

Lucrările plenarei au fost deschise 
de tovarășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară.

La începutul ședinței s-a păstrat 
un moment de reculegere in memoria 
lui Bânyai Ladislau, membru al Bi
roului Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din Repu
blica Socialistă România, decedat in 
perioada care a trecut de la prece
denta plenară.

în cadrul plenarei au luat cuvîntul 
tovarășii : Veres Zoltân — muncitor 
lăcătuș, Laminorul 650, Combinatul 
siderurgic Hunedoara — județul Hu
nedoara, Peter Ilona — maistru la 
Combinatul „Clujeana" Cluj-Napoca
— județul Cluj, vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din Româ
nia, Kocsik Jozsef — instructor 
al consiliului județean pentru cul
tură și educație socialistă, pre
ședintele Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară din ju
dețul Arad, Mihăly Jăzsef — inginer, 
director S.M.A. Dumbrăvioara — ju
dețul Mureș, Bartok Anna — maistru 
la întreprinderea textilă „Oltul" Sfîn- 
tu Gheorghe — județul Covasna, 
membră a Biroului Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră din România, Kălmân Istvân — 
mecanic d locomotivă la Depoul Sibiu
— județu Sibiu, Bălint Denes — pre
ședintele Uniunii județene a Coope
rativelor Agricole de Producție, 
membru al Biroului Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară din România, Horvâth Ma- 
darrtez Erzsebet — secretar al Comi
tetului județean Bihor al U.T.C., Iuliu 
Furo — secretar de stat la Ministe
rul Educației și învățămintului, 
Gergely Jănos — director al Teatrului 
de Nord din Satu Mare, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din județul Satu 
Mare, Hajdu Gyozo — scriitor, pre
ședintele Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară din ju
dețul Mureș, Vajda Sândor — confe
rențiar universitar la Institutul poli
tehnic Brașov, Portik Adalbert — 
inspector la Inspectoratul școlar jude
țean, președintele Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate maghiară 
din județul Bistrița-Năsăud.

în informarea prezentată, cît și în 
cadrul dezbaterilor s-au reliefat cu 
multă satisfacție și mîndrie înfăptui
rile remarcabile obținute în cincina
lul precedent de oamenii muncii din 
patria noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. realizări 
care au îmbogățit în mod substanțial 
zestrea și puterea economică a Româ
niei socialiste, au sporit bunăstarea 
tuturor locuitorilor ei.

COTIDIAN.

Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii**

• Folosind din plin timpul de 
lucru, utilajele și mijloacele de 
transport, cel mai tînăr colectiv de 
muncă din Valea Jiului, care a de
clanșat acțiunea „Huilă — Cîmpu lui 
Neag", raportează realizarea, peste 
prevederile planului, a 15 000 tone 
huilă. Un început de bun augur, 
care-i onorează pe harnicii bri
gadieri.

• La întreprinderea mecanică de 
piese de schimb din Oradea a fost 
creat și omologat prototipul unei 
rulote cu patru locuri pentru auto
turismul Dacia-1 300. O rulotă mo- 
d irnă, funcțională și confortabilă, 
cât merge... ca pe roate.

• De la începutul anului și pînă 
în prezent, în orașul Dorohoi au 
fost puse la dispoziția noului co
lectiv muncitoresc al întreprinderii 
de mașini-unelte grele pentru defor
mare plăstică un număr de 100 de 
apartamente. Pînă la sfîrșitul anu
lui se vor da în folosință încă 400 
de apartamente și peste 300 locuri 
în cămine de nefamiliști.

• Peste valea care străbate satul 
Chețiu, județul Bistrița-Năsăud, a 
existat cîndva un pod trainic. Acum 
a ajuns o paragină. Pentru a ajun
ge la Culturile prășitoare, aflate la 
o zvîrlitură de băț pe celălalt mal, 
utilajele agricole trebuie să fie 
plimbate 7 kilometri. Intirzieri de la 
lucru, consum în plus de carburanți. 
Și totul din lipsa spiritului gospo
dăresc. Să-I fi luat oare apa ?

• Prin recondiționarea unor 
piese și subansamble, colectivul 
de la Întreprinderea de reparații 
tractoare și motoare grele din 
Poiana Cimpina a economisit în 
acest an, pînă acum, 5 400 tone

Vorbitorii, analizînd in spirit critic 
și autocritic activitatea desfășurată 
de Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară in cincinalul tre
cut. au relevat, totodată, o serie de 
neimpliniri și neajunsuri, angajin- 
du-se ca, în noua etapă de dezvoltare 
a patriei, să intensifice activitatea 
de mobilizare a oamenilor muncii 
maghiari pentru înfăptuirea exem
plară a programelor de dezvoltare a 
patriei noastre socialiste.

Cei care au luat cuvîntul au dat o 
înaltă apreciere expunerii tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu prezentate la 
Congresul al II-lea al consiliilor oa
menilor muncii, care constituie un 
program de mare însemnătate in ve
derea imbunătățirii în, continuare a 
planificării și conducerii tuturor do
meniilor de activitate, prin accen
tuarea autoconducerii și autogesțiunii, 
prin lărgirea și adîncirea continuă a 
democrației socialiste.

în cadrul dezbaterii prevederilor 
planului noului cincinal, odată cu 
evidențierea noilor ritmuri ale dez
voltării economice și 'a măsurilor 
complexe pentru realizarea unui salt 
calitativ in toate domeniile, s-a re
marcat importanța deosebită care se 
acordă in continuare dezvoltării teri
toriale a forțelor de producție.

Participanții la discuții, muncitori, 
țărani, ingineri, intelectuali, oameni 
de știintă, s-au angajat ca la locul lor 
de activitate, împreună cu colectivele 
de muncă, să acționeze pentru o cali
tate superioară în toate ramurile eco
nomice. pentru realizarea de produse 
la inalți parametri tehnico-economici, 
pentru creșterea permanentă a pro
ductivității muncii, pentru reducerea 
cheltuielilor de fabricație și valorifi
carea cu randament maxim a resur
selor materiale, fiind convinși că în
treaga dezvoltare economică în cinci
nalul 1981—1985 trebuie așezată pe 
cerințele unei eficiente cit mai ri
dicate.

Vorbitorii au relevat, totodată, că 
prevederile Planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimentare pe 
perioada 1981—1985 au in vedere po
sibilitățile de care dispune agricultura 
noastră socialistă, precum și necesi
tățile creșterii neîncetate a nivelului 
de trai al poporului, subliniind, în 
acest context, sarcinile deosebite care 
revin tuturor lucrătorilor ogoarelor 
pentru trecerea și în acest sector al 
economiei naționale la o nouă calitate 
și eficiență.

Cu multă satisfacție a fost eviden
țiată preocuparea conducerii partidu
lui, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru creșterea în con
tinuare și pe parcursul noului cin
cinal a nivelului de trai material și 
cultural al tuturor oamenilor muncii.

în dezbateri, membrii consiliului 
au exprimat satisfacția deplină a oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară pentru asigurarea unor po
sibilități egale fiecărui cetățean, fără 
deosebire de naționalitate, de afir
mare și manifestare plenară a perso
nalității sale, de împlinire a celor 
mai înalte aspirații, pentru noile mă
suri privind dezvoltarea democra
ției, care reflectă preocuparea parti
dului. a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru a- 
plicarea consecventă și neabătută. în 
spiritul socialismului științific, a po
liticii juste, naționale, a partidului 
și statului nostru.

S-au relevat, totodată, sarcinile pri

metal. Economie importantă, care 
obligă să nu fii zgîrcit cu laudele ce 
se cuvin.

• La întreprinderea mecanică 
pentru agricultură și industrie ali
mentară Balș a fost concepută și 
realizată o instalație pentru irigat 
prin aspersiune, destinată culturilor 
înalte - floarea-soarelui și porumb. 
Cu o astfel de instalație, care poate 
fi mutată de la un loc la altul de 
un singur om, se pot iriga două 
hectare de teren, ceea ce înseamnă 
de patru ori mai mult față de in
stalațiile similare produse pînă 
acum.

• In orașul Macin s-au .făcut 
unele reparații la rețeaua de cana
lizare. După terminarea lucrărilor, 
gropile n-au mai fost astupate. Pe 
mijlocul unei străzi există un șanț 
în lungime de zeci de metri. Cum 
nu se află nici măcar un indicator 
de avertizare, e vai și amar de 
bietele mașini...
• Învățătorul pensionar Con

stantin Zaharescu din comuna Ho- 
rodniceni, județul Suceava, este un 
pasionat apicultor, îngrijind 50 de 
familii de albine. Tot el a înființat 
în cadrul școlii din Prădățel un 
cerc al micilor apicultori, care în
vață să fie harnici ca albinele și să 
aibă grijă de ele ca la carte.

• Pentru a veni în sprijinul celor 
care doresc să-și cumpere mobilă, 
întreprinderea comercială locală 
„Mobila" din București a înființat 
un dispecerat (telefon 14 14 14), de 
la care se pot primi informații pri
vind sortimentele de mobilă existen
te în diferite magazine și adresele 
acestora. 

vind desfășurarea unei largi activi
tăți politico-educative și cultural-ar- 
tistice, care să cultive înaltele idea
luri revoluționare, de patriotism so
cialist. înalta conștiință și respon
sabilitate pentru transpunerea in 
viață a politicii interne și interna
ționale ale Partidului Comunist Ro
mân.

La ședința plenară a luat cuvîn
tul tovarășul Dumitru Popescu, 
membrii al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

In încheierea lucrărilor, într-o at
mosferă de puternică însuflețire, 
participanții la plenară au adresat 
o telegramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se arată, prin
tre altele: Tot ce s-a spus în plena
ra noastră a fost o expresie a pu
ternicului ecou trezit in conștiința în
tregului popor, a oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară de expu
nerea dumneavoastră prezentată la 
Congresul al II-lea al consiliilor oa
menilor muncii. Unanimitatea cu care 
membrii consiliului și-au insușit pre
vederile planului cincinal ilustrează 
adeziunea deplină a tuturor cetățe
nilor de naționalitate maghiară la 
opțiunile și deciziile adoptate de 
partidul și statul nostru.

Membrii consiliului au dat o înal
tă apreciere politicii partidului de 
amplasare rațională a forțelor de 
producție pe teritoriul țării, de dez
voltare echilibrată a tuturor zonelor 
și localităților, fapt ce a dus la creș
terea avuției naționale, la succese tot 
mai importante in asigurarea depli
nei egalități între toți cetățenii pa
triei, fără deosebire de naționalitate.

Cu multă satisfacție am primit noi
le măsuri adoptate în vederea dez
voltării democrației noastre socialis
te, pentru lărgirea posibilităților de 
participare directă a tuturor oame
nilor muncii la elaborarea politicii 
generale, la conducerea societății. în 
acest amplu sistem ai democrației 
socialiste, fiecare cetățean, fără 
deosebire de naționalitate și în de
plină egalitate, are posibilități neli
mitate de afirmare, de manifestare 
plenară, de împlinire a celor mai 
înalte aspirații.

Folosim acest prilej pentru a ex
prima adeziunea oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară la politi
ca externă a partidului și statului 
nostru. Salutăm cu deplină aproba
re Apelul pentru pace adresat de 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii tuturor popoarelor, Apelul adre
sat parlamentelor țărilor semnatare 
ale Actului final al Conferinței de 
la Helsinki, acte politice care subli
niază, din nou, consecvența cu care 
România militează pentru pace, secu
ritate, înțelegere și colaborare cu 
toate țările lumii.

Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară vă asigură, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii de na
ționalitate maghiară, cot la cot, în 
unitate și frăție cu întregul popor, 
vor munci cu rîvnă și dăruire pen
tru înfăptuirea exemplară a tuturor 
sarcinilor ce le revin din planul ac
tualului cincinal, că vor fi în pri
mele rînduri ale luptei pentru ca
litate, productivitate, eficiență, pen
tru promovarea rapidă a cuceririlor 
științei și tehnicii, pentru recolte tot 
mai bogate.

Calitatea vieții și 
universul informațiilor 

(Urmare din pag. I) 
parte, să găsim noi căi de acces spre 
fundamentele materiei pentru a crea 
resursele necesare in vederea men
ținerii celui mai inalt strat al lumii 
materiale, societatea umană, dar va 
trebui, pe de altă parte, să gindira 
și să justificăm rațiunea civilizației 
pe care societatea o poate dezvolta.

Datorită microelectronicii și infor
maticii se produce legătura intimă 
dintre știință și civilizație. Nucleul 
atomic poate fi explodat, ingineria 
genetică poate crea organisme de
vastatoare, informația poate controla 
și îndrepta aceste mari cuceriri ale 
științei numai spre binele omului. 
Stăpinirea propriilor sale creații pe 
cale informațională trebuie să se 
facă în numele civilizației care im
plică umanismul, o concepție etică 
asupra lumii, o viziune estetică și un 
echilibru creator in raport cu natura 
și materia. Creierele microelectroni
ce, microprocesoarele, nodurile de 
inteligență artificială, legăturile in
formatice dintre acestea, relațiile lor 
cu mintea umană concretizează, a- 
proape materializează societatea, dar 
acest lucru trebuie făcut pentru ca 
omul să-și regăsească sensul deplin 
al vieții. Accentul pus pe calitatea 
vieții reprezintă un mare pas inainte 
in concepția omului despre societate, 
in raport cu sine. Iar aceasta de
pinde in mare măsură de revoluția 
tehnologică din domeniul forțelor de 
producție, de microelectronică și in
formatică producătoare a unui salt 
de tipul revoluției industriale. Pe de 
o parte se va instaura ordinea nece
sară in activitatea industrială și eco
nomică, pe de altă parte, productivi
tatea sporită va acorda omului li
bertatea necesară varietății vieții. 
Vom atinge astfel treapta de evoluție 
socială in care omul se va putea 
educa în spiritul civilizației auten
tice, bogăția de sensuri a vieții va 
determina marele sens al vieții uma
ne. Nu este ușor, dar tehnologia mo-, 
dernă a microelectronicii și informa
ticii poate răspunde atit sfidării in
dustriale și economice, precum și as
pirațiilor civilizației.

Întoarcerea de la Sofia a delegației 
Republicii Socialiste România, condusă de 

tovarășul llie Verdeț, prim-ministru al guvernului
Delegația Republicii Socialiste 

România, condusă de tovarășul llie 
Verdeț, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, care a parti
cipat la lucrările ceței de-a XXXV-a 
ședințe a sesiunii Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, desfășurată 
la Sofia, s-a întors în țară sîmbătă 
seara.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Nicolae Constantin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, reprezentantul permanent 
al României in C.A.E.R., Petru Ena- 
che, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C, al 
P.C.R., Emilian Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi
nistru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Ion Ursu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, Dumitru Bejan, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale. Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Stan Măgureanu, secretar al 
Consiliului de Miniștri, Ștefan Stan- 
cu, vicepreședinte al Comisiei guver
namentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, Vasile Șandru, 
director in Ministerul Afacerilor Ex
terne, Grigore Bârgăoanu, locțiitorul 
reprezentantului permanent al Româ
niei in C.A.E.R., consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al gu-

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Tot înainte !
9,35 Film serial pentru copii : „Pasărea 

albastră". Premieră TV. Episodul 1
10,00 Viața satului
11,45. Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,05 Album duminical
15.20 venezuela — Imagini contempo

rane
15,45 Șah
16,00 Telesport
17.50 Din creația cinematografică româ

nească. „Pădurea pierdută". Pro
ducție a studioului cinematografic 
București. Partea I

18.40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal
19.25 „Cîntarea României".
20.50 Film artistic : ,,Romulus și Re

mus". Producție a studiourilor ita
liene. Premieră TV

22.30 Telejurnal • sport

PROGRAMUL 2
11,00 Teleșcoală. Ora elevului de la seral
13,00 Analele stagiunii muzicale 1980— 

1981
14,00 Film documentar, producție a Stu

dioului „Alex. Sahia". Luchian
14.25 Desene animate
14.50 Teatru TV : „Jocul de-a Vacanța" 

de Mihail Sebastian
17,00 Serata muzicală TV.
19,00 Telejurnal
19.25 Telerama
19,55 Serata muzicală TV. (continuare)
21,00 Documentar artistic. Teatrul Man- 

sundai. Producție a studiourilor 
din R.P.D. Coreeană

21.30 Muzică de jaz
22.30 Telejurnal • Sport

LUNI, 6 IULIE 1981
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune Sn limba maghiară
18.30 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.40 Documentar științific
20,33 Roman foileton : Puterea voinței. 

Premieră pe țară. Coproducție 
franco-elvețlană. Ecranizare inspi
rată după un roman de A. J. Cro
nin. Episodul 1

21.30 Cadran mondial
21.50 Pagini simfonice de mare popu

laritate \
22,10 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 „Cîntarea României".
16.25 Reșița la temperatura sentimente

lor
17,00 Triouri de Dumitru Bughici ți 

Dmitri Șostakovici
17.20 Film artistic : „Romulus si Re

mus" (reluare)
19.00 Telejurnal
19.25 Mozaic (selecțiuni)
20.50 Cintărețil noștri — Ludovic Spiess
21,30 Ora tineretului (reluare)
22,10 Telejurnal

cinema
• Alo, aterizează străbunica ! : SCA
LA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
CAPITOL — 9; 11; 13,15; 15,30: 18; 20, 
la grădină — 21, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18: 20,15.
• Duelul : FEROVIAR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA - 9; 
11,15: 13,30; 15,45: 18; 20,15, LUCEA
FĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. la grădină — 21,15, GRADINA 
BUZEȘTI — 21.
• îmi sare țandăra : STUDIO — 10; 
12: 14; 16; 18; 20, GRADINA GLORIA 
— 21.
• Fiul munților ; DACIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20. LIRA — 15,30;
17,45; 20.
• Punga cu libelule : FERENTARI — 
15.30; 17,30; 19,30.
• Detașamentul „Concordia** : VII
TORUL — 15,30; 17,30; 19.30. 

vernului, Neculai Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Anghel Zapria- 
nov, ministru consilier al Ambasa
dei R.P. Bulgaria la București, alți 
membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Sofia, delegația 

română a fost salutată de tovarășii 
Grișa Filipov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P, Bulgaria. An
drei Lukanov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezen
tantul permanent al Bulgariei în 
C.A.E.R., Dimităr Stanișev, secretar 
al C.C. al P.C, Bulgar. Kiril Zarev, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării. Vasil Țanov, 
ministrul transporturilor, Hristo 
Hristov, ministrul comerțului exte
rior. Marii Ivanov, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Rasco 
Draganov, locțiitorul reprezentantu
lui permanent al Bulgariei în 
C.A.E.R., precum și de Nikolai Fad
deev, secretar al C.A.E.R.

Erau prezenți, de asemenea. Petre 
Duminică, ambasadorul țării noastre 
la Sofia, și membri ai ambasadei.

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

Ce ne-au spus finalele „Daciadei" 
la gimnastică

în cadrul finalelor „Daciadei" pro
gramate in aceste săptămini la Bucu
rești pentru mai multe sporturi de 
performanță, iubitorii gimnasticii care 
au luat drumul Palatului sporturilor 
și culturii au avut privilegiul de a a- 
sista la spectacole de înaltă ținută ar
tistică și acrobatică, dintre acelea de 
care pînă acum noi vizionaserăm nu
mai ia televizor, nu și pe „viu". In 
rubrica noastră cotidiană rezervată 
știrilor sportive am anunțat la timpul 
potrivit numele celor ce-au intrat în 
posesia celor șase titluri de campioa
nă a „Daciadei" (la fete) și a celor opt 
titluri de campion (la băieți), pre
cum și a celor 28 de medalii acor
date pentru locurile doi și trei. As
tăzi nu repetăm aceste rezultate și 
clasamente, ci încercăm să descifrăm 
și să comentăm ceea ce ne-au „spus" 
recentele finale despre potențialul 
actual al gimnasticii românești, des
pre pregătirea și șansele gimnastelor 
și gimnaștilor de frunte din țara 
noastră in perspectiva viitoarelor 
confruntări internaționale.

în gimnastica feminină. în care 
vîrsta marilor performanțe a coborît 
văzind cu ochii după apariția feno
menului Comăneci, dispunem actual
mente de un detașament de fetițe cu 
fundițe care și-au însușit deja ele
mentele dificile de bază și se încu
metă să facă salturi spre celebritate. 
Lidera lor incontestabilă și de cea mai 
mare perspectivă este Cristina Grigo
raș, care la numai 15 ani împarte cu 
Nadia Comăneci. la egalitate de 
puncte, titlurile „Daciadei" la indivi
dual compus și sol, cucerește singură 
titlul la paralele și, împreună cu co
legele sale de club, titlul pe echipe, 
exercițiile sale — excelente la toate 
aparatele — fiind apreciate de trei 
ori cu nota 10 (paralele, birnă și sol). 
O urmează, incercind să tină pasul 
cu ea, Ecaterina Szabo, Mihaela Stâ- 
nuleț, Lavinia Agache, Dorina Ungu
rean, Aura Anghel. Mariana Siliș- 
teanu, Angela Bratu. Gabriela Vlă- 
dău, Luminița Baicea, Daniela 
Pinzaru, Simona Păuca, Livia Das- 
călu și alte mici gimnaste talentate 
și inimoase. Ele sint exponente ale 
pepinierelor de gimnastică de la 
C.S.S. Onești, de la Deva, Sibiu, 
Arad, Bacău și Constanța, de la clu
burile Triumf și Dinamo din Bucu
rești. Sint elemente de valoare de
pistate. șlefuite și pregătite cu înde
lung efort (rămas deseori anonim) 
de către o seamă de antrenori pri- 
cepuți și pasionați. Existența și ascen
siunea continuă a acestei foarte ti
nere generații ne dau confirmarea că 
izvorul de talente al școlii românești 
de gimnastică este nesecat, ne dau 
speranța unor noi succese răsunătoa
re in arenele internaționale. De aceea 
am început comentariul de față cu 
gimnastele cele mai mici, care re
prezintă nădejdile noastre cele mai 
mari !

Din generația marilor noastre con
sacrate, bucurii mai mari și încre
dere mai mare ne-a dat Nadia Co
măneci. Intrată în concurs doar la 
exercițiile liber alese pentru clasa
mentele individuale (la cele impuse, 
după care s-a întocmit ierarhia pe 
echipe, nu a participat), ea a pășit cu

• Probleme personale : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Jocuri serioase : CENTRAL — 9,30; 
11,30: 13,30: 16; 18: 20.
• Cosmonautul : TIMPURI NOI — 
9.30; 11,30: 13.30; 16; 18; 20.
• Aventuri in Marea Nordului : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
BUCUREȘTI - 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30: 18; 20,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : VIC
TORIA — 9; 12,15; 15,30; 19, POPU
LAR — 15; 18,30.
• Primăvară pentru o oră : DOINA
— 9.15; 11; 12,45: 14,30.
• Cenușa ; DOINA — 16: 19.
• Signum laudis : BUZEȘTI — 15;
17; 19.
• Un iepure pentru avocat : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Stele de dimineață i COTROCENI
— 15; 17,30: 20.
• Patrula cosmică în acțiune : COS
MOS - 15,30; 17,30: 1&-.30.
• Socrul : PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Tunurile din Navarone : EXCEL
SIOR — 9; 12; 16: 19.
• Serpico : FLOREASCA — 9; 11,30;

Cronica
Cu prilejul Zilei independenței 

Statelor Unite ale Americii. amba
sadorul acestei țări la București. Ru
dolph Aggrey, a rostit, simbătă, o 
cuvintare la posturile noastre de ra- 
dioteleviziune.

*
La București s-au încheiat, sîmbătă,

încheierea Conferinței naționale a scriitorilor
La București s-au încheiat, simbă

tă, lucrările Conferinței naționale a 
scriitorilor.

In cadrul ultimei ședințe a fost ales

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Iranului
La Ambasada Republicii Islamice 

Iran din București a avut loc, sîmbă
tă la amiază, prezentarea de condo
leanțe în legătură cu încetarea din 
viață a celor peste 70 de persoane, 
intre care aiatolahul Mohammed Be- 
heshti, membru al Consiliului prezi
dențial, președintele Curții Supreme, 
și mai mulți membri ai guvernului și 
ai Majlisului (parlamentul iranian),

„stîngul" la primele două aparate : 
a avut execuții nesigure la sărituri ; 
a ratat la pai alele, căzînd in timpul 
executării deosebit de dificilului, dar 
spectaculosului element ce-i poartă 
numele. Publicul a înțeles momentul 
greu prin care trecea admirabila și 
inegalabila noastră Nadia și a incu- 
rajat-o ; antrenorii ei de la București, 
Gheorghe Gorgoi și Anca Grigoraș, 
au îmbărbătat-o și au povățuit-o de 
bine. Din acest moment, Nadia avea 
să redevină Nadia, și să aibă numai 
evoluții de 10 pină la sfirșitul com
petiției. Șase note de 10 la rind : la 
birnă și sol, în acea primă seară a 
reapariției ei in concursuri oficiale ; 
în seara următoare, din nou la birnă 
și sol, dar și la sărituri, și la para
lele (unde, sfătuită și de profesorul 
Nicolae Vieru, a reușit și „elementul 
Comăneci", in delirul sălii). Am în
țeles că Nadia este capabilă să-și 
adjudece peste cîteva săptămîni și 
singurul titlu ce-i lipsește din stră
lucitul ei palmares (cel de campioană 
mondială universitară), și am mai în
țeles că în răstimpul ce a rămas pînă 
la Universiada de la București ea 
trebuie ajutată să se. integreze mai 
rapid în atmosfera de concurs și să 
capete mai multă sigurânță în execu
ția „elementului Comăneci" la para
lele (ori să-1 înlocuiască).

Celelalte colege de lot național ale 
Nadiei Comăneci. care se pregătesc 
Ia Deva cu antrenorii Atanasia Albu 
și Octavian Belu, au avut și ele evo
luții frumoase, cu elemente noi și 
cu un grad sporit de dificultate. Mai 
multe — Cristina Grigoraș și, ime
diat după ea, Rodica Dunca ; mai 
puține — restul. în general însă, 
acestea nu sint puse la punct cu exer
cițiile impuse de către Federația in
ternațională, iar la exercițiile liber 
alese cad prea deseori (dealtfel, Cris
tina Grigoraș a fost singura gim
nastă care n-a căzut de pe nici un 
aparat la finalele „Daciadei"). Pentru 
Emilia Eberle și Dumitrița Turner 
(care ni s-au părut în declin evident 
față de anii anteriori), ca și pentru 
Marilena Vlădărău — care, probabil, 
ne vor reprezenta împreună cu Na
dia și Rodica Dunca la Universiadă 
— imperativul remedierii acestor lip-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în ziua a doua a Regatei inter

naționale Snagov la caiac-canoe, 
sportivii români au cîștigat 5 din 
cele 7 probe disputate pe distanța 
de 500 m. La canoe dublu, campio
nii olimpici Ivan Patzaichin și Toma 
Simionov au terminat invingători, 
fiind cronometrați m l’42”7/10. Pro
ba de caiac simplu a revenit lui Ion 
Birlădeanu, care a trecut primul li
nia de sosire, in echipaj cu Nicușor 
Eșeanu, și la caiac dublu. Cuplul A- 
gafia Buhaev, Maria Ștefan a obți
nut victoria in proba feminină de ca
iac dublu, a cincea victorie româ
nească a ultimei zile fiind înregis
trată in proba de caiac-4, prin e- > 
chipajul alcătuit din Gheorghe Nițu, 
Vasile Diba, Ion Geantă și Petrică 
Dimofte. Succesele oaspeților au 
fost obținute de sportivi din R.D.

14; 16,30; 19. FLAMURA — 9; 11,30; 
14,15: 17: 19.45.
• Cîinele electronic : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină -- 21,15,
• Campionul : EFORIE — 8.45; 11,30; 
14,15; 17: 19,45, MIORIȚA — 9; 12; 16' 
19, la grădină — 21. FLACĂRA — 
14,15; 17; 19.45, la grădină — 21,15.
• Secretul casetofonului : CIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Superman : PACEA — 11; 15.30; 
18,30.
• Articolul 420 : MELODIA - 9: 12; 
16; 19, CULTURAL — 9; 12; 16; 19.
• Idilă cu „miss Brazilia" : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20,15, ARTA
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
• Shabana : AURORA — 9; 12; 16; 
19, la grădină — 21, TOMIS — 9: 12,30; 
16; 19,30.
• Cactus Jack : GRĂDINA FESTI
VAL — 21,15.
• Jandarmul și extratereștrii : GRA
DINA LIRA - 21, GRADINA CUL
TURAL — 21.

zilei
lucrările celui de-al VI-lea Congres 
național de fiziologie.

Comunicările și rapoartele prezen
tate in cadrul reuniunii au vizat teme 
de mare importanță și actualitate pri
vind menținerea stării de sănătate a 
populației, creșterea capacității de 
muncă a omului, prelungirea duratei 
active a vieții. (Agerpres) 

noul Consiliu al Uniunii scriitorilor 
din Republica Socialistă România, 
format din 95 de membri.

(Agerpres)

victime ale atentatului terorist de Ia 
Teheran din ziua de 28 iunie 1981.

Din partea Consiliului de Stat și a 
guvernului au transmis condoleanțe 
tovarășii Ion Ioniță. viceprim-minis
tru al guvernului. Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat. Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Cei prezenți au semnat in cartea de 
condoleanțe a ambasadei. (Agerpres) 

suri este cît se poate de urgent. Iar 
pentru întregul lot de la Deva, ideea 
perfecționării trebuie să orienteze și 
să stimuleze pregătirile in vederea 
campionatelor mondiale de la Mos
cova, programate la toamnă.

în gimnastica masculină, în care 
marile performanțe nu sint accesi
bile decit la vîrsta forței fizice ma
xime, in lipsa multiplului campion 
Dan Grecu — care a trecut pe ban
ca antrenorilor — ne-a interesat in 
mod special cum se prezintă gim- 
naștii selecționați pentru Universia
dă. Dinamovistul Kurt Szilier a con
firmat că a rămas cel mai bun (a 
cîștigat titlul la individual compus și 
la cal cu minere); l-au secundat cu 
succes cînd colegul său de club Ro
mulus Bucuroiu (locul I la inele, 
III la individual compus și la cal cu 
minere), cînd excelenții tineri Dan 
Odorhean de la Liceul nr, 2 Bucu
rești (două locuri I : Ia sol și sări
turi) și Emilian Nicula de la clubul 
Triumf București (locul I la bară, 
locul II la paralele). Din rindul po
sibililor „universitari" — la care se 
adaugă și stelistul Octavian Ionașiu 
— o bună formă sportivă a arătat și 
Aurelian Georgescu de la Steaua (lo
cul 1 la paralele și II la individual 
compus). Se observă insă că băieții, 
care, știut este, prea mult nu înseam
nă pe plan mondial, aparțin îndeo
sebi Capitalei (au adus cițiva concu
rent!' doar Sibiu! și Rășița). Izvoarele 
de talente sint, în gimnastica noastră 
masculină, incomparabil mai puține 
și mai sărace decit la fete. Ceea ce 
înseamnă că la băieți se muncește 
mai puțin și cu rezultate modeste.

Aceasta este situația în gimnastica 
noastră la ora de față. Tehnicienii, 
federația de specialitate și — în pri
mul rind gimnastele și gimnaștii de 
frunte — au capacitatea și datoria 
să lucreze in continuare cu mai mul
tă intensitate, pentru a perfecționa 
pină la automatizare elementele teh
nice evidențiate in finalele „Dacia
dei" și a înlătura definitiv ezitările, 
nesiguranța, erorile. Este posibil !

Gheorghe MITROI

Germană : Alexander Schuck, Ia ca
noe simplu, și Marina Schleckt, la ca
iac simplu fete.
• Floretistul român Petru Kuki 

s-a calificat In finala probei indivi
duale din cadrul Campionatului 
mondial de scrimă de la Clermont- 
Ferrand. după ce l-a învins în tu
rul 2 al eliminărilor directe cu 10—4 
pe francezul Philippe Bonnin, iar in 
turul 3 l-a întrecut cu 10—8 pe ita
lianul Mauro Numa.

• Finala probei de simplu bărbați 
a turneului internațional de tenis de 
la Wimbledon s-a încheiat cu suc
cesul jucătorului american John 
McEnroe, care l-a întrecut in 4 se
turi, cu 4—6, 7—6. 7—6, 6—4, după 
3 ore și 25 de minute de joc, pe 
campionul suedez Bj6rn Borg.

teatre
• Filarmonica „George Enescu" : 
Concert Johann Strauss (valsuri, 
polci,, mazurci), dirijor Kurt Woss 
(Austria) — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână" : La fintina dorului — 18.30.
• Teatrul de comedie : Concurs de 
frumusețe (la Arenele Romane) — 20.
• Teatrul ..Ion Creangă" : Un tînăr 
printre alții (la Teatrul de vară He
răstrău) — 20.
• Teatrul Mic : Balada cotidiană — 
19.30. Cîntecul iubirii (la rotonda scri
itorilor din Cișmigiu) — 21.
• Teatrul Foarte Mic : Mirîiaia — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Hasie 
orfana — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" : Tindală... 
cloșcă (la Școala generală nr. 155, 
Drumul Taberei) — 20.

• „CASA VIITORU
LUI” ° {irmă americană a 
proiectat și construit „Casa vi
itorului". care utilizează energia 
solară pentru încălzire și apă 
caldă. Cei 32 de colectori de cu
pru sint executați din plăcuțe 
și tubulețe acoperite cu un strat 
fin de sticlă, cu conținut scăzut 
de fier. Suprafața lor neagră 
absoarbe căldura razelor solare. 
Sticla geamurilor, cu o grosime 
de 2.5 milimetri, are proprietăți 
termoizolatoare : aceste geamuri 
sint la rindul lor duble și triple. 
Bateriile solare, sursa de bază 
pentru energia electrică, sint 
completate cu acumulatori cla
sici de plumb. în plus, mai e- 
xistă și două pompe de căldură. 
Casa este prevăzută cu mașini 
electronice de calcul de folo

sință individuală legate de un 
minicomputer central. Ele diri
jează sistemele solare de încăl
zire. urmăresc starea ferestre
lor și ușilor ș.a.

• UN NOU MIJLOC 
DE PROPULSARE A NA
VELOR. Un inginer britanic a 
formulat un răspuns inedit la 
problemele ridicate de criza de 
energie. Și anume, utilizarea 
zmeielor, cu care îndeobște se 
joacă copiii, pentru propulsa
rea navelor. Ideea este simplă. 
Zmeie, de dimensiuni mari, fa
bricate din folii duble de plastic, 
sint umplute cu helium și prevă
zute cu un microprocesor, care 
transmite matelotului de cart 

toate informațiile necesare în ce 
privește condițiile atmosferice. 
Mateiotul orientează zmeiele ac- 
ționind un buton, care schimbă 
distribuirea gazului in interiorul 
acestora. Primele experiențe s-au 
dovedit integral satisfăcătoare : 
contrar pinzelor clasice care ac
centuează tangajul navelor, 
zmeiele asigură o mai mare sta
bilitate a acestora. De pe acum 
nave de 10 tone folosesc acest 
sistem și specialiștii afirmă că 
in următorul deceniu vor putea 
funcționa pe baza aceluiași prin
cipiu și nave pină la 10 000 ■ de 
tone.

• GIGANTICA „SOL
NIȚĂ" DE PE VALEA 
URALULUI. în valea fluviu

D
lui Ural, pe teritoriul Kazah- 
stanului, geologii sovietici au 
descoperit, prospectat și dat în 
exploatare industrială un uriaș 
zăcămint de sare. Sarea pe care 
o conține zăcămintul s-a dove
dit a fi cea mai pură, care poa
te fi exploatată fără nici o altă 
prelucrare. S-a stabilit că numai 
stratul superior de zece metri 
conține peste 600 milioane tone 
sare de bucătărie. Grosimea to
tală a stratului atinge 60 metri. 
Uriașa salină din valea Uralu
lui va înlocui zăcămintul din la
cul Baskunceak, ale cărui re
zerve au fost aproape epuizate.

RETUTIIXIOENI
• CONCLUZII PE 

MARGINEA EXPERIMEN
TULUI „MONEX". La New 
Delhi s-a desfășurat un mare 
simpozion la care au participat 
meteorologi și oceanografi din 
numeroase țări ale lumii. în a- 
cest cadru au fost prezentate și 
supuse dezbaterii primele con
cluzii ale experimentului știin
țific internațional „Monex", în
ceput in 1979 sub egida Organi
zației meteorologice mondiale. 
Rezultatele obținute permit sta
bilirea cu mai mare precizie a 
momentului debutului sezonu

lui umed, repartiția precipitații
lor, ca și alte date de extremă 
importanță pentru agricultura 
regiunilor situate in aceste zone 
climatice. Datele privind așa- 
numitul muson de nord, care se 
abate intre decembrie și februa
rie asupra Indoneziei, Malayeziei 
și Singaporelui, sint colectate la 
un centru din Kuala Lumpur ; 
cele referitoare la musonul de 
vară, care aduce pînă in august 
ploi in zona Indiei și a sta
telor învecinate, sint centraliza
te la New Delhi.

• ÎMPOTRIVA PO
LUĂRII SONICE. Peisajul 
rutier din Moravia de Sud (R. S. 
Cehoslovacă) s-a îmbogățit cu 
ziduri înalte de beton ce flan
chează in unele locuri șoseaua. 

Rostul lor este acela de a apă
ra zonele rezidențiale învecina
te de poluarea sonică. Se mai 
preconizează, in această regiu
ne, construirea unor clădiri 
care, absorbind practic zgomo
tele, au, de asemenea, efectul 
unor bariere fonice. Acestea vor 
fi amplasate in preajma artere
lor cu un trafic intens.

• RESTAURARE CU 
RĂȘINĂ SINTETICĂ. De' 
gradarea din ce in ce mai ac
centuată a palatului Albertina 
din capitala Austriei, care adă
postește una din cele mai bo
gate colecții de grafică din 
lume, urmează a fi oprită. Ex- 
perții au găsit, după doi ani de 
cercetări, soluția salvatoare : 
impregnarea zidurilor cu rășină 

sintetică. în porii zidăriei bol
ții, coloanelor și scării — părțile 
r ele mai afectate ale edificiu
lui — va fi injectată sub mare 
presiune rășina.

• CEL MAI VECHI PA
PIRUS AL GRECIEI.
timpul lucrărilor de construire a 
unei șosele, intr-un cartier 
mărginaș al Atenei a fost des
coperit un schelet uman datind 
din secolul al 5-lea î.e.n. într-o 
mină s-a găsit o pană de scris, 
in cealaltă, un papirus acoperit 
cu scriere greacă. Oamenii de 
știință consideră că acesta ar 
fi cel mai vechi papirus desco
perit pină acum pe teritoriul 
Greciei.



SOFIA

încheierea lucrărilor celei de-a XXXV-a 
ședințe a sesiunii Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc
SOFIA 4 (Agerpres). — Sîmbătă 

s-au încheiat, la Sofia, lucrările celei 
de-a XXXV-a ședințe a sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, la care au participat dele
gații din țările membre ale C.A.E.R., 
precum și o delegație din R.S.F. Iu
goslavia.

In calitate de observatori au luat 
parte delegații din Afganistan, Ango
la, Etiopia, Laos, Mozambic și R.D.P. 
Yemen.

Delegația Republicii Socialiste 
România la sesiune a fost condusă 
de tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui.

La încheierea lucrărilor au fost a- 
doptate documente in problemele ce 
s-au aflat pe ordinea de zi.

Conducătorii delegațiilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. au semnat pro
tocolul celei de-a XXXV-a ședințe a 
sesiunii C.A.E.R.

Conducătorul delegației române, 
tovarășul Ilie Verdeț, a semnat „Con
venția privind colaborarea multila
terală în domeniul creării bazei 
unice de produse unificate ale teh
nicii electronice, a utilajelor tehno
logice speciale, materialelor semicon

ductoare și materialelor speciale pen
tru fabricarea acestora".

Tovarășul Dumitru Bejan, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, a semnat „Con
venția privind colaborarea multila
terală în domeniul creării și introdu
cerii în fabricație a sistemului uni
ficat de mijloace ale tehnicii de co
mutație" și „Convenția privind cola
borarea multilaterală în domeniul 
creării și introducerii în fabricație a 
sistemului unificat de mijloace pen
tru transmiterea numerică a informa
ției".

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Gyorgy Lazar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Ungare, preluînd prezidarea 
celei de-a XXXVI-a ședințe a sesiu
nii Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, care se va desfășura anul 
viitor la Budapesta.

★
Comitetul Central al Partidului Co

munist Bulgar, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri ale Republicii 
Populare Bulgaria au oferit, sîmbătă, 
o recepție în cinstea delegațiilor par
ticipante la lucrările celei de-a 
XXXV-a ședințe a sesiunii C.A.E.R.

întîiniri ale membrilor delegației române
SOFIA 4 (Agerpres). — Membrii 

delegației Republicii Socialiste Româ
nia au avut, în zilele celei de-a 
XXXV-a ședințe a sesiunii C.A.E.R., 
întilniri de lucru cu omologi din ță
rile membre ale C.A.E.R.

In cadrul acestor întîiniri, desfășu
rate într-o atmosferă prietenească,

au fost examinate probleme ale dez
voltării colaborării și cooperării în 
diferite domenii, lărgirea schimburi
lor comerciale, au fost analizate po
sibilitățile de extindere, în actualul 
cincinal, a relațiilor economice bila
terale.

Ședință festivă la Belgrad cu prilejul 
„Zilei combatantului66

RAPORTUL PREZENTAT DE TOVARĂȘUL LAZAR MOISOV

Hotărîri ale Seimului
R. P. Polone

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au desfășurat lucrările 
Seimului R. P. Polone, fiind dezbă
tute, în primul rînd, problemele eco
nomiei țării — relatează agenția po
loneză de presă P.A.P. Seimul a 
efectuat schimbări în structura de
partamentelor economice, a modifi
cat dreptul bancar și legea privind 
gospodărirea combustibilului și ener
giei.

La propunerea președintelui Con
siliului de Miniștri, Wojciech Jaru
zelski, Seimul a aprobat modificări 
în componenta guvernului, precum și 
formarea unor noi ministere. La baza 
propunerilor guvernului a stat dorin
ța ca structura aparatului conducerii 
centrale a economiei să faciliteze la 
maximum realizarea schimbărilor 
importante în funcționarea întreprin
derilor, înfăptuirea autoconducerii 
raționale și independenței verigilor 
economice de bază, arată agenția.

Protest 
al guvernului 

italian
ROMA 4 (Agerpres). — Intr-o notă 

dată publicității la Roma, Ministerul 
Afacerilor Externe al Italiei a pro
testat energic împotriva reuniunii de 
la Londra a miniștrilor de externe 
ai Marii Britanii, Franței și R.F.G., 
prevăzută pentru duminică, infor
mează agenția France Presse. Această 
reuniune este apreciată în notă drept 
„nocivă și inutilă". Documentul sub
liniază că șefii de stat si de guvern 
din țările membre ale Pieței comu
ne, reuniți la Luxemburg, au avut 
ocazia să examineze principalele 
probleme ale actualității internațio
nale. „Dacă mal existau elemente 
de aprofundat, aceasta trebuia să se 
facă în același cadru", se mențio
nează în notă.

AMPLASĂRII DE NOI ARME NUCLEARE\
PE CONTINENTUL EUROPEAN

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A VENEZUELEI

Ample demonstrații de protest împotriva proiectelor N.A.T.O. de instalare 
a noi rachete nucleare în Europa occidentală continuă să se desfășoare 
în Marea Britanie, R.F. Germania, Olanda, Danemarca și Belgia. Foto
grafia de mai sus înfățișează un aspect de la o mase demonstrație îm
potriva eurorachetelor, desfășurată la Bruxelles, cu participarea de re
prezentanți ai unor mișcări pentru pace din cîteva țări vest-europene

Excelenței Sale
Domnului LUIS HERRERA CAMPINS

Președintele Republicii Venezuela
CARACAS

îmi este deosebit de plăcut ca, în numele poporului român și al meu 
personal, să vă adresez calde felicitări cu prilejul sărbătoririi a 170 de ani 
de la proclamarea independenței țării dumneavoastră.

Folosesc această ocazie pentru a vă transmite cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, precum și de progres și bunăstare pentru po
porul venezuelean.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

în moderna capitală 
venezueleană. Caracas, 
există o zonă centra
lă intitulată sugestiv 
„El Silencfo" (Tăce
rea). unde se păstrea
ză relicve de seamă 
ale istoriei naționale, 
între ele, două evocă 
cu deosebire file me
morabile din trecutul 
tării : Panteonul, unde 
își doarme somnul e- 
tern Simăn Bolivar, e- 
roul național al Ve- 
nezuelei și al altor țări 
latino-americane in 
lupta de eliberare de 
sub dominația colonia
lă, și Palatul Acade
miilor, o clădire în stil 
neogotic, unde, la 5 
iulie 1811, prima Adu
nare Constituantă a 
proclamat indepen
dența de stat a Ve
nezuela.

Neatirnarea politică, 
cucerită în urmă cu 
170 de ani, a fost con
solidată, în ultimele 
două decenii, prin 
ceea ce venezuelenii 
au denumit „a doua 
independență", cea e- 
conomică, deschizătoa
re de largi perspecti
ve de progres. Este 
vorba, în primul rînd, 
de trecerea sub con
trol național a petro
lului (principala bogă

ție a tării), a gazelor 
naturale, fierului și 
altor resurse minera
le. Prin această coti
tură in dezvoltarea e- 
conomică a Venezue- 
lei s-au pus bazele u- 
nei politici energetice 
unitare, au fost con
struite importante o- 
biective ale industriei 
petrochimice și, dato
rită veniturilor mari 
realizate din valorifi
carea petrolului, s-au 
inițiat importante pro
grame de diversifica
re a economiei, de 
creștere armonioasă a 
diferitelor regiuni ale 
tării, îndeosebi a zo
nei Guyana, din sud. 
O dezvoltare accelera
tă au cunoscut-o, 
totodată, asemenea 
ramuri ca transportu
rile și construcția de 
locuințe, iar In ultima 
vreme autoritățile au 
pus în aplicare o se
rie de proiecte vizînd 
valorificarea potenția
lului agricol, paralel 
cu îmbunătățirea în- 
vătămîntului și asis
tenței sociale.

Poporul român ur
mărește cu interes și 
simpatie eforturile de 
dezvoltare ale poporu
lui venezuelean. de

care se simte legat 
prin afinități de limbă 
și cultură, prin preo
cupările actuale de 
accelerare a progresu
lui economico-social.

Tradiționalele legă
turi de prietenie și 
colaborare dintre ță
rile și popoarele noas
tre au fost puternic 
stimulate de vizita o- 
ficială efectuată în 
Venezuela de președin
tele Nicolae Ceaușescu. 
Convorbirile la nivel 
înalt de la Caracas, 
documentele semnate 
cu acel prilej au așe
zat pe temelii traini
ce raporturile recipro
ce, deschizînd ample 
perspective schimburi
lor comerciale, colabo
rării tehnico-științifice 
și culturale, precum 
și colaborări dintre 
România și Y ezuela 
în sfera relațiilor in
ternaționale. Raportu
rile bilaterale, bazate 
pe stimă și respect re
ciproc. cunosc o evo
luție rodnică, cores
punzător intereselor 
celor două popoare, 
înscriindu-se, totoda
tă, ca un aport cert la 
cauza generală a păcii 
și propășirii tuturor 
națiunilor.

BELGRAD 4 (Agerpres). — La 
Belgrad a avut loc o ședință festivă 
a organizațiilor social-politice și or
ganelor de stat, cu prilejul „Zilei 
combatantului" — 4 iulie, care mar
chează împlinirea a 40 de ani de la 
răscoala și revoluția socialistă a po
poarelor și naționalităților din Iu
goslavia, informează agenția Taniug.

Ședința a fost prezidată de Ser- 
ghei Kraigher, președintele Prezidiu
lui R.S.F.I.

In raportul prezentat cu acest pri
lej de Lazar Moisov, președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I., se arată 
că se împlinesc 40 de ani de la isto
rica ședință a Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Iugoslavia, desfășurată 
la Belgrad, în cadrul căreia, la 
propunerea lui Iosip Broz Tito, au 
fost adoptate hotărîri de importanță 
vitală cu privire la inițierea luptei 
armate împotriva ocupanților fasciști, 
luptă care a cuprins rapid întreaga 
Iugoslavie, evoluînd într-un război 
de eliberare națională, ce a durat 
patru ani, și care s-a soldat cu re
voluția socialistă victorioasă. Hotărî- 
rile adoptate la 4 iulie marchează 
începutul unei noi epoci în istoria 
tuturor popoarelor și naționalităților 
noastre.

Referindu-se apoi la realizările Iu
goslaviei socialiste, vorbitorul a re
levat că, făcîndu-se o comparație 
între dezvoltarea postbelică a Iugo
slaviei și dezvoltarea înregistrată în 
aceeași perioadă pe plan mondial, se 
constată că nivelul produsului social 
pe locuitor era în Iugoslavia în anul 
1939 cu aproape o treime sub media 
atinsă pe plan mondial, iar astăzi el 
este cu peste o treime deasupra me
diei mondiale. Cînd privim astăzi 
drumul parcurs de la istorica ședință 
din 4 iulie — toate etapele luptei de 
eliberare și ale luptei revoluționare 
pină în zilele noastre, în condițiile în 
care sîntem confruntați cu noi pro
vocări pe calea întăririi comunității 
socialisteputem afirma, pe drept 
cuvînt, în fața lumii întregi, că noi, 
comuniștii iugoslavi, clasa muncitoa

re, toți oamenii muncii, toate popoa
rele și naționalitățile din Iugoslavia 
au obținut cuceriri istorice cu care 
se pot mîndri.

Am înregistrat cuceriri istorice im
portante, într-o perioadă foarte scur
tă de timp, tocmai datorită orientă
rii ferme revoluționare a maselor 
populare și a organizațiilor lor — 
P.C.I., respectiv U.C.I., ca avangardă 
revoluționară și celelalte forțe orga
nizate din Iugoslavia. Societatea 
noastră depune eforturi să-și bazeze 
întreaga dezvoltare pe practica auto- 
conducerii. Este iheritul istoric al co
muniștilor iugoslavi că au inițiat 
acest proces, fiind în permanență 
avangarda în lupta pentru înfăptui
rea lui.

Lupta pentru stabilizarea econo
miei — ce constituie obiectivul nos
tru pe termen lung — nu va fi încu
nunată de succes în măsura în care 
nu va fi o luptă pentru transformări 
esențiale în actualele relații din pro
ducție.

Politica externă a Iugoslaviei noi — 
a spus el — s-a caracterizat de la 
început prin toate elementele funda
mentale ale revoluției noastre : inde
pendență, autonomie, autenticitate, 
comunitatea intereselor tuturor po
poarelor și naționalităților. Premisa 
fundamentală a menținerii poziției 
internaționale stabile a Iugoslaviei 
este reprezentată de păstrarea și dez
voltarea în continuare a caracterului 
revoluționar al căii noastre socialis
te, dezvoltarea în continuare a auto- 
conducerii, înlăturarea actualelor di
ficultăți economice și înfăptuirea po
liticii de stabilizare, întărirea unită
ții, a comunității socialiste și a ega
lității în drepturi a tuturor popoare
lor și naționalităților.

In încheiere, vorbitorul a exprimat 
convingerea că clasa muncitoare, 
Uniunea Comuniștilor și celelalte for
țe socialiste vor găsi, ca întotdeauna 
pină acum, răspunsuri și soluții care 
să permită dezvoltarea în continua
re, liberă și multilaterală, a comu
nității socialiste iugoslave bazate pe 
autoconducere și nealiniere.

1 AAGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

DEZBATERILE DIN CONSILIUL F.A.O. RELEVA :

îngrijorare față de 
alimentare

situația producției 
în lume

MASURI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI Șl MATERIILOR PRIME IN
U.R.S.S. Comitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au adoptat o hotărîre privind intensificarea activității de economisire și 
de folosire rațională a resurselor de materii prime, combustibil șl ener
gie și a altor resurse materiale. Este important, se spune în document, să 
se desfășoare o mișcare'de masă a oamenilor muncii pentru economii 
în industrie, agricultură, transporturi, construcții, în sfera neproductivă 
și în administrație. >

I SESIUNEA CONSILIULUI GE
NERAL AL FEDERAȚIEI SINDI- 

1 CALE MONDIALE și-a încheiat 
. lucrările la Budapesta. Au fost dis

cutate probleme ale pregătirii celui 
I de-al X-lea Congres sindical mon

dial, precum și sarcinile mișcării 
sindicale în perioada actuală. La 

| lucrările sesiunii a participat o de
legație a U.G.S.R., condusă de Ele- 

I na Ene, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

PRIMIRE LA BEIJING. Deng
Xiaoping, vicepreședinte al C.C. al 

I P. C. Chinez, l-a primit pe Armand
Hammer, președintele companiei 

I americane „Occidental Petroleum".
Au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea cooperării dintre R. P. 

, Chineză și firma americană, îndeo
sebi în domeniile petrolier și mi- 

I nier. Deng Xiaoping a subliniat cu 
acest prilej că politica R. P. Chi
neze de dezvoltare a relațiilor eco
nomice cu alte țări rămîne ne
schimbată.

MAREA BRITANIE A PRELUAT 
1 PREȘEDINȚIA PIEȚEI COMUNE 

în acest semestru, potrivit princi
piului rotației. Este o perioadă în 
care urmează să fie inițiate o serie 
de acțiuni majore în vederea com- 

I baterii inflației și șomajului. în

prezent, în C.E.E. există înregistrați 
oficial circa 8,5 milioane de șomeri.

ÎNTREVEDERI LA ATENA. Pre
ședintele Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, aflat într-o vizită oficială ia 
Atena, și-a încheiat convorbirile 
cu președintele Greciei, Constan
tin Karamanlis, și cu alte oficiali
tăți ale țării-gazdă. La o conferin
ță de presă, el a subliniat că ambe
le părți sînt de acord în ce pri
vește evaluarea stadiului actual al 
evoluției problemei cipriote — care 
a constituit o temă centrală a con
vorbirilor.

CONSULTĂRI LA BERLIN. A- 
gențiile A.D.N. și D.P.A. informea
ză că la Berlin au avut loc consul
tări intre reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe al R. D. 
Germane și Ministerului Afacerilor 
Externe al R. F. Germania în pro
bleme actuale ale dezangajării mili
tare și dezarmării la scară mondia
lă și regională. Actualele consultări 
au fost Jprecedate anii trecuți de 
convorbiri similare la Bonn.

PUTERNICE INCIDENTE RA
SIALE g-au înregistrat, vineri 
noaptea, pentru a doua oară în 
ultimele trei luni, în cartierul lon
donez Southall, locuit în majoritate

de populație de origine asiatică. 
Incidentele au fost provocate de 
membrii unei organizații britanice 
rasiste. în urma intervenției poli
ției, au avut loc ciocniri, in cursul 
cărora numeroase persoane, inclu
siv 60 de polițiști, au fost rănite. 
S-au înregistrat, de asemenea, 
mari daune materiale. Au fost 
arestați mai multi membri ai or
ganizației rasiste.

REUNIUNEA CENTRALELOR 
SINDICALE ITALIENE. La Roma 
s-a desfășurat o reuniune a Direc
țiunii Federației Unite a Centra
lelor Sindicale Italiene — C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L. După cum infor
mează agenția A.N.S.A., cu acest 
prilej a fost adoptat, în unanimi
tate, un document care autorizea
ză sindicatele să angajeze negocieri 
cu reprezentanții guvernului și pa
tronatului in problema combaterii 
inflației. Prin aceste negocieri, re
levă agenția France Presse, se va 
urmări fixarea unui plafon maxim 
al inflației, precum șl stabilirea 
mijloacelor concrete de a nu-1 de
păși.

CAPRICIILE VREMII. Puternice 
furtuni însoțite de ploi torențiale 
s-au abătut, vineri și sîmbătă, asu
pra landului Austria de sus, pro
rocind moartea a cel puțin două per
soane si importante pagube mate
riale. Vîntul a atins viteza de peste 
100 km/h, smulgînd acoperișurile ca
selor și doborînd copaci și stilpi de 
transmisie a curentului electric. In 
unele zone, recolta a fost distrusă 
in proporție de 90 la sută.

ROMA 4 (Agerpres). — în capitala 
Italiei au luat sfîrșit lucrările Con
siliului Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.). Consiliul a Întocmit un 
plan de acțiune al organizației, care 
va fi prezentat spre aprobare viitoa
rei conferințe a F.A.O., programată 
să se desfășoare în luna noiembrie, 
tot la Roma.

A fost aprobat proiectul de buget 
al F.A.O. ț>e anul 1982—1983, care se 
ridică la 363 milioane de dolari, față 
de 278 milioane de dolari, cit a fost 
cel pe perioada 1980—1981.

în cursul dezbaterilor, participan- 
ții și-au exprimat îngrijorarea față 
de situația producției alimentare în 
lume în cursul ultimilor doi ani, a- 
preciind că majorarea înregistrată a 
fost insuficientă pentru a acoperi 
necesarul de alimente al țărilor în 
curs de dezvoltare. în perioada 
1980—1981, aceste state au importat 
98 milioane tone de cereale, cu 9 la 
sută mai mult decît în cursul celor 
nouă ani precedenți. în țările cu cele 
mai mici venituri pe locuitor, creș
terea acestor importuri a depășit 13 
la sută, atingînd 42 de milioane tone, 
a precizat Consiliul F.A.O.

Portugalia este confruntată cu serioase 
dificultăți economice

— declară premierul Pinto Balsemao
LISABONA 4 (Agerpres). — în 

următoarele luni, Portugalia va cu
noaște „grave dificultăți economice" 
— a declarat, la Lisabona, primul 
ministru portughez. Francisco Pinto 
Balsemao, arătînd că, pentru a se 
contracara efectele acestei situații, 
este necesar ca în țară să se produ
că „mai mult și mai bine". Printre

cauzele sporirii dificultăților, el a 
menționat creșterea cursului de 
schimb al dolarului în raport cu mo
neda portugheză pe parcursul anului 
curent și seceta care a afectat întin
se regiuni. Seceta, a apreciat premie
rul portughez, va avea ca efect re
ducerea cu 5—10 la sută a producției 
agricole din acest an.

în mica localitate Bela Țîrkva, din 
Serbia de răsărit, se înalță un mo
nument pe postamentul căruia în 
permanență se află flori. El a fost 
ridicat în memoria eroilor căzuți în 
lupta de eliberare națională. Aici, 
ca și în întreaga tară, în fiecare 
început de iulie — cînd popoarele 
iugoslave sărbătoresc „ZIUA COM
BATANTULUI", marcînd momentul 
declanșării răscoalei armate împo
triva cotropitorilor fasciști — au loc 
întilniri ale vechilor partizani con
sacrate memorabilelor evenimente 
din războiul de eliberare națională a 
Iugoslaviei.

Sînt bine cunoscute împrejurările 
de la începutul celui de-al doilea 
război mondial, cînd Germania 
hitleristă, nutrind visul aberant al 
cuceririi lumii și înrobirii popoa
relor, își aruncase trupele asupra 
a numeroase state europene. în 
acest context, la 6 aprilie 1941, 
Germania hitleristă și Italia fascistă 
au atacat Iugoslavia și au trecut la 
ocuparea teritoriului ei.

Singura forță politică a țării care, 
în acele condiții deosebit de grele 
pentru soarta popoarelor iugoslave, 
s-a pronunțat pentru lupta armată 
împotriva cotropitorilor a fost Parti
dul Comunist din Iugoslavia. Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
din Iugoslavia a constituit la 10 a- 
prilie — deci la numai patru zile de 
la declanșarea agresiunii — un co
mitet militar special, avînd în frun
tea sa pe Iosip Broz Tito, căruia 
ii revine un merit de cea mai mare 
însemnătate în epopeea rezistentei 
antihitleriste a popoarelor iugoslave 
și apoi în dezvoltarea și înaintarea 
țării pe calea socialistă. Comuniștii 
au cerut autorităților iugoslave să 
dea arme poporului pentru a lupta 
împotriva agresorilor; se știe însă 
că burghezia a preferat să predea 
dușmanului întreaga armată, cu 
armamentul și instalațiile militare 
intacte, semnînd la 17 aprilie 1941 
capitularea necondiționată.

în aceste condiții, la 4 iulie 1941, 
Intr-o clădire din cartierul belgră-

dean Dedinie, s-a ținut ședința Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Iugoslavia, la care au fost adoptate 
hotărîri de importanță vitală cu pri
vire -la inițierea luptei armate îm
potriva cotropitorilor hitleriști. 
Adoptind strategia luptei armate 
împotriva ocupantului, comuniștii 
iugoslavi au demonstrat, în mod 
elocvent, cum poate fi transformată 
în realitate posibilitatea cuceririi 
puterii de către clasa muncitoare, 
cum se pot înfăptui unitatea și

luptă Înflăcărată pentru eliberarea 
patriei. în focul luptei, detașamen
tele de partizani s-au transformat 
într-o puternică armată de elibe
rare națională, cuprinzînd spre sfîr- 
șitul războiului peste 800 000 de oa
meni, care a dat grele lovituri agre
sorilor fasciști, cîștigîndu-și admira
ția lumii întregi. Prin lupta dusă 
împotriva ocupanților fasciști, po
poarele Iugoslaviei au adus o con
tribuție de seamă la victoria finală 
a coaliției antifasciste, la eliberarea

laterale ■ țării pe bazele autocon
ducerii.

Poporul român, comuniștii, forțele 
progresiste din țara noastră au ur
mărit cu caldă simpatie și cu 
profund spirit de solidaritate lup
ta popoarelor Iugoslaviei, au salu
tat cu bucurie fiecare succes al lor 
din perioada luptei de eliberare 
națională. Lupta dusă în acei ani 
pentru țelurile comune ale libertă
ții și independenței, împotriva duș
manului comun, a întărit șl mai

O glorioasă aniversare în viața 
Iugoslaviei prietene

frăția tuturor popoarelor și națio
nalităților iugoslave, care, prin 
voința liber exprimată, s-au con
stituit într-o nouă comunitate sta
tală, bazată pe egalitatea în drep
turi. în apelul adresat atunci de 
partid întregului popor se spunea : 
„Muncitori, țărani, cetățeni și tineri 
din Iugoslavia ! La arme ! La 
luptă împotriva bandelor fasciste 
care vor să supună lumea întreagă 
și să impună popoarelor cel mai 
crunt regim pe care l-a cunoscut 
istoria. La luptă! A sosit timpul să 
fie înlăturat jugul fascist". La 
Bela Țîrkva a avut loc primul atac 
împotriva cotropitorilor.

Din acel moment, lupta de eli
berare a luat proporții, extinzîn- 
du-se în întreaga țară. Au fost eli
berate numeroase localități, zone 
întregi din diferite regiuni, unde au 
luat naștere organe ale puterii 
populare, conduse de Consiliul anti
fascist de eliberare națională a po
poarelor Iugoslaviei. Timp de patru 
ani au fost scrise numeroase pagini 
glorioase de eroism popular, de

popoarelor din Europa de cotropi
tori.

Acum, cînd se împlinesc patru 
decenii de la declanșarea eroicelor 
lupte împotriva cotropitorilor fas
ciști, popoarele iugoslave sînt în
dreptățite să privească cu mîndrie 
drumul străbătut. După eliberarea 
patriei, sub conducerea Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, popoa
rele iugoslave au trecut la recon
strucția țării, la făurirea unei vieți 
noi, socialiste. Rezultate deosebite 
au fost obținute în toate domeniile 
de activitate : s-au dezvoltat pu
ternic industria și agricultura. în- 
vățămîntul, ocrotirea sănătății, a 
crescut standardul de viață al 
populației ; orașele și satele țării 
au fost reînnoite. în intervalul 
1945—1980, produsul social a cres
cut într-un ritm mediu anual de pes
te 6 la sută, iar producția materială 
aproape s-a dublat la fiecare 11 ani. 
Aceste rezultate cu care clasa mun
citoare, popoarele și naționalitățile 
din Iugoslavia se mîndresc repre
zintă un fundament solid pentru 
noi pași pe calea dezvoltării multi

mult prietenia tradițională dintre 
poporul român și popoarele iugo
slave.

în anii cpnstrucției socialiste, re
lațiile româno-iugoslave au căpătat 
noi dimensiuni, un conținut mereu 
mai bogat. La dezvoltarea tot mai 
puternică a acestor relații contribu
ția hotărîtoare au adus-o întîlnirile 
și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito, care au jalonat direcții de 
amplă perspectivă colaborării multi
laterale dintre România și Iugo
slavia. Continuarea dialogului la ni
vel înalt româno-iugoslav înscrie 
mereu noi contribuții majore la 
cronica tot mai amplă a relațiilor 
dintre țările noastre pe multiple 
planuri — economic, politic, tehni- 
co-științific, cultural, ca și conlu
crării pe arena internațională.

Clădite pe fundamentul solid al 
prieteniei și bunei vecinătăți, al 
egalității depline în drepturi, sti
mei și respectului reciproc, într-a- 
jutorării tovărășești în construirea 
noii orînduiri, relațiile româno-iu
goslave se adîncesc continuu, ex-

tlnzîndu-se schimburile de expe
riență între cele două partide, între 
organizațiile obștești, între oamenii 
muncii din cele două țări. Progra
mul concret de amplificare a coope
rării în domenii de mare însemnă
tate pentru progresul economiilor 
noastre naționale, eu deosebire in 
energetică, industria chimică, petro
chimică, construcțiile de mașini și 
pe alte planuri, se desfășoară cu 
succes.

Ținînd seama de puternicul po
tențial industrial și tehnologic de 
care dispun cele două țări, de fap
tul că economiile României și Iu
goslaviei parcurg o etapă impor
tantă în vastul proces de moder
nizare și dezvoltare, există în con
tinuare mari posibilități pentru am
plificarea colaborării româno-iugo
slave pe multiple planuri, în inte
resul operei de făurire a noii so
cietăți, pentru ridicarea bunăstării 
popoarelor noastre.

„Sînt încredințat că raporturile 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare statornicite între Partidul Co
munist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugosla
via — arăta în acest sens tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — vor cu
noaște și în viitor o dezvoltare rod
nică, în spiritul hotărîrilor și înțe
legerilor convenite la nivel înalt, în 
interesul popoarelor român și iu
goslave, al cauzei socialismului, in
dependenței, colaborării internațio
nale și păcii in lume".

Aniversarea celor patru decenii 
de la declanșarea luptei arma
te a popoarelor Iugoslaviei împo
triva cotropitorilor hitleriști consti- 
ttîîe un nou prilej de a reafirma 
sentimentele de caldă prietenie față 
de popoarele Iugoslaviei vecine, de 
a reînnoi convingerea că relațiile 
dintre partidele și țările noastre se 
vor dezvolta tot mai puternic, în 
folosul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului, păcii și progresului în 
lume.

N. PLOPEANU
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îngerașul din Dusseldorf
Diisseldorf este un oraș liniștit, cu multe intreprinderi industriale, 
oraș sobru, al muncii.
Dar ce tumult a putut să fie în sala Tribunalului 1 Oameni atlt de

vu aiiițjiii pcotc uii iluiiuui . , hUsic w lUflilCi U înjosire t

Iar afară, ca un ecou, în jurul palatului de justiție, se perindau 
demonstranții cu pancarte de protest. Tulburind liniștea liniștitului oraș.

Așa s-a incheiaț, zilele trecute, procesul paznicilor faimosului lagăr 
de concentrare hitlerist de la Lublin-Maidanek.

A durat peste cinci ani — a fost considerat cel mai lung proces al 
crimelor naziste — dar acest efort titanic n-a rămas steril : din sfor
țarea culmilor justiției s-a născut un sfert de șoricel, șchiop și cu 
coada ruptă. Adică sentința.

Dintre toți, doar pentru o singură acuzată, Hermine Ryan, a fost 
reținută cererea procurorului - închisoare pe viață. Pentru toți ceilalți, 
duhul blindeții și-a desfăcut larg deasupra Diisseldorfului aripioarele 
albe de puf și vată de zahăr.

Pentru Herman Hackmann, comandantul lagărului unde numai între 
1942-1944 au fost exterminați 250 000 de oameni, pentru Emil Laurich, 
supranumit „îngerul motții", pentru Hildegard Laechert, poreclită „Sîn- 
geroasa Brigitte" datorită sadismului cu care sfîrteca pe deținuți cu 
biciul cu bile de plumb transformindu-i în grămezi de carne singe- 
rîndă, pentru ceilalți confrați ai acestora care se amuzau în iernile 
geroase stropindu-și victimele cu furtunul pină deveneau statui de 
gheață, pentru toți aceștia sentințele au fost doar de cîțiva ani în
chisoare. Unii acuzați, cu strălucite antecedente în diviziile „S.S. - Cap 
de mort", au fost eliberați „din lipsă de probe" (probele n-au putut 
fi aduse deoarece se găseau cam departe - pe lumea cealaltă, iar 
cenușa n-are cum veni la bară să depună mărturie).

Ba chiar unii dintre respectivii gardieni s-au supărat că au fost 
deranjați cu procesuf: „am pierdut din timpul meu mai mult de cinci 
ani" - s-a plîns fostul SS-ist Trippel. Omițînd să amintească de acei 
care au pierdut din timpul lor ceva mai mult - respectiv toți anii de 
viață, toți anii pe care-i mai aveau de trăit...

Diferite ziare s-au făcut ecoul protestelor - bineînțeles nu înflorl- 
toarea publicație „D.N.Z." („Deutsche National-Zeitung") care a 
ajuns la 500 000 de cititori și care organizează colectarea publică de 
fonduri pentru grupările neonaziste și care definește crimele acestora 
(616 in 1977 ; 922 în ‘78 ; 1 500 în ’79 ; 1 613 in 1980) drept „copilă
rii". Și care susține că toate dezvăluirile privind crimele hitleriste împo
triva evreilor au fost „intoxicare ideologică" și că uniformele vărgate 
ale deținuților din lagăre erau „un fel de pijamale confortabile" și 
că însăși existența lagărelor, camerelor de gazare și a crematoriilor 
nu este decît „o propagandă oribilă".

Desigur, e mai greu de știut dacă și care magistrați se numără 
printre abonații publicației „D.N.Z.". In once caz, după respectiva sen
tință se cuvine o rectificare istorică. Cu multe decenii în urmă, existase 
prin partea locului, în orășelul atît de liniștit, un asasin celebru, copie 
a faimosului „Jack spintecătorul" ; pentru bestialitatea sa sanguinară 
fusese poreclit „Vampirul din Dusseldorf".

Nu credeți că, prin comparație, denumirea era prea dură, prea 
aspră și că, de fapt, i s-ar fi cuvenit cea din titlul „chenarului" ?

N. CORBU
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