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La Combinatul minier Rovinari, amplă mobilizare de forțe pentru PE OGOARE

SPORIREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE di) Puternică angajare
„Mă adresez minerilor din Gorj și, în general, tu

turor minerilor patriei noastre: să facem totul ca, în 
următorii ani, să realizăm programul stabilit de Con
gresul al XII-lea, să asigurăm patriei cărbune mai 
mult, de bună calitate".

la executarea

NICOLAE CEAUȘESCU
(din cuvîntarea rostită la adunarea populară de la Motru, la 1 septem

brie 1980)

Azi, în corespondența 
specială din bazinul

CUM SINT FOLOSITE UTILAJELE,
CARE ESTE STADIUL REALIZĂRII

carbonifer al Gorjului: PLANULUI LA LIGNIT?

lucrărilor agricole
Volumul mare de lucrări 
care trebuie efectuat în 
acest sezon impune ca 
fiecare zi să fie folosita 

din plin Iq :

îft «uita 
bazi * 
cheț t   ,__ _ ... „„
ierfț ne oprim astăzi asupra unei 
probleme esențiale pentru sporirea 
producției de cărbune : folosirea uti
lajelor complexe in carierele de ex
tracție a lignitului. Peste trei pătrimi 
din producția de cărbune a combi
natului minier se obține din carie
rele de suprafață. în toate carierele 
combinatului raportul care există 
Intre nivelul producției de cărbune 
si gradul de folosire a utilajelor din 
dotare poate fi demonstrat matema
tic. Nu întîmplător. deci. în ultimul 
program întocmit de specialiștii de 
la întreprinderea minieră Rovinari 
se prevăd numeroase măsuri care să 
preintîmpine 
ne fluxurile 
indicilor de 
excavatoare ____ ______
citeva : in vederea creșterii fiabili
tății în exploatare a transportoare
lor se va intensifica activitatea de 
montare a acestora pe traverse din 
beton ; in acest an vor fi executate 
balastări pe 27 km de drumuri, cir
cuite de benzi, puncte de distribu
ție si platforme ; se va analiza sta
rea covoarelor de cauciuc de ne ben
zile transportoare si se vor stabili 
cantitățile ce 'trebuie înlocuite ; se 
va urmări respectarea strictă a gra
ficilor dc revizit' și" reparații a uti
lajelor și instalațiilor ; vor fi cali
ficați 400 de lucrători în meseriile 
de excavatoriști. electricieni, lăcă
tuși, vulcanizatori, mineri de supra
față.

Cum sint folosite utilajele din do
tare 7 Datele problemei sint cit se 
poate de claie. In patru luni, pe 
ansamblul combinatului indicele de 
folosire extensivă a excavatoarelor 
cu rotor a fost de numai 48 la sută. 
Această înseamnă că mii, zeci de 
mii de ore utilajele nu au funcțio
nat, în această situație, la întreprin
derea minieră Rovinari s-au acumu
lat restanțe de peste 150 000 tone 
lignit, iar la Roșia — de 270 000 tone. 
Rezultatele nici nu puteau fi altele 
in condițiile în care utilajele mai 
mult au stat decit au lucrat Pe de 
altă parte, de aici rezultă și ce re
zerve mari există în privința spori
rii prQfiucției de cărbune pșintr-o 
mai p exploatare a utilajelor. Un 

4, calcul arată că dacă in pe- 
rioăXțs, eare a trecut de la începutul

i de corespondențe din
1 minier Rovinari (prima an- 

, a fost publicată în ziarul de

aparitia defecțiunilor 
tehnologice, creșterea 
utilizare a‘ uriașelor 
cu rotor. Reținem

anulai indicele de folosire extensivă 
a excavatoarelor ar fi fost cel prevă
zut — adică 60 la sută — planul de 
producție la cărbune nu numai că 
ar fi fost realizat, dar se puteau ob
ține și importante cantități peste 
plan. Cea mai bună dovadă în acest 
sens o constituie faptul că, în luna 
aprilie, cind indicele de utilizare ex
tensivă a excavatoarelor a fost de 
55,1 la sută, s-a realizat o producție 
de 914 690 tone cărbune, față de 
577 529 tone in luna ianuarie. De a- 
semenea, în luna mai, cînd utilajele 
au fost exploatate în condiții mai 
bune, producția a înregistrat o dina
mică ascendentă.

Am făcut un sondaj in rîndul mul
tor specialiști și muncitori din com-

binat și întreprinderile miniere din 
bazinul Rovinari pentru a vedea care 
sint principalele cauze care determi
nă staționarea utilajelor un număr 
mult prea mare de ore. Ni s-a vorbit 
despre defecțiunile mecanice și elec
trice care apar la excavatoare, de 
lipsa pieselor de schimb sau a forței 
de muncă necesare pentru întreține
rea și repărarea la timp, de bună ca
litate a utilajelor de pe liniile tehno
logice din cariere. Părerea unanimă 
a fost însă că principala cauză o re-

Ion TEODOR 
Dumitru PRUNA

(Continuare în pag. a IlI-a)

• executarea lucrărilor 
de întreținere a cul
turilor

• aplicarea udărilor în 
sistemele de irigații

• recoltarea și conser
varea furajelor

• pregătirea răsaduri
lor pentru culturile 
succesive și duble de 
legume

în pagina a lll-a - re
latări din județul Argeș 
subtitlul: Nutrețurile să fie 
strînse in primul rînd pen
tru finare și silozuri I

PATRIOTISMUL- 
dimensiune fundamentală 

a creației artistice
Tot ceea ce gîndeștî, tot ceea ce realizezi, 

felul în care întemeiez! familia, crești copiii și 
cinstești părinții se pot împlini și dura numai 
pe unicul, deplinul temei al patriei. Ea este 
ceea ce dă sens și măreție vieții, susține și 
înalță orice creație omenească. De aceste a- 
devoruri s-au pătruns de la începuturi și pen
tru totdeauna toți marii, adevărațil creatori ai 
culturii noastre. Oricare a fost domeniul de 
manifestare creatoare, oamenii de artă șl-au 
legat destinul lor prin mii de fire de destinul 
patriei, pentru al cărei progres au dat tot ce 
au avut mai bun.

Iubirea de țară, patriotismul, ca stare de 
veghe și de împlinire, devine nu numai impuls 
creator, ci determină însăși dimensiunea axio
logică a artei, asigurînd acordul creației cu 
năzuințele patriei.

Oamenii de cultură oi timpului nostru socia
list, continuînd o strălucită tradiție, fac din arta 
lor un mijloc de înălțare a patriei spre noi 
orizonturi, de formare a unui om nou, a con
structorului revoluționar al noii societăți. Pre
ocuparea permanentă a oamenilor de artă de 
a întipări în opere durabile eternul sentiment 
al dragostei de țară animă și gindurile parti- 
cipanților la „colocviul" pe care-l publicăm, 
astăzi, în continuarea amplei dezbateri inițiate 
în coloanele ziarului nostru.

IN PAGINA A IV-A

Climatul muncii, climatul exigenței muncitorești

In fotografii, cițiva dintre interlo
cutorii noștri de la întreprinderea da 
motoare electrice Pitești. Despre 
faptelo și opiniile lor — in repor

tajul de față...

Este una dintre acele 
uzine în care intrînd și 
cutreierînd-o te trezești zi- 
cmdu-ți, . poate fără să-ți 
dai seamă : „Deci se poa
te 1“

Se poate să fie peste tot 
o p'erfectă ordine.

Se poate să fie respec
tate de la A la Z toate 
disciplinele : de program, 
tehnologică, de plan, fi
nanciară etc.

Se poate ca la o treabă 
nouă, importantă, greu 
de realizat, dar nu chiar 
imposibilă, oamenii să 
spună „Se poate !“

Se poate ca cea mai 
mare parte a producției 
sale să meargă la export 
pe cele mai exigente pie
țe ale Europei tehnologi
zate. cîștigînd acolo prin 
noutate, fiabilitate, finețe, 
tehnicitate etc. in concu
rența cu unele dintre cele 
mai reputate firme ale 
lumii.

Se fioate, în fine, ca in
tr-un timp scurt, uzina cu 
totul să treacă de la o 
stare precară la una ce 
poate sluji ca model.

Ea se numește între
prinderea de motoare 
electrice Pitești, deși pen
tru cel care a cunoscut-o 
îi va rămîne în minte nu 
atit titulatura ei cit ex
presia „Se poate !“

Dacă cele de pînă aici 
vi se par cumva a fi greu 
de crezut, vă invităm să 
urmăriți cu atenție cele ce 
urmează.

Am bomit de la o dis
cuție cu secretarul comi
tetului de partid. Vasile 
Iordache, și cu directorul, 
Mihai Zisu. Nu despre o 
prezentare a fabricii a 
fost vorba, ci despre ex
plicarea unui proces, mo
ral în ultimă instanță, de 
abandonare a unor menta
lități și de escaladare a 
unui fel nou — cel firesc 
— de a gindi...

— Ceea ce am obținut 
aici în ultimii ani — spu

ne directorul — este re
zultatul unui climat, al 
unui climat de exigență 
creat prin... exigența în
săși. Exigența însă este, 
la început și pentru mulți 
oameni, ceva greu de asi
milat. Totul se limpezește 
atunci cind oamenii, obiș- 
nuiți cu o disciplină apro
ximativă, mai mult cu 
vorba ce o exprimă decit 
cu disciplina în sine, în
cep să înțeleagă' că exi
genta față de munca lor 
nu este o „presiune", ci.

ne abatem. Cum se ajun
ge la asta ?

— Motorul electric nu e 
un produs de mare tehni
citate. Se cere însă acu
ratețe, noutate, finețe, 
precizie tehnică, ingenio
zitate. Asta cere muncă și 
disciplină. Ceea fce se ob
ține prin conștiință. Aș 
zice că prin patriotism. 
Nu poți spune că ești pa
triot dacă nu ții la fabri
ca și la munca ta. Că nu 
există patriotism „în ge
neral". El se exprimă zil-

dimpotrivă, un mod de a 
obține binele personal 
prin binele general. Legea 
noastră numărul unu, din 
prima zi a acestui proces, 
a fost calitatea.

— Pînă acum doar prin
cipii...

— Faptul că avem acum 
contracte pentru întreaga 
producție, la export ca și 
la intern, faptul că la 
unele produse, cum ar fi 
motoarele pentru mașini 
automate de spălat, avem 
contracte pe termen lung 
cu foarte exigente firme 
din mai toată Europa — 
firme care au ciștigat în
credere în noi și ne pre
feră altor furnizori, unii 
de talie mare — dovedeș
te că am dobîndit ceea ce 
am vrut. Gîndiți-vă că în 
relațiile comerciale nu 
există sentimente, nimeni 
nu cumpără pe ochi al
baștri. iar unde ai reușit 
odată să păcălești nu mai 
ai ce căuta in veci. Noi 
am pătruns și am rămas 
pe cele mai importante 
piețe din domeniul nos
tru...

— Important, dar să nu

nic prin ceea ce fad. Cere 
efort.

— Și mai concret 7
— Nimic nu se obține 

instantaneu. Mai ales cînd 
trebuie schimbată o men
talitate aproape colectivă. 
Așa că trebuie să știi 
unde vrei să ajungi și 
să etapizezi. Iată un 
exemplu : disciplină de 
program. Am vrut ca in
tre un schimb și altul să 
nu existe nici un fel de 
„luft". Prima etapă : n-am 
mai primit fn fabrică pe 
întîrziati decit după o oră. 
Cu sancțiunea de rigoare 
pentru o oră absentată de 
la program. Etapa a doua: 
pe întîrziati nu i-am mai 
primit ' in fabrică în ziua 
aceea.

Intervine aid, surîzînd, 
secretarul de partid :

— S-âu dus la mu
nicipiul de partid și 
ne-au reclamat că nu-i 
lăsăm pe ei. muncitorii, să 
intre in fabrica lor, unde 
sint proprietari... Și-am 
fost chemați. Am răspuns 
că e adevărat, e fabrica 
lor. sint proprietari... Dar 
și... producători. Una fără

alta nu se poate. Ca pro
ducători însă, tovarășii în
tîrziati au greșit. Și s-au 
întors de acolo rușinați și 
puși pe treabă.

Continuă directorul :
— Etapa a treia: am 

pretins să se intre in fabri
că cu cinci minute mai de
vreme și să se iasă cu 
cinci minute mai tîrziu. 
Exact timpul care se pier
de cu drumul de la și pînă 
la poartă. Ca să fie opt ore 
de muncă, nu șapte ore și 
50 de minute. Am avut apoi 
grijă de ceea ce se întîm- 
plă în cele opt ore.’ Dar a- 
cesta a fost un proces mai 
complex, care ținea și de 
alte lucruri, cum ar fi a- 
provizionarea cu materiale, 
tehnologiile, organizarea 
muncii.

‘ — în orice Caz — inter
vine din nou secretarul co
mitetului de partid — unii, 
de prin alte întreprinderi, 
îi întreabă acum pe priete
nii lor de la noi : „Dar 
ce-i, măi, la voi acolo, 
sinteți la stăpin 7" Și răs
punsul cel mai adevărat : 
„Da, numai că stăpinii 
sintem tot noi. Și ne merge 
bine, asta e !“ Mai mult 
chiar, a apărut o mindrie 
aparte a celor caro lucrea
ză aici : „ Eu sint de la 
motoare electrice.! Nu-i 
chiar de colea". Este mîn- 
dria celui mulțumit de sine 
pe bună dreptate.

— Dar — zice directorul 
— noi v-am vorbit destul. 
N-ar fi mai bine ca restul 
să aflati din fabrică 7

Așa se face că în minu
tele următoare ne aflam in 
atelierul de proiectare pro
duse noi și prototipuri (a- 
telier trebuie înțeles aici la 
propriu, pentru că se mun
cește vîrtos, unde mai pui 
că unii proiectant! s-au 
mutat cu planșete ou tot in

Mihai CARANFIE 
Gheorghe CIRSTEA
(Continuare In pag. a V-a)

Frumoasele vîrste

Ilustrație de Eugen DICHISEANU

însemnări de 
Hedi HAUSER

Vlăstar de lumină din livezile dace 
Vei fi al vremii ce vine, altoi.
Cu vitejii străbuni ți harnici în piept 
Și cu ginduri senine de pace.

Hie GH. ION
maistru mrner, I.M. Cîmpulung, 
județul Argeș

VLĂSTAR DE LUMINĂ

ale copilăriei
E început de vară șl nu peste 

mult va veni o nouă vacanță, 
pentru elevi, în pregătirea lor 
pentru a deveni specialiștii de 
miine ai țării.

Aceste momente ciclice In via
ța de școlar îmi reamintesc cu 
plăcere cum în copilărie am pe
trecut vacanțele la țară, la un 
unchi de-al tatălui meu. Cum 
alergam prin curte, cum aju
tam vecinii la culesul fructe
lor de sezon și m-am intors o- 
casă, mindră și satisfăcută, cu 
o căldare plină cu cireșe.

Și avea acest unchi o grădină, 
în care pe Ungă tufe ou zmeu-

ră, coacăze jf agrișe, pe Ungă 
pomi de toate soiurile, creștea 
cel mai mare smochin pe care 
l-am văzut vreodată. Da, da, tn 
Banat cresc și smochini, și dau 
și rod.

Iar după tm șir de ani mi-am 
trimis copiii in vacantă la țară, 
la bunici. Și săptăminile pe
trecute in libertate, alergind 
peste pășuni, zburdind in curte 
sau jucindu-se cu mulțimea de 
copii in uliță, sau ajutmd-o pe 
bunica lor la lucrul grădinii sau 
mergînd cu bunicul de mină in 
orășelul apropiat la iarmaroc — 
toate acestea au fost o experien
ță mult mai intensă decit două- 
trei săptămâni petrecute cu pă
rinții in vreo stațiune balneocli- 
matică. Și ei iși aduc as
tăzi cu plăcere aminte de va
canțele lor, de intimplări hazlii, 
nostime, de noi prietenii înche
gate; de piinea pufoasă, coaptă 
in cuptorul din curte.

Iar cind nepoții vor avea vîr- 
sta școlară ii vom trimite și pe 
ei la țară. Fiindcă ne simțim 
legați încă cu mii de fire de 
locurile de unde am plecat, de 
pămintul ce cu trudă trebuie 
muncit, oa să te răsplătească, de 
casa bunicilor și a străbunicilor, 
de răsăritul soarelui, prevestit 
de cocoșii întregului sat.

Fiindcă la noi copilul este edu
cat in spiritul dragostei de pă
mintul țării, fiindcă virstele co
pilăriei sint nesfirșite, fiindcă în
totdeauna copilul a însemnat și 
viață, și simbol al vieții. Iar gri
ja cu care copilul este înconju
rat' și ocrotit la noi face din fru
moasele sale virste o continuă 
primăvară.

Mugur de dor și de dragoste pură, 
Fruct ol iubirii de viață, de țară, 
Soarele inimii cu ochi ți cu gură. 
Clopoțel de argint, făptură sprințară. 
Pentru tine-mi fac brațele pîine 
Șt leagăn și cîntec țt scut de oțel , 
Ți-aduc mai aproape ziua de miine, 
Visul mamei ți-al tatei, să te bucuri de eL 
Mugur de dor, strănepot de eroi,

JiiA președinția tovarășei acad. dr. mg. Elena Ceaușescu
Ieri a avut loc

Ședința Biroului Executiv al Comitetului 
național român „Oamenii de știință și pacea"

Sîmbătă, 29 mai, a avut loc ședința 
Biroului Executiv al Comitetului na
țional român „Oamenii de știință și 

.pacea", sub președinția tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Consiliu
lui National pentru Știință și Teh
nologie. președintele Comitetului 
national român „Oamenii de știință 
și pacea".

în cadrul ședinței a fost prezentată 
o informare asupra activității depuse 
de Comitetul national român „Oa
menii de știință și pacea", de la 
constituire și pînă în prezent. S-a 
relevat faptul că. dind expresie vo
inței de pace a oamenilor de știință 
din patria noastră, comitetul natio
nal a organizat. în această perioadă, 
o serie de acțiuni interne și externe 
pentru mobilizarea tuturor celor 
ce-și desfășoară activitatea în do
meniul științei și tehnologiei, pen
tru o participare tot mai activă la 
lupta pentru apărarea dreptului 
fundamental al popoarelor la viată, 
la pace, la existentă liberă șl demnă.

în informarea prezentată, prpcum 
Si in cuvintul vorbitorilor av fost

subliniate acțiunile organizate în 
scopul sporirii aportului oamenilor 
de știință la soluționarea marilor 
probleme ale lumii contemporane t 
oprirea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării. întărirea păcii și 
securității internaționale, reducerea 
decalajelor dintre state și instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale — acțiuni care ilustrează 
strălucita concepție a secretarului 
general al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. inițiativele 
sale strălucite pentru promovarea 
păcii. înțelegerii și cooperării între 
popoare.

O atenție deosebită s-a acordat 
dezvoltării colaborării Comitetului 
national român „Oamenii de știință 
și pacea" cu organizații si persona
lități științifice din alte țări care 
militează pentru pace și dezarmare, 
în scopul unirii eforturilor oameni
lor de știință și cercetătorilor din 
întreaga lume în lupta pentru pace. 
De asemenea, a fost subliniată im
portanta participării oamenilor de 
ștSintă din România la eforturile 
consacrate c-jistltdiril Comitetului 
international .„Oaaaeziis da stiiuta St

pacea" și pregătirii. în acest scop, a 
Congresului mondial al oamenilor de 
știință.

în acest cadru a fost evidențiat 
caracterul rodnic al intîlnirilor tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu cu oameni de ști
ință din R.P. Chineză. R.P.D. Co
reeană. Grecia, cu prilejul vizitelor 
la nivel inalt. ce s-au constituit in 
noi prilejuri de promovare a ideilor 
de pace, dezarmare, securitate șl 
cooperare ala oamenilor de știință 
din România.

Relevindu-se acțiunii» întreprin
se pe plan international, a fost subli
niată însemnătatea deosebită și 
ecoul larg al mesajului adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu partici- 
pantilor la Simpozionul internatio
nal de la București si a Apelului 
simpozionului, difuzate ca docu
mente ofițiale ale Organiza ti eî Na
țiunilor Unite.

în cadrul informării s-a subtlatat 
însemnătatea organizării. îi. colabo
rare cu Institutul O.N.U. pentru cpr- 
eetări in domeniul dezarmării de 5a
(Continuare țn pag. a V-a)
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Imaginea ni-l prezintă pe 
maistrul-constructor Gheorghe 
Petrovici, împreună cu elevii 
Cristian Toșu si Sorin Pirlog de 
la atelierul de creație tehnico- 
științifică al Casei pionierilor fi 
Șoimilor patriei Vaslui, care au 
imaginat ?i realizat, in miniatu
ră, un original complex pionie
resc pentru anul... 2000. El cu
prinde săli suspendate sub 
formă de... farfurii, piscine, 
parcuri, terenuri de sport si dis
tracții, mijloace aeriene de 
transport și altele. Și acum, a- 
tenție : toate acestea sint prevă
zute să funcționeze exclusiv 
prin utilizarea energiei solare.

Un joc frumos... 
și serios

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

— Copii!, hai 'să ne jucăm 
de-« gospodăria l — a spus 
educatoarea Clara Varga.

Atit le-a trebuit prichindeilor 
.de la grădinița nr. 19 din Satu 
Mare, eă s-au si apucat de trea
bă, meșterind această gospodă
rie de toată mindrețea. surprin
să pe peliculă de fotoreporterul 
Martin Sarea. Din ce materiale? 
Din tot felul de surcele arunca
te și din „materii prime" ofe
rite generos de natură. Acope
rișul casei, de exemplu, este 
confecționat din solzișori de con 
de brad. Apoi, copiii trec la ac
tivitatea proprlu-zisă de gospo
dari : „scot" apă din fintină, „a- 
dapă" păsările meșterite din 
dopuri de plută și le „hrănesc" 
cu grăuncioare.

Flori dintre... 
țepușe
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INIȚIATIVELE
COMUNIȘTILOR

- factor dinamizator în dezvoltarea 
avutului obștesc al cooperativei
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— Alo, se aude 7 Nu întrerupe ți, 
vorbim— Unde am rămas 7 Așa... In 
comuna Izvoarele, la ora cind trans
mit au fost însămînțate... Iar s-a În
trerupt — spune ca pentru sine cu 
consternare corespondentul ziarului 
nostru pentru județul Giurgiu. „Pînă 
o să dati dumneavoastră știrea, noi 
terminăm cu însămînțatul", remarcă 
in glumă secretarul comitetului co
munal de partid, Stelian Ciulacu. „Eu 
zic ca unul să meargă cu mine in 
cimp și celălalt să-și termine aici 
treaba. Și apoi, dacă mai stau mult 
la sediu, vă dau un motiv de cri
tică, cum că primarul din Izvoare
le, adică eu, în loc să se afle aco
lo unde se hotărăște soarta viitoa
rei recolte, își face de lucru în pri
mărie. Vă intîlniti mai tîrziu la sec
torul zootehnic din Chiracu".

Au trecut cîteva zile de Ia întil- 
nirea noastnă cu izvorenii. în ziar a 
apărut și știr,ea despre zorul pe ca- 
re-1 dau la efectuarea lucrărilor 
campaniei de primăvară. în carne
țelele noastre sint consemnate doar 
cifrele despre dezvoltarea averii ob
ștești a comunei. Celelalte însemnări 
sint făcute din mers, eliptice.. Și a- 
poi, uneori este greu să scrii în doi. 
Dar și cu folos. Patru ochi văd mai 
multe decit doi. „Eu zic, propune 
unul dintre noi, 
să începem cu 
acțiunea de valo
rificare a resurse
lor locale. în co
mună a fost înfi
ințată o secție de 
împletituri, coșuri 
și mături, care în 
anul trecut a adus 
un venit de 
350000 lei".

—în anul trecut, valoarea produc
ției celor trei cooperative agricole a 
fost de 49 milioane lei. De pildă, nu
mai C.A.P.-U1 din satul Chiracu, in 
afară de sectorul vegetal, care a ob
ținut frecvent recolte mari, deține 
600 de vaci, o fermă de selecție vi
țele, 20 000 de păsări, 3 000 de oi, 50 
de stupi. în teritoriul comunei se mai 
află, de asemenea, un complex de 
creștere și îngrășare a porcilor cu 
35 000 de capete, două ferme ale 
I.A.S. Giurgiu, o stațiune de meca
nizare a agriculturii cu 300 de trac
toare și alte mașini agricole, o aso
ciație legumicolă de stat și coope
ratistă cu 1 800 hectare.

Revederea însemnărilor ne abate 
atenția de la cifre și lasă gîndurile 
să reconstituie momentele întîlnirilor 
cu oamenii locului. Primul sătean cu 
care am stat de vorbă a fost un 
bărbat în vîrstă, în timp ce grebla 
brazdele din bătătură. „Ce am fă
cut o viață întreagă, de 82 de ani 7 
Am muncit", ne răspunde el, sim
plu, Ia o ipotetică întrebare. Comu
nistul Mihai Beizadadea, aveam să 
aflăm mai tîrziu, a fost unul din
tre pionierii prosperității de astăzi 
ai comunei, de egra se vprbește cu 
respect pentru hărnicia lui, pentru 
insistenta cu care a știut să-i facă 
pe mulți săteni să înțeleagă că nu
mai prin muncă asocierea lor își va 
arăta roadele.

Din capul locului, munca ni s-a 
conturat ca o trăsătură definitorie a 
universului spiritual, al modului de 
a trăi al izvorenilor. Este elemen- 7 
tul care dealtfel leagă, intr-un an
samblu armonios, întreaga activitate 
a organizației comunale de partid, 
ideea care dă conținut și sens ac
țiunilor Întreprinse de comuniști, in 
ceea ce fac ei înșiși, în ceea ce. în
deamnă pe ceilalți să facă. Este de 
remarcat faptul că organizația de 
partid, în înțelegerea conceptului 
despre muncă, nu se limitează la 
laturile sale materiale, ci îl consi
deră totodată factorul esențial in 
dezvoltarea și îmbogățirea profilului 
moral al oamenilor. Una dintre tră
săturile etice, înalta responsabilitate, 
am remarcat-o, chiar pe terenurile 
pe care se însămînța, la cooperato
rii Panait Cojocaru, Marin Bogdan.

însemnări din comuna 
Izvoarele—județul Giurgiu

Marin Ciobanu și alții, care arătau 
o deosebită grijă la asigurarea den
sităților prevăzute în normele teh
nologice. O altă dovadă a înaltei res
ponsabilități ne-au amintit-o și cu
vintele din carnetul nostru : ..de ce 
a plins Floarea Ciobanu". Odată, 
cind o vită s-a aflat în primejdie, 
îngrijitoarea n-a mai putut să-și țină 
lacrimile și nu s-a liniștit pînă nu 
s-a convins că animalul, prin tra
tamentul aplicat, va fi în afară de 
orice pericol.

Pe o altă tarla, într-un moment de 
răgaz, cooperatorul Stelian Bolodea 
și președintele C.A.P.-ului din Chi
racu, Florea Dulgheru, vorbindu-ne 
de strădaniile lor pentru ca anul a- 
cesta recoltele să fie cu muit mai 
mari decît anul trecut, ne-au re
levat o altă dimensiune morală a 
muncii —► sentimentul onoarei. Co
muniștii, la conferința comunală de 
partid, s-au angajat să obțină 4 500 
kg griu și 10 000 kg de porumb la 
hectar. Frumoasă producție, am spus. 
„Frumoasă", a răspuns președintele. 
„Avem mașini, semințe din soiuri de 
înaltă productivitate, irigații. Depin
de de noi și sintem hotărîți ca la 
toamnă angajamentul comunist să fie 
transformat in rezultate raportată și 
nu in justificări c-o fi și-o păți".

Este firesc ca 
oamenii să-și mă
soare între ei hăr
nicia, priceperea, 
nivelul cunoș
tințelor. Nimeni 
n-are de pierdut, 
toți au de câști
gat. Gîndindu-se 
la toate acestea, 
Victor Eecherea- 
nu, șef de forma

ție în sectorul zootehnic, a chemat la 
întrecere celelalte echipe. Este hotărît 
să ciștige competiția. A meșteșugit un 
sistem de protejare a animalelor, ,Aa- 
pițind" stilpii grajdului Cu un în
veliș de paie, a sporit exigența in 
respectarea ordinii și disciplinei. Si, 
fiindcă nu întotdeauna imitația n-are 
valoare, celelalte formații i-au ur
mat exemplul. în final, producția de 
lapte va desemna și ciștigătorul. Se 
afirmă astfel în munca crescătorilor 
de animale un loial spirit de com
petitivitate și întrajutorare in același 
timp.

„Cui nu-i place meseria, nici treabă 
nu face" — este de părere Marin Vîr- 
tejeanu. în ceea ce-1 privește, ii pla
ce meseria și face și treabă. Lucrea
ză în zootehnie de 22 de ani și n-are 
nici o zi absență. Acum se ocupă 
de creșterea vițeilor și-i cunoscut 
printre locuitorii comunei pentru pri
ceperea sa. Are 60 de ani, dar a- 
rată cu mult mai tînăr. Nu-1 miră 
constatarea și se explică : „cît mai 
rar cu băutura și voie bună la mun
că". „La noi, tine să ne informeze, 
cei mai harnici cooperatori lucrea
ză în zootehnie". Nu-1 contrazicem, 
deși oameni cel puțin tot atît de 
harnici am întilnit și în fermele ve
getale, chiar acum, în plină campa
nie de însămințări. Și nu-1 contra
zicem pentru că orgoliul profesional, 
dragostea de meserie merită toată 
considerația, deoarece fără ele mun
ca e lipsită de una. din trăsăturile 
ei fundamentale.

Pentru a spori bunele realizări este 
nevoie, potrivit îndemnului adresat 
tuturor oamenilor muncii la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
se nțunci mai bine, de a întări răs
punderea, exigenta și disciplina in 
toate sectoarele de activitate. Dove
zile consemnate în aceste rînduri sînt 
argumente că organizația de partid 
din Izvoarele va ști ca, prin culti
varea pe o treaptă superioară a va
lențelor etice ale muncii in rîndul 
locuitorilor din cele trei sate, să răs
pundă pe deplin acestei cerințe.

Constantin VARVARA 
Petre CRISTEA

/"
' — Nu pot să mă laud cu prea

multe. Cartierul .,Lenin", in care sint 
deputat, este, totodată, nou și vechi. 
Ar fi nevoie de anumite lucrări de 
înfrumusețare, de modernizarea stră
zilor — dar cum să le faci cită vre
me este șantier 7 Iar dacă peste tot 
curțile cetățenilor sint curate, dacă 
s-au plantat flori și zarzavaturi, 
acesta nu e nicidecum meritul meu, 
ci al oamenilor, care sînt foarte har- 

_nici și buni gospodari.
Lorincz Iosif, directorul întreprin

derii de aparataj electric auto și 
motoare electrice, ne fusese reco
mandat la Consiliul popular al mu
nicipiului Sf. Gheorghe ca unul din
tre cei mai activi deputați. Iată de 
ce răspunsul lui ne-a descumpănit. 
Am stăruit însă cu întrebările. Așa 
am aflat că s-a făcut, totuși, „cite 
ceva". „Este destul de greu să ac
ționăm pentru că forțele ne sint dis
persate — continuă să ne relateze. 
Majoritatea celor ce lucrează în în
treprinderea noastră locuiesc în car
tierul „Gării", unde e nevoie să dăm 
o mină de ajutor, că-s toate noi și la 
început. Am mai primit in patronaj 
creșe și grădinițe la „polul" opus al 
orașului, in cartierele „Simeria" și 
„Ciucului". așa că am avut de rezol
vat probleme de reparații și întreți
nere la clădirile respective, precum 
și amenajarea unor, locuri de joacă 
pentru copii. Apoi, peste drum de 
întreprinderea noastră era un fel de 
viroagă, prin mijlocul căreia curge 
Oltul. Am cerut-o consiliului popular, 
am pus cu totii mina pe unelte și am 
amenajat un loc de agrement, cu 
terenuri de handbal și minifotbal, 
iar acum continuăm cu un teren de 
tenis, un loc de joacă pentru copii, 
o plajă".

...închisesem tocrrjai carnetul de 
însemnări, cind am zărit. în spatele 
biroului directorial, o unealtă care 
nu semăna cu un... motor electric. 
„Este un aparat foarte simplu pen
tru semănat legume. Avem aici, in 
apropiere, vreo 80 de loturi, atribuite 
de primărie pentru cultivarea legu
melor. Lucrind pămintul. ne-a venit 
ideea acestei minisemănători, pe 
care am realizat-o din resurse pro
prii pentru legumicultori. Poate fi 
folosită de orice cultivator".

Deci, deputatul făcuse „cîte ceva". 
„Puțini conducători de unitate sint 
atit de interesați de treburile gos
podărești ale urbei — ne spune tova
rășul Ion Lăcătușu, prim-vicepreșe- 
dinte al consiliului popular munici
pal. Deunăzi, ne-am trezit cu el aici, 
la primărie. Era în concediu de 
odihnă, dar voia să știe cu ce ne-ar 
putea fi de folos. Nu putea să stea 
degeaba, acum, cînd sînt atîtea de 
făcut. Veți spune că două brațe nu 
pot realiza mare lucru. E adevărat. 
Dar știți ce se întimplă cind pune 
Lorincz mina pe greblă sau lopată 7 
Face ce face, și sute de oameni îi 
urmează exemplul Cum poți spune 
că „nu poți", că „nu ai timp", că te 
așteaptă alte treburi, cînd vezi că 
un om ocupat cu probleme atît de 
importante — întreprinderea unde 
este director se află în plină dez
voltare — își găsește timp și pentru 
a lucra în folosul obștii 7".

Dar Lărincz Iosif nu este un
■ exemplu singular. Sînt numeroși 

acei cetățeni care își asumă, fără să 
le-o impună cineva, obligația de a 
contribui la gospodărirea orașului, 
într-o localitate a cărei populație 
s-a triplat în ultimii 15 ani. în care 
la tot pasul se construiește, greută
țile „de creștere" nu iipsesc, iar 

l sprijinul locuitorilor este totdeauna

binevenit. Stroff Suzana, de exem
plu, locuiește într-unul din cartie
rele vechi. La primărie ni s-a spus 
că este cu neputință să i se re
fuze ceva, întrucit nu cere niciodată

79 de ani. A fost, timp de 21 de ani, 
secretara biroului organizației de 
partid din cartier, ultimul mandat 
expirindu-i acum cîteva luni. Nu a 
încetat însă să muncească in folosul

„LUNA CURĂȚENIEI"
■o lună care durează... un an

însemnări din municipiul Sf. Gheorghe

• Acțiunile de infrumusețare și bună gospodărire se desfășoară 
neîntrerupt • Forța exemplului personal • Unde-s mulți, crește 

și... spiritul de inițiativă

nimic pentru ea. Este însă la fel de 
exigentă și cu cetățenii : „Cînd aveți 
nevoie de una sau alta, găsiți ușor 
drumul primăriei. Dar nu se poate 
să tot ceri, trebuie să și dai". Iar 
oamenii răspund „prezent" cînd îi 
cheamă la acțiuni gospodărești. Ast
fel. prin munca lor și cu materiale 
primite de la consiliul popular, cele 
15 străzi din cartier au fost moder
nizate, s-a introdus apa potabilă, 
canalizarea^JStroff Suzana are acum

concetățenilor ei, care o respectă și 
o urmează. în această primăvară, pe 
lingă obișnuitele acțiuni de curățenie 
și întreținere, în curți au apărut 
straturi cu legume, solarii. Ea însăși, 
cunoscînd puterea exemplului per
sonal, și-a încropit un mic solar.

în „blocul 10", de pe strada Tan- 
cici Mihai, locuiesc 20 de familii, 
multe din ele cu copii. Cind intri 
insă ai impresia că te afli în reșe
dința unei singure familii. Ordine

și curățenie desăvirșite. în casa scă
rilor. pe pereți, tablouri frumos în
rămate, reprezentind monumente is
torice/ reproduceri de artă, peisaje; 
la fiecare „turnantă" a scării — o 
scrumieră lucrată din metal (o invi
tație mută la a nu arunca pe jos 
scrum și mucuri de țigări), plante, 
flori în ghivece. în jurul blocului, 
aceeași grijă gospodărească pentru 
fiecare amănunt. Aici locuiesc oa
meni de tot felul : un tîmplar, o doc
toriță, un șofer la poștă, un actor, 
un subofițer, cițiva pensionari. Dar 
cel care coordonează efortul comun 
este președintele asociației de loca
tari, Varga Gydrgy. „Unii spun că 
sintem mereu fruntași pentru că 
blocul nostru e mic. Nu e adevărat. 
Pentru cită dorință și putere de 
muncă avem, am prefera ca blocul 
să fie de zece ori mai mare — ne 
spunea el. Unde sint multi, există 
și posibilități mai mari de realizare 
a unor obiective de interes obștesc".

— Dar nu în toate cazurile — este 
de părere Chirilă Moraru. și el ini
mos activist obștesc, președintele 
unei asociații de locatari din cartie
rul Simeria. Am realizat multe lu
cruri bune împreună cu cetățenii. 
Dar nu toți înțeleg de la început că 
dacă facem ceva este tot spre bi
nele nostru. Credeți că doar o sin
gură dată s-a întimplat ca eu, om 
de 71 de ani, să pun mina pe hirleț 
iar alții, mai tineri, să mă privească 
de la fereastră 7

Fără îndoială, mai sînt și din aceș
tia — dar nu ei dau nota dominantă 
activității obștești din acest frumos 
oraș transilvan. O dovedesc faptele: 
in 1981 valoarea obiectivelor realiza
te prin muncă patriotică s-a ridicat 
la 82 milioane lei ; cam 1 600 lei pe 
un locuitor. în acest an, luînd in 
considerație propunerile făcute in 
adunările cetățenești, la „Tribuna 
democrației", in întilnirile cu depu
tății, consiliul popular și-a propus 
lucrări de aproape 105 milioane lei, 
ce urmează a fi realizate cu spriji
nul cetățenilor și al întreprinderilor. 
Multe dintre aceste lucrări au și de
marat. In aprilie, declarată în mod 
deosebit „luna curățeniei", s-au 
plantat peste 15 000 de arbori și ar
buști în zonele verzi, au fost insta
late 60 de mese de tenis în cartiere, 
reamenajate izvoarele de ape m? 
rale de pe raza orașului și multe- h; 
tele. Deoarece în numeroase od^îy 
cetățenii au criticat faptul că nu se 
dă atenția cuvenită locurilor de 
joacă pentru copii, aceste terenuri 
au fost încredințate unităților econo
mice din oraș, să le doteze cu cele 
necesare, să le îngrijească. Desigur, 
nu au fost uitate străzile, fațadele 
clădirilor, parcurile.

— „Luna curățeniei" s-a Încheiat. 
Dar numai calendaristic, pentru că 
ea va continua tot anul — ne asigu
ră primul vicepreședinte. întrucît 
mai sint multe de făcut — pentru 
Înlăturarea noroaielor din noul car
tier Sud-Est, pentru ridicarea mai 
operativă a cesturilor menajere, pen
tru mai buna întreținere a fondului 
locativ. Cetățenii, deputății, toate or
ganismele obștești din cartiere, co
lectivele de oameni ai muncii din 
întreprinderi ne sprijină in tot ceea 
ce întreprindem. Depinde foarte mult 
de noi să orientăm munca patriotică 
spre acțiunile de cel mai larg inte
res, de cea mai mare utilitate. în 
1981 am ocupat locul III în Întrecerea 
socialistă dintre municipii. Ambiția 
noastră însă țintește mal sus.

Rodlca ȘERBAN
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Vestita grădină botanică din 
Cluj-Napoca, vizitată anual de 
peste 100 000 de turiști din țară 
și de peste hotare, și-a sporit 
zestrea la peste 10 000 de specii 
de plante de pe toate meridia
nele globului. Nu mai constituie 
aici rarități frumoasele orhidee, 
palmierii, arborii de cacao și de 
cafea, smochinii și ananasul.

Dar unul din marile puncte de 
atracție ale grădinii clujene ti 
constituie „familia cactușilor", 
cum i se spune. O familie cu... 
peste 10 000 de plante din toate 
soiurile, mărimile, culorile.

In aceste zile, sute și mii de 
cactuși au dat in floare. Flori 
de toată frumusețea, care incintă 
ochiul.
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Pasiune 
si iscusințăI

I
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La Asociația județeană 
vinătorilor și pescarilor sportivi 
din Brăila funcționează, cu re
zultate dintre cele mai bune, un 
atelier de naturalizare a păsă
rilor și animalelor. După ce tro
feele au trecut prin mina iscu- 
slților meșteri Maria Ciupercă 
și Nicolae Clubotaru, pescărușii 
și rațele, fazanii și căpriorii, 
coțofenele și gaițele sint pata 
parcă să-și reia zborul spre 

. bălțile și grindurile Dunării, 
sint povești vinătorești. ci 
fracții întrupate, deopotrivă, 
iscusință și pasiune.

Nu 
a- 

din

Rubrlcâ realizatâ de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteii11H

Medicina omului sănătos 
și prevenirea bolilor cardiovasculare

Medicina omului sănătos este una din direcțiile dele mai noi. pe 
plan mondial, ale științelor biomedicale. în sensul cunoașterii cît mai 
bine a acelor factori care duc la îmbolnăvire. Cu alte cuvinte, specia
liștii oun un accent deosebit pe prevenirea bolilor, pe apărarea sănătății. 
Despre progresele înregistrate în ce privește cauzele bolilor cardiovascu
lare — boli cu o pondere însemnată și la noi în tară — ne-a vorbit 
prof. dr. CORNEL DUDEA, șeful clinicii medicale I din Tîrgu Mureș.

„ORIZONT"
Seria de aparate foto „ORI

ZONT", compusă din șase tipuri di
ferite, este destinată atît începăto
rilor. cît și celor avansați în arta 
fotografică.

Aparatele foto „ORIZONT" au o 
construcție compactă și mecanisme 
sigure, obiectiv cu lentile tratate 
antireflex, contact central pentru 
blitz, sincronizare integrală cu se
lector electronic/magneziu, pîrghie

- marca a șase tipuri de aparate de fotografiat
cu armare rapidă, numărător de 
cadre automat, celulă fotoelectrică 
pentru măsurarea iluminării. Prin 
natura construcției, aceste aparate 
de fotografiat exclud posibilitatea 
expunerii duble. Magazinele și ra
ioanele specializate ale comerțului 
de stat oferă aparatele foto „ORI
ZONT" la prețuri cuprinse între 500 
și 1 200 let în funcție de complexi
tatea aparatului.

— Cercetarea medicală din tara 
noastră, avind la bază concepția u- 
manistă a grijii fată de om, este 
axată in bună parte pe medicina o- 
mului sănătos, oferind populației a- 
cele rezultat^ în măsură să contri
buie la prelungirea vieții active. în 
perioada anilor 1950—1960 s-au efec
tuat, atît în alte țări, cît și la noi, 
studii pe un număr foarte mare de 
bolnavi pentru a se vedea care sînt 
factorii implicați în apariția bolilor 
cardiovasculare. Odată cunoscut! a- 
cești factori, denumiți de risc, s-a 
trecut în ultimii ani la o altă fază, la 
studiul biochimic al diferitelor procese 
care au loc la nivelul țesuturilor arte
riale și ale inimii. în funcție de aceste 
etape ale cercetării, astăzi știm mai 
multe despre prevenirea bolilor car
diovasculare. Și tratamentul medical 
este diferit fată de acum zece ani : de 
exemplu, s-a confirmat limita unor 
substanțe medicamentoase și s-a tre
cut la altele pentru că este necesar 
întotdeauna un interval de timp spre 
a se vedea urmările asupra orga
nismului Ia un număr cît mai mare 
de suferinzi.

— Ori de cite ori se aduc in discu
ție bolile cardiovasculare, se aminteș
te ateroscleroza. Vă rugăm deci să 
ne vorbiți despre cauzele apariției a- 
cesteia.

— Ateroscleroza — aflată la origi
nea accidentelor cerebrale, ca și a in
farctului de miocard — este o boală 
generată de modul de viată (alimen
tație nerațională, sedentarism, fumat, 
supragreutate etc.), dar și factorui 
genetic are o pondere importantă. 
Medicația nu poate decît să corecte
ze. și incă foarte puțin, evoluția a- 
terosclerozei, mai ales că boala nu 
se produce de azi pe mîine ca o in
toxicație sau infecție, cu temperatu
ră, care avertizează imediat și, luînd 
măsuri, trece. Ateroscleroza evoluea
ză în timp prin acumulări treptate 
(ca picătura de apă care în final este 
in stare să perforeze și piatra). Cel 
mai eficient mijloc de a preveni a- 
teroscleroza, din timp, este adaptarea 
la noile condiții de viată. Pentru a- 
ceasta este nevoie de antrenament 
fizic, psihic și de autocontrol, deci 
este nevoie și de o pregătire psiholo

gică prin informare și educare sani
tară.

— Nu cu mult timp in urmă se 
considera că principala cauză a atero- 
sclerozei este colesterolul și multă 
lume este preocupată, poate exage
rat, de nivelul acestuia.

— Ar fi prea simplist să conside
răm că un colesterol cu valori peste 
limita normală este egal cu o boală 
(așa cum creșterea zahărului din 
singe este un indiciu al diabetului), 
după cum un colesterol în procente 
normale nu înseamnă lipsa riscului 
de îmbolnăvire. Ateroscleroza este o 
boală generală (de sistem), a între
gului organism, iar la început locali
zările ei apar sub formă de mici le
ziuni in artere, in anumite puncte. 
Cu ani în urmă ne-am pus întreba
rea — și prin cercetări am căutat să 
aflăm — care sint acele condiții lo
cale ce favorizează apariția ateromu- 
lui (leziunea pe care începe depune
rea colesterolului) și a trombozelor 
(accidente vasculare prin astuparea 
vasului de singe cu un cheag). Ca și 
alti cercetători, am ajuns la conclu
zia că acest component din singe, 
colesterolul, nu este un toxic, ci o 
substanță deosebit de importantă și 
necesară, care intră în compozi
ția sîngelui și a țesuturilor. Creșterea 
procentului de colesterol în singe (hi- 
percolesterolemia) este una din con
secințele tulburărilor ce au loc în cir
cuitul foarte complicat al colesterolu

lui în organism. Factorii de risc Im
plicați in apariția aterosclerozei sînt 
tocmai aceia care tulbură și coleste
rolul de la nivelul țesuturilor. Cînd se 
strică mecanismul de echilibru dintre 
pătrunderea și eliminarea colesterolu
lui din organism Începe depozitarea a- 
normală a acestuia in celule și țesu
turi, ceea ce duce la degenerarea a- 
cestora.

— Ce argumente noî oferi aceste 
cercetări „medicinii omului sănă
tos" ?

— Statistic, s-a constatat că pro
centul accidentelor vasculare crește 
pe măsura acumulării mai tplior 
factori de risc și anume : suprafa
ța tea, sedentarismul, hipertensiunea, 
fumatul, încordarea nervoasă pre
lungită etc. Experiența clinică ne a- 
rată că există o serie de bolnavi, cu 
anumite constituții familiale. care 
deși au o suferință cardiovasculară 
nu au colesterolul modificat fată dn 
normal. Valoarea colesterolului de
pinde și de raportul dintre cantitatea 
de alimente ingerate și modul în 
care sînt ele consumate, metabolizate 
de către organism. Și aici este 
vorba tocmai de mișcare, de efortul 
fizic depus, principala modalitate de 
consum a energiei. Este și acesta un 
argument pentru felul in care ne 
putem păstra sănătatea.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

Altfel, dar cu totul 
altfel, era 

meseriaș priceput
în anul 1974 se desființa I.P.C.I. Bucu

rești — șantier Fundulea — probabil o 
unitate de proiectare și construcții. Care, 
în ciuda desființării sale oficiale, va mai 
„funcționa" încă vreo cițiva ani buni, 
grație fanteziei infracționale a unui 
oarecare Lozinski Vasile — o vreme teh- 
nician-constructor la „Instalatorul" ; ati
tudinii abuzive de care va da dovadă ani 
în șir Bucur Ana — contabila-șefă de la 
Clubul central de modelism ; ușurinței cu 
care se poate „procura" ștampila rotundă 
și parafa unei unități socialiste — chiar 
si desființate. Ca să ne referim — pro me
moria — doar la principalele cauze, con
diții și mijloace care au favorizat săvîrși- 
rea unui număr de infracțiuni pe care 
însăși instanța de judecată îl va aprecia 
drept impresionabil.

...în august 1977 Lozinski Vasile. care 
pe atunci mai lucra la cooperativa „In
stalatorul", o cunoaște pe Bucur Ana. con
tabila-șefă a Clubului central de mode
lism. Și se oferă să execute o seamă de 
reparații și îmbunătățiri la instalații. O- 
ferta este acceptată. După care, L.V. pre
zintă o comandă deviz-receptie cu parafa 
cooperativei „Constructorul" — un fals, 
evident — și • proiectul-deviz întocmit, 
chipurile, de... LP.C.L, șantier Fundulea 
— unitate, cum spuneam, desființată din 
1974. Și numai pentru proiect încasează 
5 000 lei. Iar de pe urma lucrării ca atare 
își mai face parte vreo 46 000 lei : mate

riale neîncorporate în lucrări, materiale 
necumpărate și transporturi nefăcute.

Conducerea Clubului central de mode
lism, „mulțumită" însă de colaborarea cu 
L.V., ii comandă, in continuare, executarea 
altor și altor lucrări. De astă-dată in regie 
proprie — ca electrician, tehnician sau pro
iectant,. Regie — la propriu și la figurat — 
rentabilă. Concret, valoarea bonurilor false 
decontate exact i 89 630,45 — 58 328 «=•
31 302,45 lei. După care se trece la o etapă 
nouă, superioară de colaborare. Lo
zinski este incadrat la Clubul cen
tral de modelism — ilegal, ca tehni
cian constructor. Calitate în care ia în 
antrepriză o lucrare, pentru care numai 
avansul a fost 70 000 lei. Și uite așa ajun
ge Clubul central de modelism antreprenor 
în construcție. Dar numai în construcții. 
Pentru că în materie de proiectare Lozinski 
nu va renunța Ia firma I.P.C.I. București, 
șantier Fundulea, de ștampila și parafa că
reia dispunea. Cum, nu se știe.

Ș.a.m.d., preț de 17 pagini — rețineți 17 
pagini — în sentința penală nr. 1 525 din 23 
noiembrie 1981 a judecătoriei sectorului 1 
din Capitală sînt descrise în amănunt : „nu
mărul impresionant de infracțiuni" săvîrși- 
te de Lozinski Vasile — 8 ani închisoare, 
și colaboratorii : Bucur Ana — 4 ani închi
soare, Constantinescu Ion — 6 luni închi
soare, Marinescu Ștefan — 2 ani și 6 luni 
închișoare, Vasilescu Ion — 2 ani închisoa
re, Mateescu Mircea — 1 an închisoare, 
Ursu Ion — 1 an ș! 10 luni închisoare, 
Constantinescu Ionel — 1 an și 6 luni în
chisoare, Prisăcaru Ion — 3 ani închisoare 
și Voicu Lazăr — 1 an și 2 luni închisoare. 
Un epilog penal pe măsura contribuției fie
căruia la buna desfășurare a activității 
I.P.C.I. București, șantier Fundulea — după 
desființare — și a Clubului central de mo
delism — ajuns peste noapte antreprenor 
în construcții.

O afacere de 
95000 lei 

cu... „felicitări"
Economistul Untaru Ion a fost timp de 5 

ani șeful serviciului „Schimburi de mărfuri 
intermagazine" din cadrul întreprinderii de 
comerț exterior „Mercur".

Rețineți deci, a fost. Pentru că. acum, 
execută o pedeapsă de 7 ani închisoare. 
De ce 7 A luat mită. în termenii „contrac
tului" încheiat cu plătitorii, 10 la sută din 
încasări. în termeni obișnuiți, 95 000 lei. 
Nici mai mult, nici mai puțin. Dintr-un 
singur foc. (Semn că. în ciuda binecunoscu
tului proverb unde se începe cu un ou. el 
a debutat spectaculos, direct..., la mai mare).

De la cine, cînd și cum 7 Să vedem, pe 
scurt.

...în noiembrie 1979 se perfecta cu un 
partener străin livrarea unei însemnate 
cantități de cărți poștale ilustrate — vederi 
tip felicitare : 200 000 bucăți. Printre mem
brii delegației care participaseră la trata
tive se afla și I. Untaru. Care, întors în 
țară, nu se va mai adresa Fondului plas
tic nici măcar pentru a 1 se recomanda 
eventualii producători. Și-i alege singur. 
După criterii strict personale. (Explicabil, 
așadar, de ce ocolise din capul locului in
stituția de specialitate. Explicabil de ce o 
va ocoli și la vremea confirmării oficiale a 
prețurilor pentru felicitări). Și începe, tot 
de capul lui. tratativele. Tratative care, de 
astă-dată, nu se vor mai desfășura peste 
mări și țări, ci în Capitală, pe strada Cobăl- 
cescu nr. 21 — deci fără trageri de timp și 
de... diurnă — în tihna și discreția atelieru
lui de creație al unuia dintre făcătorii de

felicitări aleși, pe numele său Moldoveana 
Nicolae. Mai participă, din partea „furnizo
rilor" lui Untaru — constănțeni de astă- 
dată — alți doi făcători de felicitări : Fi- 
rică Gheorghe și Mira Nicolae.

Tratativele se vor desfășura, cum spu
neam, fără trageri de timp și de... diurnă, 
în numai două runde de convorbiri. La 
prima s-au prevăzut condițiile : Untaru a 
cerut 10 la sută din încasări, iar Moldovea- 
nu a fixat prețul pe bucată. La a doua, 
fără divergențe, s-a perfectat de fapt în
țelegerea. în termenii stabiliți inițial și 
acceptați, fără excepție, și de Mițurcă Ion, 
Rădulescu Dumitru, Suciu Daniel, Fărcășiu 
Gheorghe, Grăjdeanu Petre, Mărgărit Eu
gen, Chițoiu Ion și Besu Marieta. .

Mai departe, fiecare și-a văzut de trea
bă. Untaru și-a îndeplinit obligațiile de ser
viciu, dintre care importantă era acum 
„derularea contractelor și luarea măsurilor 
ce se impun pentru executarea lor in ter
men și în bune conditiuni". Și n-a existat 
nici o problemă. N-a fost nevoie să plece 
iar, cine știe unde, la capătul pămintului, 
să contracteze direct la fața locului... Iar 
„partenerii" la rîndul lor s-au pus pe făcut 
felicitări. Nu s-au mai întîlnit, decît la... 
decontare. Decontare care s-a făcut în trei 
reprize : 40 000+40 000+15 000 lei. Bani
gheață. Din care Untaru și-a cumpărat, 
printre altele, o mașină. O ..Skoda" achizi
ționată de Moldoveanu, pe numele de Voi
cu Frusina, mama prietenului său Loaspă 
Petre. A dat Untaru 73 000 lei, ca pe un pol. 
Nu i-a cerut lui Moldoveanu nici măcar o 
chitanță. Că de acte de vînzare-cumpărare 
nici nu se punea problema. Cine. în numele 
cui să le fi făcut 7 La fel cum n-avea nici 
cina să fi revendicat proprietatea mașinii. 
Mama prietenului, celui de Ia care o cum
părase. cu bani luați din procentele la...Ut 
Era aproape imposibil. Dar numai aproape 
imposibil.

Din caietul 
grefierului

„Apărarea formulată de inculpat în timpul 
cercetărilor conform căreia cei doi cocoși 
și iepurele se aflau pe stradă ți nu. în curtea 
părții vătămate nu poate fi reținută de in
stanță, avind in vedere ora tirzie la care 
a fost săvirșiti fapta și care ar fi făcut 
imposibilă prezența animalelor pe stradă".

(Din dosarul nr. 7 816/81, Judecătoria 
sectorului 5 din Capitală).

„Soția mea ișl aducea aminte eu plăcere 
de foștii ei prieteni, reproșindu-mi că nu 
sint asemănător cu unul sau cu altul, nici 
cel puțin in fapt".

■ (Din dosarul nr. 7 004/81, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală).

„In seara zilei de 19 aprilie 1981, In jurul 
orei 2,30 se aflau la o masă la restaurantul 
•Cișmigiu- numiții Vasile Petre — zis •Gi- 
geac-, Ion Gheorghe — zis •Ursarul- 5i 
Butonași Gică — zis •Mutu-, iar la alti 
masă vecină Vasile Nelu —zis -Fidelaș-, 
Ion Iulian — zis •Aurică- și Butonași Pe
tre — zis •Bulică-, toți, cunoscuți de car
tier". (Ferentari — n. n.).

(Din dosarul nr. 6 507/81, Judecătoria 
sectorului 5 din Capitală).

Fiorin CIOBANESCU
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Creșterea producției zootehnice - obiectiv de primă importantă al lucrătorilor din agricultură
Nutrețurile să fie strînse în primul rind 

pentru fina re și silozuri!

AUTODOTAREA
s-a dovedit o cale sigură spre

REDUCEREA IMPORTURILOR
REALIZĂRILE LA ZI, FATA ÎN 

FAȚA CU GRAFICELE DE RECOL
TARE. Pentru a avea o imagine re
ală asupra resurselor de furaje de 
care dispune județul Argeș, vom 
arăta doar că aici există aproape 
130 000 hectare de pajiști, din care 
peste 23 000 hectare le reprezintă 
așa-numitele „pășuni model", pășuni 
pentru înființarea cărora statul a fă
cut investiții foarte mari. Lor li se 
adaugă 10 000 hectare cu plante fu
rajere. cultivate pe suprafețe arabi
le — acestea împreună cu fînețele 
constituind principala sursă pentru 
formarea stocului de furaje valoroa
se necesar in perioada de stabulație. 
Se apreciază că. numai în sectorul 
cooperatist, acest stoc trebuie să re
prezinte cel puțin 60 000 tone fîn 
Si 239 000 tone suculente, ceea ce, 
raportat la suprafețele ocupate cu 
plante furajere, nu înseamnă prea 
mult. Condiția care se pune este ca 
in fiecare unitate să se respeete, 
punct cu punct, programul județean 
de gospodărire a resurselor de furaje, 
program care stabilește, printre al
tele. scoaterea la oășunat a între
gului efectiv de taurine si ovine, 
astfel incit întreaga cantitate de 
furaje de pe finețe și suprafețele 
cultivate pe terenurile arabile să fie 
cosită, adunată și conservată pentru 
iarnă. Bunăoară, acum. în prima e- 
tapă, ar trebui să se asigure 20 000 
tone fîn si 30 000—40 000 tone semi- 
fîn. Dar să vedem cum se respec
tă acest program si. strîns legat de 
aceasta, ce garanții există că fie
care unitate își va asigura furajele 
necesare iernării animalelor.

Coo ratlva 
aj rcolă

Suprafața 
de recol
tat — ha

Realizat ■
Modul de folosire 

a furajelor recoltate

ha tone Consum însilozat Fin
tone tone tone

Căteasca 234 125 1 350 550 800 _
O< rja 93 45 675 675 — —
Rătești 224 160 1 600 1 000 600 —

Total 551 330 3 625 2 225 1 400 —

Deci, mai bine de două treimi din 
nutrețurile recoltate au si fost con
sumate în stare proaspătă prin fu
rajarea animalelor la iesle. Recon
siderarea finului, problemă de care 
se face atita caz în agricultura ju
dețului Argeș, nu numai că nu s-a 
realizat oină acum, dar se pare că 
ea este ignorată de cadrele de con
ducere din unitățile acestui consi
liu. în plină amiază, am văzut la 
Căteasca animale flămînde si înse
tate, închise în padocurile de lingă 
grajduri, jinduind cu durere la iar
ba crudă aflată din abundentă pe 
pășunea de dincolo de gardul fer
mei zootehnice. De frică, probabil, 
să nu se Întremeze prea brusc, mo
dul lor de viată este astfel orînduit 
incit să mănince nu numai puțin, 
dar si prost : dimineața, pe stoma
cul gol. iarbă încinsă si murată, după 
care un pășunat scurt de 2—3 cea
suri. Reîntoarcerea la grajd se face 
sure amiază, cînd animalele sînt 
scoase în padocuri si ținute în bă
taia soarelui, pînă se lasă umbra, 
cind li se servește tot aceeași min- 
care murată si fără gust primită la... 
dejun. Bineînțeles, laptele ne care. 
11 dau este pe măsura „îngrijirii" de 
care se bucură. Acest mod de falsă 
gospodărire a făcut să se consume 
la Căteasca 530 tone de furaje din 
cantitățile care ar fi trebuit să com
pleteze stocul pentru iarnă. Ce-i 
drept, animalele nu au consumat tot 
ce recoltează mașinile în cimp. Sur
plusul de masă verde este adus în 
celulele de siloz si amestecat cu pu
ține paie, dar putrede de-a binelea. 
După două-trei zile, amestecul în
cepe să dospească, lăsind să se 
prelingă un must care ustură nu nu
mai la,-ochl. dar îți îneacă s3 su-

Județul Maramureș are de însilozat in ultima decadâ o lunii mai 3 500 tone de masă verde. In numeroase unități agri
cole, la recoltarea ierbii, alături de utilaje, se folosesc și coasele, in imagine ; cosași la strînsul furajelor pentru ferma 

zootehnică din Tămaia Foto : Gh. Sus»

Pentru început să reținem datele 
dintr-o situație operativă întocmită, 
la începutul acestei săptămîni. în 
consiliul agroindustrial Căteasca.

flarea. în scripte, furajul figurează 
drept siloz sau semisiloz de mare va
loare nutritivă. Iar cind vine vre
mea bilanțului, bietele rumegătoare 

Ancheta „Scînteii“ în unități agricole 
din județul Argeș

au parte de întreaga dizgrație a ce
lor puși să le judece producția de 
lapte. Cu cei răspunzători de aces
te fapte nu am putut discuta. în- 
trucît nu i-am găsit.

Dacă am reprodus totuși cele vă
zute la Căteasca. am făcut-o pen
tru a aduce în discuție două din 
cauzele care pun sub semnul incer
titudinii însăsi realizarea. programu
lui de recoltare si gospodărire a fu
rajelor în unitățile agricole din ju
dețul Argeș. Pentru argumentare, 
vom arăta doar că de pe cele 3 000 
hectare cu plante furajere recoltate 
oină la începutul acestei săptămîni 
(adică aproape 30 la sută din supra
fața prevăzută) s-au adunat doar 
1 000 tone de fîn și s-au insilozat 
5 100 tone nutrețuri, cantităti ce nu 
reprezintă nici măcar 10 la sută din 
programul stabilit.

DE CE ALTE ARGUMENTE MAI 
ESTE NEVOIE PENTRU A CON
VINGE CA ÎNTR-ADEVAR PAȘU- 
NATUL REPREZINTĂ CEA MAI 
ECONOMICA FORMA DE FURAJA
RE ? Una din căile de economisire a 
furajelor, în vederea asigurării sto
cului pentru iarnă, o reprezintă ge
neralizarea pășunatului. Comanda

mentul județean pentru agricultură a 
indicat în acest sens scoaterea la 
păscut a tuturor taurinelor, inclusiv 
a vacilor pentru lapte, care în a- 
ceastă perioadă trebuie să-și asigure 
hrana necesară numai pe pășune. 
Dar pentru ca o vacă să adune 50—60 
kg de iarbă este nevoie să stea pe 
pășune cel puțin 10 ore pe zi și, 
mai ales, în orele de dimineață și 
seară. Cele pe care le-am găsit noi 
la păscut, prin unitățile pe unde am 
trecut, erau scoase în cîmp după ora 
8 și . ținute pe pășune pînă la ora 
12, adică pe căldura cea mai mare. 
Necesarul de hrană este. completat 
prin furajarea la iesle cu masă ver
de. Și astfel, în loc să se depozi
teze în fînare. o bună parte din 
nutrețurile recoltate acum se consu
mă la iesle. Se invocă tot felul de 
motive prin care se încearcă a ex
plica ceea ce în mod normal nu poa
te fi explicat. Adevărul este că, în 

multe unități, programul de lucru, al 
îngrijitorilor a rămas cel de pînă 
acum, adică de dimineața cu pauza 
de amiază, iar după-amiază pînă la 
ora 17. după terminarea mulsului. O 
dovadă a celor afirmate mai sus este 
si faptul că chiar și vițeii, care nu 
au nici o legătură cu mulsul, sint 
aduși la grajd imediat după ora 
15, compensindu-se astfel îngriji
torilor cele două ore pe care le-au 
stat cu animalele în perioada pau
zei de masă.

MULTA VÎLVA ÎN JURUL RE
CONSIDERĂRII FÎNULUI, DAR 
FAPTELE NU SÎNT PE MĂSURĂ. 
Bine au gîndit organele agricole 
județene atunci cînd au indicat u- 
nităților agricole să sporească pon
derea finului în detrimentul silo
zului. Și trebuie spus că în mul
te locuri oamenii nu numai că au 
înțeles rațiunea acestei măsuri, dar 
s-au pus serios pe treabă. Dar ca să 
faci fin de bună calitate din lo- 
lium sau din amestecul de ierburi 
de pe pajiștile cultivate sînt obli
gatorii două lucruri : 1) să cosești 
iarba cit mai repede cu putință ; 2) 
să o usuci în cel mult trei zile. Multi 

dintre specialiștii de aici apreciază 
însă în mod greșit momentul de
clanșării recoltării furajelor. Unii aș
teaptă momentul ideal, adică atunci 
cînd se obține cea mai mare cantita
te de iarbă la unitatea de suprafață. 
Dacă ar dispune de asemenea forțe 
încît să stringă' furajele în citeva 
zile, atunci ar fi foarte bine. Cu mij
loacele mecanice pe care le au însă, 
nu se poate realiza acest lucru, ceea 
ce face ca recoltarea furajelor să se 
prelungească cu mult peste perioa
da optimă stabilită și astfel, in loc 
să se cosească iarbă fragedă, cu un 
conținut maxim de substanțe nutri
tive. se recoltează ceva care, sub 
aspectul valorii nutritive, nu este 
departe de paiele de orz. Direc
torul complexului de taurine de 
la Izvoare, tovarășul Ion Avram, 
încîntat de felul cum se pre
zintă plantele furajere în acest 
an. ne-a invitat în cîmp să ne 
arate cum se prezintă o cultură de 
lolium de „nivel european". Și trebuie 
sășpunem că era intr-adevăr foarte 
frumoasă. Dar în cîmp se aflau a- 
proape 500 de hectare cu ierburi 
care. în mod normal, trebuiau cosite 
și adunate in 4—5 zile pentru a nu 
se înregistra pierderi, lucru imposibil 
de realizat cu forțele de care dispu
ne . complexul. întrebarea este : ce 
folos că pajiștile au rodit pine dacă 
iarba este lăsată să se usuce ne ele ? 
Această întrebare se poate pune și în 
cazul cooperativei agricole din Bu- 
zoiești sau al complexului de tau
rine de la Căteasca, unde din 1 390 
hectare,. la sfîrșitul săptăminii tre
cute abia erau recoltate 80 hecta
re. Dar pentru cîte unități nu este 
valabilă această întrebare de vreme 
ce pe ansamblul județului s-a re
coltat doar 10 la sută din suprafe
țele care practic urmează a fi co
site. Avem în vedere aici și su
prafețele de pajiști ce urmează a 
fi cosite cu scopul de a spori can
titățile de fîn. Și în primul rînd a- 
ceste suprafețe, pentru că trebuie să 
o spunem. în ciuda cantităti! mari 
de masă verde existente pe ele, 
valoarea lor nutritivă este scăzută, 
mai ales din cauza slabei preocupări 
manifestate în ultimul timp pentru 
îmbunătățirea compoziției floristice.

Sînt cîteva constatărj care trebuie 
să îndemne la concluzii și. mai ales, 
la măsuri cit mai hotărîte și ur
gente. \

J FI or ea CEAUȘESCU 
losii POP

MiNDRIA DE A SPUNE: 
„REALIZAT CU FORTE PRO
PRII". O știre primită recent de la 
întreprinderea de confecții Focșani, 
din partea tovarășei Elena Tudoran, 
secretara comitetului de partid al 
întreprinderii, ne-a făcut să ne de
plasăm la fata locului : „Răspun- 
zînd sarcinii subliniate de condu
cerea partidului cu privire la redu
cerea importului, colectivul unității 
noastre vă informează că. în numai 
4 luni și jumătate din acest an. au 
fost asimilate 12 repere — piese de 
schimb pentru mașini de cusut care 
pînă acum- se aduceau din import. 
Am executat 76 de asemenea piese 
de schimb, cărora li se adaugă 36 de 
dispozitive atașate unor utilaje teh
nologice. realizate tot de noi. Dintre 
aceste dispozitive, 6 proveneau, pînă 
nu de mult, din import, 8 au fost 
brevetate ca inovații, iar 30 au fost 
aplicate in întreprinderea noastră 
sau în alte întreprinderi de profil".

...Zi obișnuită de lucru la întreprin
derea de confecții — Focșani. Sîntem 
în secția I confecții pentru femei, 
secție specializată în realizarea pro
ducției de export. Există aici aproxi
mativ 400 de mașini, în mare parte 
importate. Toate funcționează nor
mal. Aproape fără voie, privirea ne 
este atrasă de ultimele noutăti ale 
modei. Cîteva serii unicat, rochii 
de vară din cupoane de țesătură 
fină, de la Fondul plastic, își dispută, 
parcă, întîietatea. Puțin mai încolo 
— salopeta estivală, din material 
subțira, imprimat.

Dar să rezistăm tentației de a pre
lungi discuția noastră pe teme... 
vestimentare. De fapt obiectul de
plasării noastre în întreprinderea 
focșăneahă era de a afla modalități
le prin care, de ani și ani de zile, 
a dispărut din „zestrea scriptică" a 
unității acea așa-numită fișă tehnică 
de import pe care ne-am obișnuit 
s-o întilnim în multe întreprinderi.

CROITORII BUNI POT FI 
Șl SINT Șl BUNI MECANICI. 
Nu există mașină, in secția I con
fecții-pentru femei, fie ea româneas
că sau provenită din import, care să. 
nu aibă măcar 6 piesă, un dispozitiv, 
o adaptare executată de mecanicii 
întreprinderii. Și, de fapt, același 
lucru este valabil pentru mai toate 
mașinile existente în unitate. Ca să 
nu mai vorbim de o serie de mașini 
și utilaje asimilate sau în curs de a- 
similare aici. Activitatea de autodo- 
tare revine unui colectiv de oameni 
numericește neînsemnat, aproximativ 
30. Beneficiile realizate de ei sînt 
însă însemnate, după cum și mun
ca lor, de concepție și execuție, este 
însemnată.

I Numai piesele de schimb asimila
te și realizate aici in decurs de un 
an ating valoarea de două milioane

la Combinatul chimic 
Rimnicu Vîlcea

0 nouă instalație 
în funcțiune

Pe platforma Combinatului 
chimie Rimnicu Vilcea — in 
Imagine — unitate fruntașă 
in întrecerea socialistă, a fost 
dată in exploatare instalația 
de alchilamine. prima de 
acest fel din țară. Tehnologia 
de fabricație are la bază re
zultatele cercetărilor unor 
colective de specialiști de la 
ICECHIM București și de la 
filialele sale din Rimnicu 
Vîlcea și Mediaș. De aseme
nea, utilajele, ca și întregul 
echipament tehnic, poartă 
emblema unor întreprinderi 
din țară. (I. Stanciu). 

lei și ele cuprind toată gama de 
graifere, transportoarele pentru ma
șina de surfilat și pentru mașina de 
cusut „Kansai", piciorușul pentru 
mașina de cusut „Textima". Și lista 
pieselor de schimb asimilate s-ar în
tinde, practic, pe cîteva pagini de 
manuscris. Așa că ne oprim aici.

Un capitol aparte revine, în an
samblul activității de autodotare, 
dispozitivelor menite să simplifice 
anumite operații, să reducă efortul 
fizic, să contribuie la formarea unor 
automatisme, la mecanizarea pro
ducției, la creșterea productivității. 
Numai in 1981 s-au realizat 45 de 
prototipuri de noi accesorii tehno
logice, dintre care 8 au și obținut 
certificat de inovații. Și ce e mai

La întreprinderea 
de confecții 
din Focșani

important și semnificativ, multe dis
pozitive realizate aici au depășit 
deja „granița" întreprinderii, ele 
fiind utilizate, la ora actuală, și în 
alte fabrici din cadrul Centralei con
fecțiilor.

— Sîntem o Întreprindere speciali
zată pentru export, ne reamintește 
ing. luliana Bacinschi, director teh
nic al întreprinderii. Aproape 80 la 
sută din producția pe care o reali
zăm este destinată pieței occidentale. 
Mi se pare anacronică pentru o între
prindere specializată pentru export 
dependența de import. Adică acea 
practică potrivit căreia dai cu o 
mină ceea ce iei cu cealaltă. La noi. 
la croitori, este o vorbă : „Ai grijă 
să nu te coste mai mult ața decît 
fața". Decît produsul, adică. Este și 
motivul pentru care ne-am transfor
mat la nevoie, din croitori în meca
nici. Nu toți, firește. Dar foarte mare 
este...

...ROLUL „CELOR TREI GIN- 
DITORI". „îi iubim, ne spunea 
Violeta Balica. șefa atelierului de 
proiectare, și le-am spus „cei trei gîn- 
ditori", pentru că tot ce au născocit 
acești oameni a dus, foarte rapid, Ia 
ușurarea muncii în secțiile de pro
ducție, la mecanizarea unor lucrări, 
la optimizarea tehnologiilor".

Dar cine sînt, de fapt, cei trei 
ginditori î

Pe maistrul croitor Grigore Rogo- 
zeanu l-am intîlnit în atelierul de 
prototipuri, Ia mașina de cusut. Ul
timul dispozitiv realizat în acest ate
lier se afla în probele finale, ur- 
mind să fie multiplicat. Dispozitivul 
elimină operația de fixare a dante

lei între două părți de stofă și ope
rația de îndoire și călcare a părții 
superioare, realizind simultan asam
blarea. Deci, în loc de 3 operații, 
muncitoarele vor avea de executat, 
folosind acest dispozitiv, o singură 
operație. Altfel spus, un spor de 
productivitate de 70 la sută.

— în acest atelier, ne spunea Vio
leta Balica, n-avem decît bancul cu 
menghine și... miinile noastre.

Și minți iscoditoare, am adăuga 
noi. Grigore Rogozeanu ne-a poves
tit cum obișnuiesc ei, „ginditorii", să 
zăbovească în secțiile de producție, 
studiind automatismele formate la 
muncitoare, sau în curs de formare, 
posibilitatea simplificării mișcărilor, 
a reducerii efortului. Cîndva s-a în
duioșat, pur și simplu, de bătătu
rile din palmele unei fete care tot 
tăia și tăia cu foarfecă la fermoare, 
și astfel i-a încolțit în minte ideea 
unui dispozitiv de introdus cursor la 
fermoar simultan cu determinarea 
lungimii fermoarului, tăierea aces
tuia și întărirea la unul din capete, 
în prezent, cu ajutorul unui astfel 
de dispozitiv, o muncitoare lucrează 
nici mai mult, nici mai puțin decît 
10 I Economia de manoperă : 44 la 
sută. Sporul de productivitate : 250 
la sută.

Ionel Grosu, șeful atelierului me-, 
cano-energetic, de 7 ani de cînd lu
crează în această întreprindere 
nu-și amintește să fi fost nevoie de 
un singur reper, de o piesă de 
schimb, de tot ce condiționează bu
nul mers al producției, pe care să 
nu-1 fi putut executa cu forțe pro
prii, chiar dacă, de cele mai multe 
ori, puteau apela la comoda și de 
toți cunoscuta cale a importului.

— Am preferat să cerem spriji
nul altor întreprinderi, fie din cen
trala noastră, fie din cadrul Ministe
rului Construcțiilor de Mașini, și în
totdeauna rezultatele au fost cele 
scontate.

Muncitorii atelierului mecano- 
energetic, puțini la număr, dar mulțî 
ca inovatori ori ca aspiranți la a- 
ceastă calitate, au ajuns cu timpul, 
la un soi de specializare neoficială : 
e nevoie de un transportor ; toată 
lumea știe exact cine îl va executa. 
Este nevoie de un graifer ? Există 
și un maestru în graifere, în per
soana muncitorului Constantin Ada- 
finei.

Și tot așa, cîți muncitori — attția 
„maeștri".

Este, în munca și în gindirea ce
lor de la Focșani, dovada cea mai 
elocventă că se poate, că trebuie să 
reducem importul pe orice căi, cu 
atît mai mult cu cit avem oameni 
care știu să gindească și să mun
cească, să contribuie efectiv la rea
lizarea acestui deziderat.

Anica FIORESCU ș! 
Dan DRAGLLESCU 1

CARE ESTE STADIUL REALIZĂRII DISPOZITIVELOR 
DE PORNIRE MECANICĂ A TRACTOARELOR, 

FĂRĂ ACUMULATOR Șl ELECTROMOTOR ?

CUM SE APUCĂ ELEMENTELE NOI ÎN TEHNOLOGIA 
PRODUCERII RĂSADULUI DE PORUMB PENTRU 

PLANTARE IN CULTURA A DOUA?

Sporirea producției de cărbune

Dat fiind interesul actual deosebit 
pentru agricultură, așa cum se arăta 
intr-un articol publicat in ziarul 
..Scînteia" din 19 mai. realizarea dis
pozitivelor pentru pornirea mecanică 
a tractoarelor, motopompelor si com
binelor constituie o sarcină ce trebu
ie înfăptuită în cel mai scurt timp. 
Tocmai de aceea publicăm astăzi noi 
informații referitoare la stadiul rea
lizării acestor dispozitive. In artico
lul amintit se arăta că Direcția ge
nerală a mecanizării din Ministerul 
Agriculturii și-a propus să producă, 
oină la sfîrșitul acestui an. 60 000 de 
asemenea dispozitive. Dintre a- 
cestea. 15 000 de bucăți trebuiau fă
cute in următoarele 15 zile pentru 
echiparea motopompelor solicitate 
intens acum la irigarea culturilor. 
Semnalam atunci linsa otelurilor 
speciale pentru fabricarea arcurilor, 
solicitind forurilor in drept soluțio
narea urgentă a acestei probleme. 
Ce s-a petrecut în continuare 7

— Articolul publicat in „Scînteia" 
a avut un efect Imediat — ne-a răs
puns tovarășul Constantin Crefu. di
rector adjunct la Direcția generală a 
mecanizării. Ministerul Industriei 
Metalurgice ne-a asigurat cu promp
titudine otelurile speciale solicitate, 
atît cel rotund — 250 tone — pen
tru fabricarea arcurilor spirale, cît 
șl cel lat — 90 tone — pentru arcu
rile elicoidale. Incepînd de la 26 mai. 
Combinatul de oteluri speciale din 
Tirgoviște ne-a livrat primele 50 de 
tone. în felul acesta am trecut la 
producerea dispozitivelor, atît a celui 
cu arc spiral conceput la Trustul 
S.M.A. Dolj, cît și a celui cu arc 
elicoidal reșlizat la Trustul S.M.A. 
Galati. Producția de serie a dispozi
tivelor este organizată in 12 unități 
ale Ministerului Agriculturii : patru 
trusturi județene S.M.A. — cele din 
Bacău. Mureș. Maramureș si Galați 
— si opt întreprinderi mecanice pen
tru agricultură si industria alimen
tară — cele din Cluj-Napoca, Iași, 
Dragalina. Timișoara. Bals. Sibiu, 
Tecuci si Roșiori.

Există însă o problemă pentru a 
cărei soluționare solicităm un spri
jin operativ din partea forurilor în 
drept. în unitățile noastre au fost 

produse toate piesele din componen
ta dispozitivelor. Pentru a se trece 
însă la montajul acestora, avem ne
voie cît mai repede de cele două 
tipuri de arcuri pe care le produce 
întreprinderea de piese auto din Si
biu. Pînă acum, după asigurarea o- 
telurilor speciale. I.P.A. Sibiu a fa
bricat primele 100 de arcuri din fie
care tip. care au fost expediate la 
I.M.A.I.A. Iași, unde s-a trecut la 
montajul primelor dispozitive. Pen
tru a se putea realiza însă. în numai 
o săptămină. cele 15 000 de dispozi
tive. este nevoie ca I.P.A. Sibiu să 
dovedească mai multă operativitate, 
in sensul de a fabrica cu prioritate 
arcurile solicitate de noi.

— Cum stau lucrurile în cazul dis

„SCÎNTEIA** pe urmele „SCÎNTEH“
pozitivului pentru pornirea mecanică 
a tractoarelor, fără acumulator si e- 
lectromotor. conceput la S.M.A. Mi
rosi. județul Argeș, dispozitiv ce 
exclude din componenta lui arcurile 
din otel special ?

— Situația lui este pe cale de a se 
clarifica. După apariția articolului 
din „Scînteia", o comisie specială 
s-a deplasat Ia Pitești pentru a ve
dea dispozitivul. Trustul S.M.A. Ar
geș a primit sarcina ca. pînă la 29 
mai. să facă cinci asemenea dispo
zitive pentru a fi testate în vederea 
omologării si trecerii la fabricarea 
lor în serie mare.

Rezultă că. în bună măsură, ne
ajunsurile ce frinau trecerea la pro
ducerea în număr mare a dispozi
tivelor de pornire a tractoarelor, 
fără acumulator și electromotor, au 
fost soluționate. Este de așteptat ca, 
in același spirit responsabil, să ac
ționeze și colectivul întreprinderii 
de piese auto din Sibiu, pentru a 
produce si livra cu prioritate arcu
rile din otel special, astfel ca în cel 
mai scurt timp tractoarele, moto- 
pompele si combinele din dotarea 
stațiunilor de mecanizare a agricul
turii să fie echipate cu dispozitive 
de pornire mecanică.

în ziarul „Scînteia" din 21 mai, 
specialiști de la Stațiunea de cerce
tări agricole din Caracal, județul 
Olt. au prezentat ne larg tehnologia 
culturii de porumb realizată prin 
plantarea de răsad.. După cum se 
arăta în articol, elementul hotăritor, 
de care depinde reușita întregii ac
țiuni. îl constituie producerea mate
rialului săditor. Adăugăm astăzi 
cîteva elemente noi la tehnologia 
prezentată în legătură cu produce
rea răsadului de porumb. în func
ție de posibilitățile fiecărei unirăți 
agricole în parte, răsadul de porumb 
pentru plantarea lui în cultură suc
cesivă poate fi obținut prin mai 
multe metode, unele mai simple și 
mai economice, altele mai costisi

toare. dar avînd avantajul realiză
rii unui material săditor de cea mai 
bună calitate.

De la bun început facem preciza
rea că metoda prezentată în artico
lul publicat anterior pe această 
temă, anume semănatul direct în 
cîmp cu semănătoarea SUP-29. este 
cea mai economică si necesită un 
volum de muncă relativ scăzut. Su
punem atenției specialiștilor din a- 
gricultură si alte metode care, după 
cum spuneam, necesită crearea unor 
condiții prealabile si asigurarea unei 
baze materiale adecvate.

Producerea răsadului de porumb 
în ghivece nutritive. Avantajul a- 
cestei metode constă în faptul că a- 
sigură un procent ridicat de prin
dere a plantelor. în plus, momentul 
plantării răsadului în cîmp poate fi 
prelungit pînă în faza cînd plantele 
au patru frunze. După semănatul 
porumbului în ghivece asigurarea 
soluției nutritive determină dezvol
tarea mai. rapidă a plantelor decît în 
cazul celor semănate direct în cîmp. 
Incepînd cu ziua a zecea de la ră
sărire. plantele au consumul cel mai 
ridicat de elemente nutritive. Aceasta 
face necesar ca răsadul să fie udat 
cu o soluție nutritivă, avînd în com
poziție 0,3 la sută azotat de amoniu. 

0,8 la sută superfosfat simplu și 0,2 
la sută sulfat de potasiu. Suprafața 
de răsad de porumb, produs în ghi
vece nutritive, necesară pentru 
plantarea unui hectar este de 345 
metri nătrati.

Producerea răsadului de porumb 
în soluție nutritivă. Acest procedeu 
necesită confecționarea unor tăvi din 
tablă zincată. cu o înălțime de mi
nimum trei centimetri. în tăvi se a- 
sază rastele din plasă de sirmă, 
peste care se pune hirtie de filtru. 
Boabele de porumb se așază cîte 
unul în fiecare ochi al plasei. Pe 
măsura creșterii sistemului radicu
lar al plantelor, la intervale de 1-2 
zile este nevoie ca rastelele să fie ri
dicate cîte puțin. Soluția nutritivă 
care se pune în tăvi — ce se com
pletează ori de cîte ori este ne
voie — este alcătuită din aceleași e- 
lemente nutritive si in aceeași pro
porție ca soluția folosită Ia metoda 

- ghivecelor nutritive.
în cazul acestei metode este ne

voie ca. în momentul cînd plantele 
au una-două frunze bine dezvoltate, 
acestea să fie ridicate manual, una 
cite una. pentru ca rădăcinile să nu 
se întrepătrundă intre ele. Avanta
jul producerii răsadului în soluție 
nutritivă, fată de semănatul direct 
în pămînt, constă în aceea că. avînd 
apa si substanțele nutritive nece
sare. sistemul radicular rămîne mai 
scurt, ceea ce asigură un procent ri
dicat de prindere a plantelor plan
tate în cîmp. în funcție de plasa de 
sîrmă folosită, mai precis de desi
mea ochiurilor. suprafața necesară 
pentru un hectar de porumb plantat 
este de 62 pînă la. 112 metri pătrati.

Iată, așadar. încâ două procedee, 
pe lingă metoda clasică a semănatu
lui direct în cîmp. care pot fi adop
tate pentru producerea răsadului de 
porumb. Avantajele lor sînt certe, 
dar alegerea unuia sau altuia dintre 
aceste procedee trebuie făcută cu 
discernămînt. deoarece ambele pre
supun o temeinică organizare a ac
tivității și. mai ales, asigurarea con
dițiilor materiale si a forței de 
muncă suplimentare.

Aurel PAPA DI UC

(Urmare din pag. I)
prezintă calitatea slabă a covoarelor 
de cauciuc de pe benzile transpor
toare. Și aceasta pare să fie și reali
tatea. Calitatea covoarelor de cauciuc 
produse de combinatele de articole 
tehnice din cauciuc din Pitești, Jila
va și Tirgu Jiu lasă de dorit.

Ce se întîmplă 1 Prin ruperea co- 
voarelor de cauciuc, cărbunele sau 
sterilul excavate nu mai pot fi trans
portate și atunci se opresc și uria
șele excavatoare. Or. oprirea unui 
excavator o singură oră echivalează 
cu o pierdere de peste 500 mc masă 
excavată. încă un aspect. Calitatea 
slabă a covoarelor de cauciuc nu este 
totuși singura cauză care determină 
ruperea lor. Felul cum sint întreți
nute și exploatate benzile transpor
toare influențează direct menținerea 
un timp mai îndelungat sau mai 
scurt a covoarelor de cauciuc în sta
re de funcționare. Și asupra acestei 
probleme trebuie să-și îndrepte in 
primul rind atenția conducerea com
binatului. Aceasta cu atit mai .mult 
cu cît rezultatele obținute sint dife
rite de la o unitate la alta. Să exem
plificăm.

La începutul anului, situația folosi
rii utilajelor în întreprinderile mi
niere Rovinari și Roșia era relativ 
asemănătoare. Adică, in ambele uni
tăți indicele de utilizare extensivă a 
excavatoarelor era cu mult sub ni
velul prevăzut. Iată însă că în cartie
rele de la întreprinderea minieră Ro
vinari a început o acțiune susținută 
de revizie și reparare a utilajelor de 
pe liniile tehnologice.

— Deși susțin și acum că trebuie 
făcut mai mult pentru îmbunătățirea 
calității covoarelor de cauciuc și a 
soluției de vulcanizat este clar că in
dicele de folosire extensivă a exca
vatoarelor depinde și de felul cum 
sînt întreținute liniile transportoare, 
ne spunea inginerul Alexandru Ciun- 
gulescu, directorul adjunct al între
prinderii, care ne-a relatat apoi un 
șir de măsuri tehnice aplicate în 
acest scop.

— Ce rezultate s-au obținut după, 
luarea acestor măsuri ?

— Sigur, numărul' defecțiunilor a- 
părute la benzile transportoare și ce
lelalte utilaje a scăzut. Ca atare, in
dicele de folosire extensivă a utila
jelor a crescut de la 48 Ia sută in 
luna ianuarie Ia peste 58 la sută in 
aprilie. în mod corespunzător a spo
rit și producția de cărbune realiza
tă : 324 197 tone în ianuarie. 451 200 
tone în februarie, 502 730 tone în 
martie. 591 209 tone în aprilie și peș
te 500 000 tone pînă la 27 mai. Posi

bilitățile de sporire a producției nu 
sint insă epuizate și, repet, prin îm
bunătățirea calității covoarelor ds 
cauciuc șl a soluției de vulcanizat 
randamentul utilajelor ar crește sim
țitor.

Cu aceleași probleme se confrun
tă fără îndoială si lucrătorii de la 
întreprinderea minieră Roșia. Direc
torul întreprinderii, inginerul Ion 
Dijmărescu. ne-a vorbit mult des
pre neajunsurile determinate de ca
litatea necorespunzătoare a unor co
voare de. cauciuc sau de gradul 
avansat de uzură al altora.

— în patru luni, benzile transpor
toare au fost oprite peste 2 500 ore 
numai pentru executarea vulcaniză
rilor — preciza interlocutorul.

Realizări la extracția de cărbune 
(tone) față de plan pe 27 zile 

* din luna mai

• întreprinderea minieră Rovinari

TOTAL + 24 000

— cariera Girla + 32 600
- microcariera Moi .+ 14 080
- cariera Tismana 1 + 13 500
- cariera Tismana II + 12 660
- cariera Rovinari-est - 48 840

• întreprinderea minieră Roșia
- cariera Roșia-Jiu + 23 150
- cariera Peșteona-nord -j- 5 469
- cariera Peșteana-sud - 17 050

TOTAL + 11 56»

• întreprinderea minieră Urdarl
— mina Rogojelu + 3 000
— mina Albeni — 1 100
— microcariera Seciuri — 5 170
— mina Pinoasa - 7 180
— mina Urdari - 16 800

TOTAL - 27 250

COMBINATUL MINIER ROVINARI (total) + 8 319

Este evident, așadar, eă rezulta
tele obținute in luna mai sint net 
superioare mediei lunare de pină a- 
cum in aproape toate carierele de 
extracție la suprafață a lignitului. 
Situația este ceva mai dificilă in 
subteran, unde în luna mai stratu
rile de cărbune străbătute au fost 
mai sărace și abatajele au lucrat cu 
randamente mici. Pretutindeni exis-

RezultateJe obținute în primele pa
tru luni ale anului, diferentele mari 
care există de la o carieră la alta 
în ce privește indicii extensivi de, 
folosire a utilajelor (69,1 la sută la 
Pesteana-nord și 35,6 la sută la Ro
șia) demonstrează că nu numai ca
litatea covoarelor de cauciuc este de 
vină pentru restantele acumulate la 
unele unități. Dealtfel. în luna mai. 
cînd s-a primit un sprijin substan
tial din celelalte județe sl au fost 
puse la punct multe probleme lega
te de întreținerea si repararea uti
lajelor. producțiile obținute sînt sl 
ele mai mari. Exemplificăm această 
idee prezentind situația realizării 
sarcinilor de olan pe luna mai : 

tă însă posibilitatea ca producțiile 
să crească în continuare. Acțiunea 
de întrajutorare inițiată din indica
ția secretarului general al partidu
lui (despre care am relatat pe larg 
in ziarul din 29 mai) își dovedește 
din plin eficienta prin argumentul 
cel mai solid posibil: nivelul pro
ducțiilor realizate.
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dimensiune fundamentală 
a creației artistice

„Cultivarea patriotismului, a dragostei fierbinți față de țară și 
popor constituie una din îndatoririle cele mai nobile ale literaturii 
și artei. Patria —cu trecutul ei glorios, cu prezentul său socialist, 
cu viitorul său de aur, cum îl dorea Eminescu — este și rămîne veșnic 
o generoasă temă de inspirație pentru scriitori46.

NICOLAE CEAUȘESCU STRĂMOȘII - lucrare de Ion Grigora

Ideal permanent 
în universul poeziei 
■=-------- Ion Dodu BĂLAN ■

Poezia patriotică este o necesi
tate și o permanență a spirituali
tății oricărui individ, a oricărei co
lectivități, a oricărei națiuni. Cul
tura marii și unitei noastre fami
lii, a României socialiste — mamă 
dreaptă și bună pentru toți fiii ei : 
români, maghiari, germani, sirbi 
și de alte naționalități — a cunos
cut in ultimele două decenii o di
versitate stilistică, o bogăție de 
conținut fără precedent, impunind 
personalități marcante in toate ge
nurile artei. în climatul spiritual 
generos și profund creator instau
rat de Partidul Comunist Român, 
pe coordonatele deplinei libertăți 
de creație nimic din ceea ce este 
omenesc n-a rămas străin de arta 
umaniist-eocialistă care a reușit să 
atingă cotele valorice ale celor mai 
de seamă realizări din literatura 
universală. Ținind seama de deo
sebitul ei rol formativ-educativ, 
de capacitatea ei de a modela 
conștiința omului nou, de a-i sădi 
In suflet cultul pentru trecutul 
progresist, spiritul revoluționar, 
partinic, respectul pentru valorile 
materiale și spirituale create de 
întreaga umanitate, dragostea și 
prietenia dintre popoare, poezia 
patriotică din România socialistă a 
înregistrat succese deosebite in 
limba română, maghiară, germană, 
sirbă, ucraineană, idiș. Dragostea 
de țară și de poporul căruia îi a- 
parținem, de forța conducătoare a 
Întregii noastre națiuni, Partidul 
Comunist Român, de secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a inspirat pana celor 
mai reprezentativi poeți, prozatori, 
dramaturgi și critici de la noi. O» 
pere remarcabile atestă cu priso
sință acest lucru. Poezia patrioti
că e cerută, iubită și apreciată de 
marele public. Numeroase, variate 
și ample manifestări, vii, antrenan
te și captivante ale poeziei patrio
tice au avut loc cu prilejul „Pri
măverii culturale bucureștene", al 
atitor șezători izbutite ale Uniunii 
scriitorilor și ale Radio televiziunii 
române. în multe județe din țară 
se desfășoară mari concunsuri și 
recitaluri de poezie patriotică la 
care participă mii și mii de ascul
tători, oameni ai muncii. In toate 
acestea citim prețuirea pe care 
masele o acordă poeziei patriotice 
și artei inspirate din înălțătorul 
sentiment al iubirii de țară, sen
timent unic pentru toți fiii Româ
niei, indiferent de limba in care 
rostesc cuvintul patrie. Patriotis
mul poeziei românești contempo
rane este o dimensiune esențială 
a viziunii umaniste a literaturii și 
artei de azi, școală de educație 
revoluționară a tuturor fiilor pa
triei în spiritul prieteniei, al con
lucrării și frăției celor ce trăiesc 
și muncesc aici, spre binele aces
tei țări. Omul modem, muncitor, 
intelectual, țăran, in esență, însă, 
un om nou. se arată deosebit de 
sensibil și de receptiv la poezia și 
arta patriotică, știind să distingă 
cu un remarcabil simț critic va
loarea autentică de versificația 
găunoasă, arta adevărată de 
contrafacere. M-a impresionat 
profund reacția publicului la un 
recent festival de poezie din sala

Nimic nu-l leagă pe om 
mai trainic de viață 

decît patria sa
■ Mihai BENIUC -------------- ---

Nimic nu-l leagă mai trainic, cu 
mai puternice rădăcini și mai a- 
dinci pe om de viață decît patria 
sa.

Mi-aduc aminte cum tatăl meu, 
acum peste 60 de ani, după o ab
sență de 8 ani, cind a lucrat ca 
muncitor la uzinele Ford, întorcin- 
du-se acasă, întrebat de vechii săi 
cunoscuți de ce s-a întors le răs
pundea scurt : de dor de țară !

Acasă e vatra strămoșească cu 
focul ei păstrat și noaptea sub 
spuză, focul în jurul căruia oame
nii se Încălzesc iarna și-și spun 
povești ; probabil același foc ne
stins și sacru pe care Eneas, după 
dărimarea Troiei, l-a adus cu La
rii și Penații cu sfințenie în La- 
țiu, in străvechea Patria, unde 
erau Dolopii străbuni. Acasă e ta
tăl și mama, primul cuvint rostit. 
Aici sint copiii și nepoții, aici se 
întoarce în permisie feciorul de la 
armată. Aici se nasc urmașii, cresc 
și se joacă, aici îmbătrînesc buni
cii și pleacă, cind le vine timpul, 
spre țintirimul din apropiere, unde 
sint mormintele străbunilor și stră- 
străbunilor. Aici se coace piineâ 
cea de toate zilele și clocotește pe 
foc supa, iar in doniță dospește 
borșul. Aici, bulgărul de aur al 
vieții, ca in toate celelalte case cu 
grădini plantate cu pomi și răsă
dite cu verdețuri, ca-n toate sate-< ____ 

„Majestic" a „Teatrului Ciulești'1 
și în sala splendidei case de cul
tură „Petdfi Sandor", din preajma 
frumosului Cișmigiu. Actualitatea 
artei patriotice este relevantă în 
valoarea ei intrinsecă și in audi
ența ei la marele public. De aceea 
merită toate laudele acest public, 
asemenea oameni minunați care 
se bucură și se înfrățesc prin mun
că, dar și prin poezia care cîntă 
țara, poporul, limba românească și 
limba maternă a fiecăruia, parti
dul, marii precursori, eroismul 
muncii constructorilor socialismu
lui. Iată de ce credem cu toată fi
ința noastră că patriotismul este 
un sentiment autentic, viu. orga
nic, al omului și cu atît mai mult 
al omului de astăzi, liber și stăpîn 
in țara sa, „sieși suveran și domn", 
cum spune un poet. Pentru acest 
om noțiunile de patrie și patrio
tism s-au îmbogățit enorm de 
mult, cucerind atribute inedite și 
teritorii noi din. universul nostru 
existențial. De bună seamă, pe lin
gă izvoarele inepuizabile ale rea
lității socialiste de azi, ale vieții, 
muncii și sentimentelor ce-i însu
flețesc pe toți fiii patriei, o sursă 
de mare bogăție și diversitate a 
artei patriotice o reprezintă istoria 
poporului, luptele si jertfele lui 
de-a lungul secolelor pentru nea- 
timare, unitate, independență. Li
teratura patriotică se inspiră din 
trecutul mai apropiat sau mai în
depărtat, constituindu-se astfel în- 
tr-o înaltă școală de educație civi
că, sădind în cititori conștiința u- 
nității și continuității poporului ro
mân în patria Sa milenară, senti
mentul originii sale, cultivînd, tot
odată, mîndria față de lupta și 
strădaniile înaintașilor spre a-și 
menține ființa națională, datinile, 
trăsăturile specifice. De aceea și 
literatura cu adevărat patriotică, 
beneficiind de noile cuceriri ale 
științei istorice, de noile descope
riri, de noile dovezi ale vechimii 
și continuității noastre pe aceste 
meleaguri are un cuvînt important 
de spus în apărarea adevărului is
toric, in combaterea, atunci cînd 
este cazul, a oricăror tendințe de 
a răstălmăci, a denigra istoria, 
tradițiile poporului. Literatura pa
triotică își îndeplinește înalta ei 
menire contribuind, cu mijloace 
specifice, la cunoașterea istoriei, a 
trecutului de luptă al poporului — 
o istorie ce constituie, pentru ori
care popor dealtfel, expresia afir
mării cu demnitate în concertul 
civilizației universale. Desigur, pa
triotismul este o categorie istorică 
susceptibilă de a se îmbogăți per
manent și cu atît mai mult se pe
trece acest fenomen în cadrul so
cietății noastre socialiste, cînd pa
tria e realmente a întregului po
por, cînd fiecare răspunde, frățește, 
de fiecare și se implică în soarta 
întregului popor, cjnd valorile ma
teriale și spirituale create de po
por sint ale tuturor, cînd cultiva
rea și apărarea lor este o datorie 
patriotică a tuturor fiilor patriei. 
Exprimarea în versuri inspirate, 
de înaltă ținută artistică, a unor 
asemenea realități, a unor aseme
nea atitudini, ginduri și simțiri 
inseamnă poezie patriotică adevă
rată.

le, cu vite, cu orătănii — aici, via
ța, satul, orașele și țara, cu fabrici 
și școli, pe scurt, aici e patria cu 
tot ceea ce clădesc oamenii, vor
bind aceeași limbă ori și alte 
limbi, dar toți înfrățiți, toți pro- 
pășind pe un drum ce duce spre 
mai multă bunăstare pentru toți 
sub o conducere înțeleaptă.

Cînd eram copil, trăiam într-un 
sat românesc în care trăiau și 
unele familii de unguri și cite una- 
două de germani, de slovaci, de 
creați ; mai departe erau alte sate 
numai de români, pe întinderi de 
zeci și zeci de kilometri, pe munți 
și prin văi, la poalele Munților A- 
puseni. Eu, deși eram în imperiul 
austro-ungar, copil fiind, credeam 
că asta e România. Dar auzisem că 
este și o altă Românie cu care 
ne-am unit în 1918.

Apoi, m-am dumirit că lumea În
treagă era un mozaic de patrii cu 
limbi diferite, cu alte trăsături, cu 
clase dominante și dominate, cu 
ură reciprocă și cu tendințe de a- 
caparare, unele față de altele.

Abia atunci am început să înțe
leg ce înseamnă libertatea, inde
pendența și suveranitatea unui po
por, ca dimensiuni definitorii pen
tru existența sa. Am început să în
țeleg ce înseamnă a fi patriot. 
Adică a fi trup și suflet al patriei 

tale, al idealurilor ei umanitare. 
Ca purtător al unui condei m-am 
dăruit acestei cauze nobile, am 
pus scrisul meu în slujba țării

Realitatea socialistă
- realitate definitorie 

a plasticii contemporane 
— Paul ERDOS -..-....

A existat de-a lungul întregii 
istorii a culturii românești, din 
cele mai vechi timpuri, o clară, o 
nobilă, o pasionată adecvare a e- 
fortului creator la ceea ce s-ar 
putea numi sensul cel mai adine 
al noțiunii de patrie.

De la minunatele balade popu
lare la scrierile cronicarilor, de la 
arzătoarele idealuri de dreptate și 
libertate socială afirmate în crea
ția pictorilor revoluționari de la 
1848 la entuziasmul cu care un ar
tist de talia lui Nicolae Grigorescu 
a consemnat bătăliile hotărâtoare 
pentru cîștigarea independenței, 
de la minunatele tradiții ale colo- 
rismului românesc afinitate în pic
tura interbelică la creațiile cele 
mai valoroase ale contemporani
lor noștri — se desprinde, mereu 
altfel exprimată, dar constant afir
mată, iubirea față de pămintul 
strămoșesc, cu munții, cîmpiile, o- 
rașele și satele lui, cu oamenii lui 
minunați. De-a \lungul întregii is
torii a culturii românești, de la 
arta numeroșilor meșteri țărani 
care au creat motive și forme de 
mare originalitate și pînă la crea
țiile cele mai recente, putem des
cifra aceeași înfățișare complexă 
și profundă a vieții poporului nos
tru, a universului său sufletesc, a 
feluluj său de a fi, de a reacționa 
in fața existenței, a felului său de 
a estima valorile spirituale și ma
teriale.

Și ce înseamnă, de fapt, această 
exprimare, desigur la un înalt ni
vel artistic, a vieții spirituale a 
unui popor, a fizionomiei lui mo
rale ?

Ea nu- poate fi decît încă o de
finire, cu mijloace artistice indivi
duale, a însăși noțiunii de patrio
tism. El poate fi urmărit și în cre
ațiile artiștilor contemporani odată 
cu interesul manifestat pentru fap
tul devenit istorie, odată cu parti
ciparea lucidă, responsabilă la e- 
venimentul contemporan, odată cu 
adeziunea intimă la temele trata
te, odată cu hotărârea de a expri
ma în acest fel o conștiință civică.

î . înălțătorul sentiment 
al iubirii de țară 

................ Ion ARIEȘANU '
Se pare că nu există, nici nu 

s-a găsit încă, un mai bun mijloc 
de a sluji umanitatea decit de 
a-ți sluji mai întîi propria ta pa
trie. Căci, în adevăr, cum profe
tiza încă Rousseau, „de îndată ce 
nu mai are o patrie, omul încetea
ză de a mai ii".

De-a lungul istoriei noastre, o 
istorie tulburată de grandioase, 
dar și tragice seisme, de grele pie
dici în afirmarea sa ca patrie și 
popor, înaintașii, încă de la con
stituirea cnezatelor, a voievodate
lor, apoi a Țării Românești, a Ță
rii Moldovei și Transilvaniei, pînă 
la Marea Unire din 1918 și pînă 
azi, în socialism, creatorii, ca și 
omul anonim, au înțeles să-și ser
vească pămintul, matca maternă a 
patriei lor, nu doar cu declarațiile 
de dragoste, ci cu o muncă depli
nă și continuă, ba, cînd li s-a ce
rut, chiar cu propria lor jertfire. 
Pantheonul românesc al marilor 
figuri, unele demne de epopee, de 
la vestiții domnitori români, ce 
și-au salvat și menținut patria și 
neamul, neprecupețindu-și odihna 
și viața, precum un Mircea, Ște
fan, Brîncoveanu, Țepeș, Mihai, 
pînă la luptătorii revoluționari de 
la 1848, un Bălcescu, Mureșeanu, 
Iancu, apoi, prin figurile ilustre 
ale culturii și artei clasice, un E- 
minescu, Creangă, Caragiale, pînă 
în timpurile moderne, la scriitori 
și artiști precum Sadoveanu, Ar- 
ghezi, Călinescu, Luchian, Enescu, 
Brâncuși sau Titulescu, acest Pan
theon al figurilor ilustre, al per
sonalităților române, ce s-au că
lăuzit, în principiul existenței lor 
omenești creatoare, de ideea dă
ruirii spre patrie și popor, este 
plin de jertfa lor, de suprema lor 
obligație morală și patriotică' față 
de țara, poporul și tradițiile lui mi
lenare.

S-ar putea realiza munca și cre
ația, actul creator în afara patri
ei? Neslujind la afirmarea valori
lor ei eterne ? Sint convins că nu. 
Căci și înaintașii epocii noastre ne 
fac dovada fermă și continuă că 
nu a existat înflăcărare creatoare, 
principiu de creație care să slu
jească golului sau să se consume 
doar in vidul lăuntric, fără o adre
să umană, fără o largă deschidere 
și penetrare în viața patriei. 

mele de care mă leagă toată is
toria ei, mă leagă prezentul și vi
itorul ei, pe care vrem să-1 facem 
mereu mai frumos, mai bogat.

preocuparea de a edifica o artă cu 
adinei înțelesuri sociale. Această 
poziție dinamică față de realită
țile patriei noastre socialiste, ca și 
inspirația din momentele semnifi
cative, emblematice ale trecutului 
nostru istoric demonstrează de 
foarte multe ori o superioară în
țelegere și continuare a sensului 
interior, esențial al artei româ
nești. Ele alcătuiesc pentru iubi
torii artelor plastice o adevărată 
cronică în imagini a timpului nos
tru ; o cronică care poate fi sem
nificativă și sub raportul consec
venței, al probității profesionale 
care trebuie să însoțească orice 
creație artistică. Acest recurs la 
realitate, această investigare aten
tă a realităților construite de oa
menii contemporani, dar și studiul 
atent al chipului acestor oameni, 
care-și desfășoară zilnic, dti dărui
re, munca au constituit pentru ar
tiștii filialei Uniunii artiștilor plas
tici din Satu Mare importante 
puncte de plecare. Și n-ar fi decit 
să amintesc pe lingă numeroasele 
expoziții care ne jalonează âctiVi-1 
tatea pe aceea care, anul trecut; 
s-a bucurat de un binemeritat 
succes de public. Expoziția era re
zultatul unor documentări făcute 
pe teren, era axată pe prezentarea 
portretelor fruntașilor din agricul
tura județului, al acestor oameni 
care contribuie efectiv la con
struirea vieții noi pe pămintul pa
triei. Personal, am fost impresio
nat de preocupările oșenilor, de 
arta lor tradițională, dar și de via
ta lor contemporană, pe care am 
încercat să le interpretez, să le 
transpun în lucrările mele. M-am 
aflat adeseori în mijlocul mineri
lor. Am stat de vorbă cu ei, le-am 
făcut numeroase portrete pe care 
le-am și dăruit celor portretizați. 
Voi reveni în această vară printre 
minerii de la Turț și doresc să 
organizez cu lucrările realizate 
acolo o nouă expoziție personală. 
Sint, cred, răspunsuri concrete, di
recte la o definire contemporană 
a noțiunii de patriotism.

Nici nu mai trebuie să notăm 
faptul știut că efortul (și creația!) 
devine, dintru începuturi, o lege da 
fier a vieții sociale. Dar efortul in 
sine ar fi zbatere inutilă, dacă nu 
ar sluji veșnicei sforțări a omului 
de a cunoaște și a crea. De a face 
în așa fel ca lucrarea sa, actul său 
creator să fie neapărat integral ne
cesar vieții pure și fericite din jur. 
Fiindcă, ia baza acțiunilor noastre, 
deci și a creației, nu pot fi decît 
cauze complexe. Care ne obligă să 
plătim prețul jertfei proprii, al ar
derii proprii, munca noastră fiind 
o necesitate și pentru noi, dar și 
pentru o imensă majoritate. Căci, 
așa cum nota Enescu, pentru 
mine, viața fără muncă, nu-și are 
rațiunea..." așa putem nota și noi 
faptul că nu ajunge ca, in calita
te de creatori, să ne trăim doar 
viața, ci va trebui să ne-o cîști- 
găm prin propria dăruire a creați
ei noastre.

Socialismul românesc, pe care-1 
zidim azi în patria noastră, presu
pune un cult energic al muncii, al 
acțiunii fiecărui individ, cu atît 
mai din plin al acțiunii omului 
creator de artă, căruia nu-i este 
indiferent spre ce se îndreaptă o- 
pera sa și cui slujește ea în angre
najul omenesc din care a apărut.

Clădită pe principii noi, de eli
berare a ființei umane din exploa
tarea milenară, din principiul urii, 
al spaimei, al rasismului, că- 
lăuzindu-se după structuri ale unei 
etici noi, luminoase și vizionare, 
unice în istorie, patria noastră, so
cialismul românesc aplică, în timp 
și spațiu, o formulă proprie de exis
tență socială, caută un drum pro
priu de afirmare, de realizare a 
ființei sale naționale, care pretind 
și ele un efort maxim, îndatoriri 
maxime dih partea fiecărui mem
bru al societății.

Intrind în acest flux unanim 
creator, căutîndu-și îndatoririle ca 
și înaintașii săi, contribuind, prin 
opera sa, ca cetățean și artist, Ia 
înălțarea patriei și la fericirea 
compatrioților săi, fugind de pasi
vitate, de lașitate spirituală, de 
compromis, ci înrolîndu-se în ac
țiunea fermă, revoluționară, pre
conizată de partid, de a crea o li
teratură autentică, pe măsura 
timpului și a cerințelor sale, artis

tul contemporan al României so
cialiste devine conștient de împli
nirea îndatoririlor sale, îndatoriri 
ce țin de libertatea sa de afirmare 
plenară, de proporția comunicării

Reflectarea trecutului 
eroic al poporului 
în opera de teatru 

Dan TĂRCHILA
Prin opera lui, scriitorul este o- 

mul cel mai legat de o anumită pa
trie și de anumită limbă. Nu există 
scriitor universal, ci operă de va
loare, care, tocmai prin marile ei 
calități se impune întregii lumi. 
Cultura este produsul c’el mai spe
cific al unei națiuni și ea ține 
de geniul fiecărui popor în parte. 
Oricît de mare ar fi literatura unei 
țări, ca rămîne inconfundabilă și 
legată de o concepție și de o lim
bă. Tentativele de a scrie în afara 
spiritualității poporului căruia îi 
aparții au eșuat totdeauna.

Ca îscfițțor, trăiesc și scriu cu 
credința că im strămoș de-al meu 
ar Ș murlț tindeva pe malul unui 
râu ’Sin Transilvania, apărîndu-și 
plaiul ca oștean în oastea lui Me- 
niimprut și legîndu-mă, cu limbă 
de moartei să-1 pomenesc în același 
grai în oare m-a visat el înainte 
de a pil maț fi. Și toți cei care 
iran urmat de atunci pînă la mine 
și-au ținut legămîntul, iar eu, as
tăzi, poț să merg cu fruntea sus 
pentru că am înaintea mea un no
bil și eroic trecut. Un trecut pe 
care isînț dator să-1 apăr, dacă 
vreau să exist, dacă vreau să-mi 
apăr viitorul. Cred că una dintre 
marile misiuni ale scriitorului este 
acum de a pleda in fața lumii des
pre dreptatea și drepturile patriei 
sale, punîndu-și scrisul și întreaga 
viață în slujba trecutului, prezen
tului și viitorului propriului său 
popor. Atîta timp cît se mal rotesc 
păsări de pradă și mai dau tîrcoa- 
le fructelor de aur ale grădinii 
mele, am datoria să rămîn cu ochii 
deschiși zi și noapte și să stau de 
pază fără odihnă. Fiecare rînd aș
ternut pe hîrtie, fiecare pagină

Istoria - permanentă sursă 
de inspirație pentru 

creația muzicală
' Theodor GRIGORIU —==

Investigarea istoriei este pînă 
la urmă investigarea fizionomiei 
morale a unui popor, iar aici se 
deschide în fața artei un cimp 
larg de teme. în bogăția de fapte 
ale istoriei, noastre, ca și în deta
liile ei se află încrustat ceea ce 
ne caracterizează și de aceea ideea 
de Epopee Națională mi s-a părut 
totdeauna generoasă și capabilă 
să inspire un muzician.

Cind am sărbătorit 2 050 de ani 
de la constituirea primului stat 
dac centralizat, sub conducerea 
lui Burebista, eposul antic a reve
nit puternic în orizontul compozi
torilor. geneza poporului român — 
unul din miracolele istoriei uni
versale — s-a dovedit încă o dată 
a fi prilej de reflecție profundă, 
în lungul drum al afirmării popo
rului român, momentele fierbinți, 
ale marilor acte, se cer încă adîn- 
cite și arta poate surprinde resor
turile fine care le-au determinat, 
ne poate revela ceva din viata si 
frămîntările marilor eroi.

Compozitorii de pretutindeni 
s-au aplecat dintotdeauna asupra 
trecutului istoric, Gluck o făcea 
în „Ifigenia în Aulida", Berlioz în 
„Troienii", Faurâ în „Penelopa", 
Verdi în „Nabucco" sau „Aida", 
Zirra în „Alexandru Lăpușneanu" 
etc., dar elementele de sugestie 
sonoră cred că sint infinit mai 
apte astăzi să evoce epocile trecu
te. Aș îndrăzni să spun că. așa 
cum în limbă arhaismele te pot 
conduce spre o topică de exprima
re veche, plină de farmec, uneori 
de o profunzime tulburătoare. în 
instrumente se află închise sono
rități ancestrale sau mai apropiate 
de noi, iar tehnicile muzicale con
temporane pot evoca cu pregnan
tă atmosfera unor timpuri din tre
cut. Desigur. aceasta la nivelul 
de jos, al mijloacelor, pentru că 
ceea ce urmărim în principal este 
sensul și semnificațiile istoriei : 
„Sărbătoarea primăverii" de Stra- 
vinski sau „Suita scită" de Proko
fiev nu sint numai demonstrație 
de culori neauzite, ce produc un 
fior al vechimii, ci și fabuloase 
analize psihologice ale colectivi
tăților umane din trecutul Istoric 
îndepărtat.

Dacă, așa cum se vede, paleta 
mijloacelor e acum vastă, iar mu
zica deține „maneta" neîntrecută 
a timpului, plimbîndu-ne „prin 
secoli", nu ne rămîne decît să în
țelegem drumul neobosit, atît de 
dramatic (și de prea multe ori 

sale cu lumea, de forța talentului 
său, a visului înaripat, pus ca o 
mirabilă sămînță să rodească în lu
crarea pe care el o are de făcut 
pe pămint.

trebuie să fie actul de naștere al 
fiecărei zile a patriei, act unde 
sint înscriși părinții și părinții pă
rinților, prin care patria rămine 
identică cu ea însăși, așa cum a 
fost de cind există. Fiindcă, de mi
lenii, patria mea a lăsat nume de 
necontestat pe lungul drum al is
toriei europene, urme atît de 
adinei îneît nimeni n-a putut să 
ni le șteargă, nici prin amenințări, 
nici prin viclenii. Avem nevoie de 
o literatură viguroasă, care, ca și 
pînă acum, eă pornească de la te
zaurul excepțional de documente 
pe care-1 avem astăzi, să vorbeas
că oamenilor despre adevăr, des
pre adevărurile patriei, ale ctito
rilor ei de ieri și de azi. Neobosiți 
să fim cînd scriem despre Mircea, 
și Ștefan, și Mihai, despre jărate
cul ce arde de peste două mii de 
ani în vatra românească a Tran
silvaniei. încălzind cu dogoarea 
Iui veacurile bîntuite de viscolele 
unei istorii crâncene, dar nu mai 
puțin glorioase, ca și despre îm
plinirile și idealurile prezentului. 
Fără un patriotism înflăcărat, nu 
ne putem concepe literatura. Pe 
temelia idealurilor de libertate, 
unitate și independentă s-a ridicat 
edificiul spiritualității românești 
fără de care n-am fi putut răz
bate ca să ajungem să ne împli
nim ca popor liber, unit și inde
pendent. Ne revine sarcina de o- 
noare să continuăm scrierea mă
reței epopei a poporului, cu atît 
mai mult cu cît veacul nostru da
torează o parte din izbînzile lui și 
românilor, care s-au impus cu 
prestigiul unor creații excepționa
le izvorâte din concepția româneas
că despre lume și existență.

tragic) al omului către progres și 
lumină. E o datorie a timpului 
prezent, cînd omenirea și zestrea 
ei sint amenințate din atîtea di
recții.

Mai e însă ceva, alături de înțe
legerea sensurilor profunde ale 
istoriei : nimeni ca noi nu poate 
vorbi mai adine și mai adevărat 
despre 'ce s-a întimplat în acest 
colț de lume. în spațiul tării noas
tre. Problema e mai complicată 
decît s-ar crede, pentru că „Tro
ienii" lui Berlioz sint de fapt o 
viziune intens interpretată a tra
gicei cetăți antice. „Aida" e o fic
țiune istorică, în timp ce noi avem 
în istoria noastră multe, foarte 
multe fapte reale ce nu sint mit 
sau legendă. Multe din momentele 
istoriei noastre sint așa de extra
ordinare. îneît întrec imaginația 
oricărui artist. Mă gîndesc la des
tinele lui Mihai Vodă Viteazul, la 
Horia, Avram Iancu. Tudor Vladi- 
mirescu și la multi alții.

Complexitatea conjuncturilor în 
care au acționat marile figuri ale 
românilor nu poate fi expusă de
cît de noi, oficii de exhaustivă ar 
fi cercetarea din afară a documen
telor. E vorba de o stare de spirit, 
care e a noastră proprie și ea ne 
e transmisă din tată în fiu. Tocmai 
acest element, fundamental și ine
fabil în același timp, ar fi de dorit 
să nu se piardă, să nu se iroseas
că, uitînd datoriile noastre de ar
tiști cetățeni.

Compozitorii noștri cei mai ca
pabili au și făcut-o cu multă dă
ruire și nu doresc a-i mai aminti, 
ei fiind bine cunoscuți. Marele 
talent muzical s-a întîlnit adesea 
cu o pasiune ardentă pentru tre
cutul nostru istoric. Desigur, ne 
aflăm încă la un început de drum, 
dar premisele sint din cele mai 
promițătoare.

Pentru a încheia aceste ginduri 
despre o temă care se cere amplu 
dezbătută, o analiză ascuțită asu
pra istoriei este totdeauna plină 
de învățăminte, nu numai pe pla
nul cunoștințelor generale, dar și 
al artei. A înțelege istoria — din 
perspectiva noastră — ne este as
tăzi extrem de folositor, iar pen
tru a o prezenta simplu și expre
siv contemporanilor noștri. în 
opere de artă ce vor putea înfrun
ta timpul, avem nevoie de simțul 
studiului și al probității, dar și de 
acel spirit patriotic, singurul în 
stare s-o prezinte elevat și con
vingător.

PROGRAMUL 1
8,00 Teleșcoală
8,40 Omul și sănătatea
9,00 De strajă patriei
9,30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului
11.43 Lumea copiilor
13,00 Telex
13,05 Album duminical. Umor și mu

zică, desene animate, muzică u- 
șoară șl populara, reportaje.

17,25 Călătorii spre viitor. Emislune- 
concurs pentru pionieri

18,13 Telesport
19,00 Telejurnal
19.30 Patriotismul — permanență a 

istoriei noastre. Documentar- 
eseu

19.50 Cintarea României. De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran. 
Primăvară bucureșteană

30,40 Film artistic : „Despre o anume 
fericire". Producție a Casei de 
filme Cinci

22,03 Telejurnal ■ Sport
22.30 Dulce, dulce Românie. Emisiu

ne de muzică românească

PROGRAMUL 3
13,00 Concert de prînz
13.50 Clubul tineretului
14.35 Teatru TV : „Sflntul Mitică Bla- 

jlnu"
18.35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.30 Telerama
20,00 Serată muzicală TV (continuare)
21,10 statornici pe acest pămint
21.30 Muzică de jaz
22,05 Telejurnal ■ Sport

LUNI, 31 MAI
PROGRAMUL 1

15,00 Emisiune tn limba maghiară
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.30 Actualitatea economică
20.45 Cadran mondial
21,05 Roman foileton „Drumuri"
21.50 Telejurnal
22,05 Ansambluri corale muncitorești

PROGRAMUL 3
15,00 Cenacluri ale tineretului
15.30 Legalitatea socialistă — uma

nism revoluționar
15.50 Album Coral
16.00 La inceput de săptămîr.ă
20,00 Telejurnal
20.30 Moștenire pentru viitor
21,05 Treptele afirmării
21.50 Telejurnal „
22,05 Actualitatea cultural-artlstlc. L.

teatre
■ Teatrul Național (sala mică, 
14 71 71) : Hagi Tudose — 15; Generoa
sa fundație — 19,30; (sala Atelier)': 
Cartea lui loviți — 10; Idolul și Ion 
Anapoda — 19; (sala mică a Palatu
lui) ; Gimnastică sentimentală —
— 15,30; 19.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : La 
calul bălan — 10,30, Prințesa circului
— 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): An
chetă asupra unui tinăr care nu a 
făcut nimic — 10; O scrisoare pier
dută — 15; Voluptatea onoare! — 
19,30; (sala Grădina Icoanei): Anec
dote provinciale — 10; Poezia muzicii 
tinere -—15; 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbrăcăm 
pe cei goi — 10,30; înaintea pensionă- 
rii — 19 30
■ Teatrul Foarte Mîc (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 11; Lec
ția do engleză — 20.
■ Teatrul „Nottara" (sala Magheru, 
59 31 03) : Mița In sac — 10,30; 19,30; 
(sala Studio) : Noaptea umbrelor — 
10; Copiii soarelui — 19.
■ Teatrul Giulești 1 (sala Majestic,
14 72 34) : Totul în grădină — 10;
Ordinatorul — 15; Nu ne naștem toți 
la aceeași vîrstă — 19,80.
■ Teatrul „Al. Davllâ" — Pitești (la 
sala Teatrului de comedie, 16 64 60) ; 
Cu-i e frică de Virginia Woolf —
19,30.
■ Teatrul „Constantin Tănase" (sala 
Savoy, 15 36 78) : Vorba Iui Tănase
— 20; (grădina Boema) : Frumosul 
din pădurea zăpăcită... — 20.
■ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
într-un ceas bun — 11; EX — 18,30.
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 1 3 00) : Fata moșului cea harnică
— 11; Așa se etntă pe la noi — 19.
■ Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45): 
Siciliana — 10; 19,30.
■ Teatru) „Țăndărică" (15 23 77) : 
Petrică și lupul — 11.
■ Circul București (1101 20) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 10; 16; 19,30.
■ Ansamblul de estradă al armatei 
(13 60 64) : Curierul melodiilor prefe
rate — 16,30; 19,30.
■ Studioul de teatru a! I.A.T.C. 
(15 72 59) ; Troilus și Cresida — 19,30.

c i n e m a*
■ Un echipaj pentru Singapore :
SCALA — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.15.
■ Calculatorul mărturisește : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,15; 
18; 20, GRIVITA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
■ în to arce-te șl mai privește o dată:
TIMPURI NOI — 9; 11,30; 14; 17;
19j30, COTROCENI — 15,30; 17,45; • 20.
■ Grăbește-te încet : BUZEȘTI — 15; 
17; 19, la grădină — 20,45.
■ înghiți torul de săbii : DRUMUL
SĂRII — 16; 18; 20. MUNCA — 16;
18; 20.
■ Orgolii : VIITORUL — 15,30; 17,30;
19,30.
■ Lucie („Zilele filmului norve
gian") : STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
■ Angela merge mai departe : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
■ Roberto Carlos cu 300 km pe oră : 
PATRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, EXCELSIOR — 9; 11,13; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 9; 11; 
13,15; 15,30; 18,45; 20.
■ Drumul oaselor : CENTRAL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Comoara din lacul de argint: PA
CEA — 10,30; 15,30; 17,30: 19,30, GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20,45.
■ Un marinar rămîne pe țărm : 
ARTA — 15,30: 17,30; 19,30.
■ La Est de Java : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15.
■ Ziua gloriei : CAPITOL — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20,45.
M Bonner fiul : BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
29.15,
■ Pilot de formula I : FESTIVAL — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
la grădină — 20,45.
■ Cinci pentru infern : DACIA — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20, la grădi
nă — 21.
■ Benji — 9; 11; 13, Grănicerii — 13; 
17,30; 20 : DOINA.
■ cei 7 fantastici : GRADINA AU
RORA — 20,45.
■ Hello Dolly : EFORIE — 9; 19; 16;
19.
■ Atenție la pana de vultur : LIRA
— 15,30; 18; 20, la grădină — 20,45,
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, GRADINA GLORIA — 20,45.
■ Tess ; GIULEȘTI — 9; 12,15; 18;
19.15, POPULAR — 13,30; 16,30; 19,30.
■ In spațiu : VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Salvo D’Acquisto : CULTURAL — 
9: 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20,15.
■ Lanțul amintirilor : COSMOS —* 
8,30; 11,30; 14,30; 17.30; 20,30, FLA- 
CARA — 10; 13; 16; 19.
■ Asociatul ; GRADINA ARTA —
20,45.
■ De la 9 la 5 : GRADINA FESTI
VAL — 20,45.
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Ședința Biroului Executiv al Comitetului
national român nOamenii de știință și pacea

(Urmare din pag. I)
Geneva, a unor acțiuni de populari
zare a concepției tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, cu privire la 
dezarmare, pace și securitate inter
națională.

S-a arătat, totodată, că la lucră
rile Comitetului pentru dezarmare 
de la Geneva a fost prezentat un 
document de lucru al Comitetului 
național român „Oamenii de știința 
și pacea", care propune conveni
rea unui cadru propice care să dea 
posibilitatea oamenilor de știință să 
contribuie nemijlocit la desfășura
rea negocierilor în marile probleme 
ale dezarmării, punind un accent 
deosebit pe necesitatea prevenirii 
folosirii celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii în scbpul creării 
de arme de distrugere în masă.

In cadrul ședinței a fost relevată 
preocuparea Comitetului național 
român „Oamenii de știință și pacea" 
de a-și aduce, alături de celelalte or-

ganizații' neguvernamentale, interna
ționale și naționale, o contribuție tot 
mai importantă la lucrările celei de-a 
doua sesiuni speciale a O.N.U. con
sacrate dezarmării. îndeplinindu-și 
astfel, cu înaltă răspundere, manda
tul încredințat de oamenii de știință 
din țara noastră.

în cadrul ședinței a fost apoi 
dezbătut și aprobat planul de muncă 
privind activitatea Comitetului na
țional român „Oamenii de știință și 
pacea", pe semestrul II al anului 
1932 și pe anul 1983. Planul prevede 
intensificarea activității comitetului 
național, prin organizarea de acțiuni 
pentru mobilizarea oamenilor de ști
ință, a tineretului la înfăptuirea po
liticii de pace a partidului și statului 
nostru. Se prevede dezvoltarea co
laborării comitetului cu organizații și 
personalități științifice de peste 
hotare în lupta pentru pace și de
zarmare, participarea la organizarea 
„Anului internațional al tineretului", 
precum și la alte acțiuni consacrate 
păcii și dezarmării.

S-a apreciat că trebuie intensifica
te manifestările organizate de Comi
tetul național român „Oamenii de 
știință și pacea" — care a cuprins 
numeroase conferințe, simpozioane, 
mese rotunde — șj în cadrul cărora 
s-a urmărit stabilirea unor obiective 
concrete prin care oamenii de știință 
români pot să-și aducă contribuția 
specifică la înfăptuirea politicii 
partidului de promovare a păcii, de
zarmării și cooperării internaționale.

Subliniind necesitatea reactualizării 
programului de lucru al Comitetului 
național român „Oamenii de știință 
și pacea", tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu a apre
ciat, în încheierea ședinței, că acțiu
nile prevăzute vor da o expresie tot 
mai pregnantă dorinței oamenilor de 
știință din țara noastră, a întregului 
popor român pentru înfăptuirea de
zarmării, și în primul rind a dezar
mării nucleare, pentru promovarea 
politicii ferme de pace și colaborare 
a partidului și statului nostru.

REGHIN vremea

Telegrame de felicitare adresate
tovarășului Constantin Dascălescu

Cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția de prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste România, țin să vă transmit cele mai călduroase 
felicitări.

Doresc ca relațiile de prietenie dintre popoarele vietnamez șl român să 
se consolidezi» și să se dezvolte tot mai mult

Vă urez multă sănătate și succes deplin in activitatea dumneavoastră de 
Înaltă răspundere.

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu 

a mai primit, cu același prilej, o te
legramă din partea primului minis
tru al Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, membru al Bi
roului Politic al F.L.N., Mohamed 
Benahmed Abdelghani, prin care 
1 se transmit călduroase felicitări

FAM VAN DONG
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii . Socialiste Vietnam

★
cu prilejul alegerii sale tn funcția 
de prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România și se 
exprimă dorința de a se dezvolta pe 
mai departe relațiile de prietenie 
tradițională șl de cooperare dintre 
țările noastre.

(Agerpres)

Cronica zilei

COTIDIAN.
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"

Industria orașului 
a îndeplinit 

planul pe 5 luni
Oamenii muncii din indus

tria orașului Reghin au obți
nut realizări deosebite in 
modernizarea fluxurilor tehno
logice și valorificarea supe
rioară a resurselor materiale de 
care dispun. Ca urmare, ei au 
raportat îndeplinirea, Înainte 
de termen, a planului produc
ției n 
ale a< 
cu ce’ 
realizi 
lor de . 
prinderea metalurgică 
blica".

Timpul probabil pentru Intervalul 30 
mai, ora ZI — 2 Iunie, ora 21. In țară: 
Vremea va ti In general frumoasă, cu 
cerul variabil, exceptind jumătatea da 
est a țării, unde vor cădea ploi cu ca
racter de aversă, Însoțite de descărcări 
electrice și intensificări ale vlntulul,

îndeosebi la începutul Intervalului. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade, iar cele maxime 
între 20 șl 30 de grade. în București : 
Vremea va fi în general frumoasă, cu 
cerul variabil, favorabil aversei de 
ploaie, însoțită de descărcări electrice, 
la începutul intervalului. Vint slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 13 și 18 gra
de, iar cele maxime între 25 și 28 de 
grade, mai coborîte în prima zl. (Pop 
Cornelia, meteorolog de serviciu).

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

pe primele 5 luni 
ui an. Intre unitățile 

mai bune rezultate în~ 
ea exemplară a sarcini- 
plan se numără între- 

„Repu- 
I.F.E.T., întreprinderea 

de bere și cooperativa „Lemn- 
metal". (Gheorghe Giurgiu).

HUNEDOARA:

însemnate depășiri 
la producția fizică

Colectivele unităților econo
mice din județul Hunedoara în
registrează, de la începutul anu
lui și pină acum, însemnate de
pășiri de plan la producția fi
zică. Prin mai buna folosire a 
capacităților de producție și a 
forței de muncă, promovarea 
unor noi tehnologii de lucru, in 
această perioadă s-au realizat, 
peste prevederi, 12 517 tone hui
lă netă, 2 240 tone fier în mine
reu marfă, 6 138 tone cocs meta
lurgic, 4 876 tone laminate mij
locii și ușoare. 75 tone cupru in 
concentrate, 1 052 tone utilaje 
tehnologice pentru lucrările mi
niere și pentru metalurgie și 
alte însemnate cantități de pro
duse. (Sabin Cerbu).

CONSTANȚA

O nouă fabrică 
de conserve 

din pește
La Constanta a intrat în pro

ducție, cu 30 de zile înainte de 
termenul prevăzut in grafice, 
o nouă fabrică de conserve și 
semiconserve din pește. Secțiile 
de fabricație sint dotate cu uti
laje și instalații automatizate, 
de mare productivitate, reali
zate în țară. (George Mih&escu).

-*■ (------------------

(Urmare din pag. I)
secțiile de producție). Fi
laret Chivuță, șeful ate
lierului (fotografia de sus 
din suita imaginilor de 
la pag. I), ne arată, ne 
explică, e intr-o bună 
dispoziție perpetuă și are 
aerul omului care tră
iește cumva... in viitor. 
Ceea ce. pe undeva, e chiar 
adevărat. Ne vorbeștte des
pre faptul că uzina și-a 
creat un puternic corp pro
priu de proiectanți (numai 
astfel ar putea să ofere 
producției produse mereu 
noi și înnoite) și cum, pen
tru asta, au 
din secții 
inginerii și 
duși aici ca 
să facă, cu 
muncă de 
colo. în 
producție — 
directorul — nu e nevoie, 
neapărat, de multi in
gineri. e o muncă de ru
tină căreia un maistru bun 
ii face față cu prisosință". 
Au fost și aici probleme de 
ordin moral. Cind sînt in 
producție, tinerii ingineri 
ar vrea... proiectare. E un 
soi de vis elevat. Venind in 
proiectare, toți își dau 
seama că aic> nu au de 
plimbat de colo-colo o hîr- 
tie, nici nu e de stat la ca
fele și la șuete, d se mun-

fost scoși 
aproape toți 
au fost a- 

să gindească. 
adevărat, o 

inginer. „A- 
secțiile de 

ne spusese si

FOTBAL: în derbiul campionatului, 
Dinamo - Universitatea Craiova: 4—0!

Ieri, in meciul derbi al campiona
tului, Dinamo a întrecut net pe Uni
versitatea Craiova, cu 4—0.

Rezultatele celorlalte partide ale 
etapei nr. 30 : Corvinul — Sportul 
studențesc 1—0, Jiul — Steaua 2—0, 
F.C. Olt — F.C. Chimia 1—1, Univer
sitatea Cluj-Napoca — F.C. Argeș 
1—1, F.C. Constanța — Politehnica

Timișoara 1—0, Progresul Vulcan — 
C.S. Tîrgoviște 1—0, U.T.A. — S.C. 
Bacău 1—0, F.C.M. Brașov — A.S.A. 
3—0.

în clasament, pe primul loc a 
trecut, din nou, Dinamo — 42 puncte, 
urmată de Universitatea Craiova — 
40 p. și Corvinul — 37 p.

Etapa viitoare este programată în 
ziua de miercuri, 2 iunie.

Sîmbătă s-au Încheiat, la Bucu
rești. lucrările primei sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-somaleze de cooperare econo
mică și tehnică.

Cele două delegații au analizat. In 
lumina hotăririlor convenite cu pri
lejul convorbirilor dintre conducăto
rii de partid și de stat ai celor două 
țâri, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mohamed Siad Barre, po
sibilitățile amplificării relațiilor eco
nomice bilaterale și au stabilit mă
suri concrete pentru dezvoltarea co
laborării și cooperării româno-so- 
maleze în domenii de interes reci
proc, pentru lărgirea și diversifica
rea schimburilor comerciale dintre 
România și Somalia.

Aceste măsuri au fost consemnate 
In Protocolul sesiunii, care a fost 
semnat de președinții celor două 
părți in comisie, tovarășii Gheorghe 
Ciolănescu. adjunct al ministrului 
agriculturii și industriei alimentare, 
șef al Departamentului agriculturii 
de stat, și Yusuf Aii Osman, minis
tru consilier la Ministerul Planifică
rii Naționale pentru Probleme de 
Acorduri și Cooperare Internațională 
al R.D. Somalia.

ția de prietenie România — Marea 
Britanic și a vizitat obiective social- 
culturale din Capitală.

★
O sesiune de comunicări științifice 

cu tema „Casa românească — coor
donate arhaice și universale" a avut 
Ioc la Muzeul satului și de artă popu
lară din Capitală. Comunicările pre
zentate timp de două zile, de către 
specialiști din Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, etnografi, arhi- 
tecți, istorici de artă au abordat as
pecte multiple privind arhitectura 
populară românească, evoluția diver
selor tipuri de locuințe rurale pe te
ritoriul țării noastre, interdependența 
dintre elementele tradiționale arhi
tecturale și componentele de bază ale 
locuințelor moderne din zonele ru
rale și urbane.

(Agerpres)

■ In municipiul Bacău a fost 
predat „la chele" apartamentul cu 
numărul 5 000 realizat de construc
torii trustului județean în perioada 
care a trecut din actualul cincinal. 
Perioadă in care au fost finalizate 
lucrările la noile ansambluri de lo
cuințe „Republicii", „Carpați" și 
„Cornișa II". La ora actuală, for
țele sint concentrate la înălțarea 
noului centru civic al municipiului 
Bacău, precum și la realizarea an
samblului de locuințe „George Ba- 
covla", care va totaliza în 
4 500 de apartamente.

■ Nu întimplător primăria 
nei Berceni, județul Giurgiu, 
ținut „Ordinul Muncii" clasa 
pentru ocuparea locului doi în 1981 
în întrecerea pe țară a consiliilor 
populare comunale privind îndepli
nirea sarcinilor de plan, buna gos
podărire ți înfrumusețare a locali
tății. Aici, flecare curte este o ade
vărată grădină de legume, multe 
dintre ele fiind livrate și pentru pie
țele Capitalei.

■ La întreprinderea „Metaloteh- 
nica” din Tirgu Mureș s-a realizat, 
In premieră pe țară, mașina semi
automată de cusut pense, care are

mare productivitate. In plus, se

final

comu- 
a ob- 
a ll-a

renunțâ la importul unor astfel de 
mașini.

■ La I.M.A.I.A. Sibiu au fost exe
cutate în premieră și livrate primele 
echipamente de recoltat pleavă ata- 
șabile la combina C-12. Cu ele 
vor^fl dotate, pînă la începerea 
campaniei de recoltări, toate com
binele C-12 din țară.

■ La parterul noilor blocuri de la 
Intrarea in orașul Rm. Sărat s-a 
deschis expoziția de mobilă cu 
vinzare „Confortul". Diferitele tipuri 
de mobilă sint aranjate ca în apar
tament, printre ele aflîndu-se și 
noile creații ale fabricii de mobilă 
din localitate.

■ Constructorii de utilaj chimic 
din Borzești au conceput și reali
zat primele pompe pentru produ
cerea frigului care folosesc drept 
surse de energie căldura recupera
tă din apele de răcire. Ele sint des
tinate îndeosebi marilor unități in
dustriale din țară.

■ Țăranii cooperatori din Timbo- 
iești, județul Vrancea, au pregătit 
pentru plantările din toamnă peste 
5 milioane vițe de vie altoite. Ma
terialul săditor va asigura întine
rirea patrimoniului viticol al jude
țului cu 400 hectare.

C TURIȘTII PE LITORAL:

ATLETISM: Rezultat de valoare mondială
la Campionatele internaționale ale României
Pe stadionul „23 August" din Ca

pitală au început Întrecerile celei 
de-a 27-a ediții a campionatelor in
ternaționale de atletism ale Româ
niei, la care participă sportivi și 
sportive

Prima 
cată de 
românce 
toare în 
me cu un rezultat de valoare mon
dială : 7,01 m. Confirmind perfor
manțele anterioare, Anișoara Cușmir 
a stabilit, din a patra încercare, un 
nou record național cu 7,00 m (sări
tura de 7,01 m realizată in prima În
cercare a beneficiat de vînt favo
rabil). Pe locurile următoare s-au 
clasat alte două sportive românce,

din opt țări.
zi de concurs a fost mar- 
excelenta evoluție a atletei
Anișoara Cușmir, învingă- 
proba de săritură în lungi-

de asemenea cu rezultate foarte 
bune : Gina Panait-Ghioroaie — 
6,76 m și Vali Ionescu — 6,71 m.

Foarte disputată a fost și proba fe
minină de aruncarea discului, ciști- 
gată de atleta din R. D. Germană, 
Irina Meszynski — 66,26 m, urmată 
de Mariana Ionescu — 64,90 m și 
Florența Crăciunescu — 64,46 m. 
Proba de 400 m plat a revenit lui 
Vladimir Prosin. cu timpul de 46”33/ 
100. La 400 m plat femei, reprezen
tanta noastră Iboya Korodi s-a clasat 
prima, cu 51”90/100. Ion Olteanu a 
cîștigat proba de 110 m garduri în 
14”10/100. iar Tudorel Pireu pe cea 
de aruncarea suliței cu 76,30 m.

Campionatele continuă astăzi, di
mineața de la ora 9,30 și după- 
amiaza de la ora 16,00.

TENIS: Succese ale jucătoarelor noastre
la „Roland Garros“

Cele două jucătoare românce. Lu
cia Romanov și Virginia Ruzici, par
ticipante Ia turneul internațional de 
tenis de la .Roland Garros" s-au 
calificat în sferturile de finală ale 
probei de 
victoriilor 
trulea tur.

Virginia
6—2 pe

simplu femei, în urma 
repurtate în cel de-al pa-

Ruzici a învins-o cu 6—4, 
campioana argentiniană

Ivanna Madruga, iar Lucia Romanov 
s-a calificat în dauna americancei 
Anne Smith, care. în primul set. la 
scorul de 6—5 in favoarea româncei, 
a abandonat, fiind suferindă.

In turul doi al probei de dublu 
bărbați. perechea Ilie Năstase 
(România). J.L. Clerc (Argentina) 
a eliminat cu 6—7, 6—2. 6—4 cuplul 
I. Haroon (Zimbabwe) — M. Vines 
(S.U.A.)

Cu prilejul lucrărilor sesiunii, con
ducătorul delegației somaleze a mai 
avut convorbiri cu tovarășii Ion 
Teșu, ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, Gheorghe Nesto- 
rescu, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, Gheor
ghe Cazan, adjunct al ministrului in
dustriei ușoare, și Angelo Miculescu, 
președintele Academiei de științe 
agricole și 6ilvice.

★
Sîmbătă, la Constanța, s-au înche

iat lucrările primei consfătuiri na
ționale cu tema „Folosirea rațională 
și protecția apelor", manifestare ști
ințifică cu caracter aplicativ, organi
zată de Consiliul Național al Apelor, 
în colaborare cu Consiliul popular 
județean Constanța.

In încheierea lucrărilor, particlpan- 
ții au adoptat textul unei telegrame 
adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care, între al
tele, se spune : Participant!! la con
sfătuire se angajează ca, la locurile 
lor de muncă, împreună cu colecti
vele in care lucrează, să acționeze cu 
toată priceperea și dăruirea pentru 
aducerea la îndeplinire a sarcinilor 
ce le revin din documentele de 
partid și de stat, din indicațiile date 
de dumneavoastră, mult stimate' to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, în vederea utilizării cu 
maximum de eficiență și protejării 
ferme a resurselor de apă ale țării.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, în perioada 
26—29 mai ne-a vizitat țara directo
rul Fundației „Bertrand Russell" 
pentru pace din Marea Britanie, Ken 
Coates.

Oaspetele a avut întrevederi la 
Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. Comi
tetul Național Român „Oamenii de 
știință și pacea", Centrul național 
pentru promovarea prieteniei și cola
borării cu alțe popoare, Comitetul 
Național pentțju Apărarea Păcii. Mi
nisterul Afacerilor Externe. Asocia-

primele impresii în „cartea vacanțelor"
Declarații ale vilegiaturi;* 
tilor români și străini 
atlați în aceste zile pe țăr
mul însorit al Mării Negre

cește, li se cer idei, cunoș
tințe multe, efortul de a fi 
„la zi" cu tot ce e mai nou 
în domeniu, frămîntare 
multă, schițe, calcule, pro
iecte — o muncă vie. Uno
ra le vine greu...

— Lucrind la proiectul 
unui motor nou — zice Chi- 
vuță — noi avem în min
te mereu gindul că undeva

linie are acum 36 de oa
meni și produce cam tot 
atît. O creștere substanția
lă a productivității in con
dițiile in care s-au introdus 
în fabricație 
de mult mai 
xitate. S-au 
nologii și 
modernizat totul.
fost de ajuns. Oamenii in

produse noi, 
mare comple- 
schimbat teh- 
instalatii. s-a 

dar n-a

parte și i-am vorbit ca fi
icei mele. Despre ce este și 
ce nu este important, des
pre rostul ei în viață, des
pre mîndrie... Și i-am făcut 
un program strict și-am a- 
jutat-o să înțeleagă bucu
ria lucrului bine făcut, să 
capete gustul muncii... 
„Ambiționează-te fato, am
biția îl propulsează pe

Climatul muncii, climatul exigenței muncitorești

ces) Ia un stil nou, la exi
gențe noi, să fim flexibili, 
să facem repede și la cota 
maximă a calității, nici o 
derogare, nici un „lasă că 
merge și așa", totul la vîr- 
ful-virfului... Un timp am 
crezut că ne iese sufletul. 
Dar ce oameni sîntem noi 
acuma ! Facem singuri to
tul : sedevistica. tehnologii, 
proiecte, instalații. Vedeți, 
asta am cîștigat noi : ideea 
că stă în puterea omului să 
facă și lucruri care ar pă
rea că nu se pot face. E 
ușor să spui „nu 
și gata. Dar ce 
după asta ? Cine 
tu atunci ? Cine 
trăiești ? Mereu

1

în lume, la cine știe ce 
mare firmă, alți proiectant!, 
ca noi, se gîndesc sau lu
crează la aceeași idee, la 
același motor. Și e „care 
pe care". Cîștigă cei care-1 
vor scoate primii.

Și acum. într-o secție de 
producție, la motoare asin
crone. Discutăm și-l înso
țim prin secție pe maistrul 
Stan Chivu (fotografia 
din mijloc), șeful ateli
erului de prelucrări me
canice. Aflăm de la el 
că, în urmă cu un an 
și jumătate, o linie de mo
toare asincrone, de exem
plu, avea 108 oameni și fa
brica un anumit număr de 
motoare pe lună. Aceeași

primul rind au trebuit 
șă-și „modernizeze" atitu
dinea față de munca lor. 
Ăsta a fost, de fapt, lucrul 
cel mai greu.

— Cu multi a trebuit Bâ
rnă lupt, ăsta este cuvintul. 
O luptă morală. Atît am 
vorbit în perioada asta cit 
n-am vorbit eu în toată 
cariera mea de maistru și, 
uite, o să am acușa 60 de 
ani. S-o luăm, de exemplu, 
pe Natalia Micu, de la ma
șina de aici (cea din dreap
ta fotografiei). Acuma e 
unul dintre cei mai buni 
muncitori. Dar în urmă cu 
un an și jumătate... mai 
mult cochetărie decît mun
că. Zilnic am luat-o de o

om î“ La primul ei succes 
le-am spus „in secret" alto
ra ca ea : „Uitați-vă la Na
talia, o să v-o ia înainte !“ 
Se ambiționau și ei. Fiecă
ruia pe limba sa i-am vor
bit. Și mai ales despre da
toria și capacitatea omului 
de a se depăși pe sine, de a 
crește în ochii săi prin do
vedirea propriei capacități.

Și intr-o altă secție, la 
sculărie. Cu maistrul Nico
lae Călinescu (fotografia 
de jos, al treilea din 
dreapta), secretarul orga
nizației de partid din sec
ție.

— A trebuit să ne adap
tăm repede (că toată fa
brica trecea prin acest pro*

se poate", 
urmează 
mai ești 

ești, cum 
___ _ . _ în umbra 
celor care zic că „se poate" 
și măcar încearcă, și încer- 
cind chiar izbutesc ? Avem 
și muncitori care au ajuns 
la un asemenea grad de 
competentă și cutezanță 
profesională incit își fac 
singuri proiectele, foarte 
tehnice, pentru anumite 
ședeveuri complicate.^

— E obligatoriu ?
— Nu. e benevol, ea să 

ajute proiectarea în mo
mente de suprasolicitare. 
Din plăcerea confruntării 
cu sine, din dorința de a fi 
un altfel de muncitor decît 
cel ce se mulțumește să 
rămînă sluga unei mașini. 
Nu, el e stăpinul. el e omul.

Odată cu zilele călduroase, cele 
12 stațiuni de pe țărmul de liniște 
și sănătate al Mării Negre — care 
se înșiră ca mărgăritarele pe firul 
apei, între Năvodari și Vama Ve
che, pe o distanță de 87 km — 
și-au deschis porțile pentru turiști, 
așa cum o mare carte iși răsfira 
filele. Este „cartea vacanțelor" spne 
care fiecare ne îndreptăm, retrăind 
bucuria întîlnirii cu Marea noastră 
cea Mare, cu binefacerile ei ca o- 
dihnă și sănătate.

„Pulsul" primelor vacanțe pe li
toral se simte în aceste zile din 
plin. Prin numărul mare de tre
nuri care circulă spre „imperiul 
vacanțelor" estivale. Prin straiele 
sărbătorești — de la înnoirea ge
nerală exterioară a vilelor și hote
lurilor pînă la înnoirea vegetației 
și a întinselor peluze florale pe 
care le-au îmbrăcat din nou toate 
stațiunile dc pe țărmul mării. Prin 
eforturile vizibile pe care le fac 
gazdele, fie că e vorba de Mamaia 
ori Eforie, de Costinești ori Man
galia, pentru ca oaspeții litoralului 
să se simtă din primele zile ale 
sezonului cit mai bine. Dar 
„pulsul" vacanțelor se poate lua 
— și acest lucru ne-am propus în. 
rîndurile de față — și prin con
semnarea primelor impresii ale tu
riștilor în „marea carte a vacanțe
lor" pe litoral care abia au început.

Ce spun oaspeții români și stră
ini din primele două serii ale ac
tualului sezon despre modul în care 
au fost primiți, despre vacanțele 
petrecute aici ? Să le dăm cuvîntul.

Gavrilă Benea, strungar din Arad, 
și-a petrecut vacanța împreună cu 
soția și fetița în stațiunea „Venus" 
din Mangalia : „Am ezitat să vin 
la mare in prima serie a sezonului. 
Mă temeam că o să fie vreme urită. 
Acum nu regret. Vacanța' ne-a 
costat sub 2 000 lei și am avut zile 
bune și de plajă, și de odihnă. Dacă 
m-arn simțit bine ? Da ! Am mân
cat la restaurantul -Cocorul», unde 
atit mincarea, cit ți serviciile au fost 
foarte bune. Atenția față de turiști 
merge pină la amănunte. In fiecare 
zi am găsit pe masă flori și un 
chestionar pe care-l completam, re
feritor la calitatea mâncării. Intru- 
cît mi-am propus să revin și la 
anul tot aici, am de făcut o suges
tie. Lacul Razelm din apropierea 
hotelului în care am locuit, a stat 
tot timpul liber, iar bărcile închise. 
Degeaba am așteptat și noi și coptii 
să ne plimbăm pe lac ! De aseme
nea, sala de jocuri mecanice a fost 
și ea zăvorită. Deși in serta res
pectivă numai în hotelurile -Coco
rul», -Pajura» și -Vulturul» au fost 
peste 350 de turiști. Evident — « 
vorba de amănunte, dar și amănun
tele fac parte din vacanță".

în holul hotelului „Mangalia" 
doamna Katinka Vinkes, reprezen
tanta firmei „Viemu-Reizen" din 
Olanda, înainte de a ne răspunde 
la întrebare, se consultă cu un grup 
de turiști. Apoi revine ia noi : „Tu
riștii olandezi sint foarte mulțumiți, 
in primul rind de eficiența bazei 
de tratament de aici. Este una din
tre cele mai bine dotate. In plus, 
personalul medical manifestă o 
înaltă profesionalitate. Doctorii dv. 
nu s-au rezumat numai la tratarea 
diagnosticelor pe care le aveau în
scrise pe fișă bolnavii. I-au rein-

vestigat ți au descoperit că au ne
voie ți de alte tratamente. Servi
ciile în restaurant au întrecut aș
teptările noastre. Responsabilul de 
aici ne cere zilnic părerea. Dacă ar 
fi după olandezi, aceștia ar minca 
numai sarmale. Atit de mult le plac. 
Anul acesta firma noastră va aduce 
pe litoral peste 2 000 de turiști. Cei 
care pleacă acasă peste citeva zile 
sint convinsă că vor vorbi frumos 
despre vacanța petrecută aici. Ma
joritatea mi-au declarat că se vor 
intoarce și la anul".

Pe tovarășa Cornelia Chiforeanu, 
de la Agenția de voiaj C.F.R. Bucu
rești, o întîlnim în holul hotelului 
„Steaua de Mare" din Eforie Nord : 
„Nici nu mă așteptam — ne spu
ne — ca ta început de sezon să 
existe o vreme atit de frumoasă. 
De mai mulți ani doream să obțin 
un loc în hotelul -Steaua de Mare», 
care este unul din cele mai mo
deme din Eforie Nord. L-am obți
nut și mă simt foarte bine. Am tot 
confortul, in cameră există televi
zor ți radio. Personalul medical iți 
dă tot interesul ca fiecare pacient 
să fie cit mai bine tratat. Totuși 
am impresia — poate ți pentru că 
e la inceput de sezon — că există 
personal insuficient. Cel puțin așa 
îmi explic anumite 
aglomerație.

Vin de mulți ani 
Eforie Nord. Nu am 
odată mai frumoasă 
gospodărită ca în acest an. E o cu
rățenie ca într-o farmacie peste tot. 
Inclusiv pe plajă. Masa e bună, 
hrănitoare. Am venit cu bilet 
O.J.T., cu prețul de 54 lei pe zi“.

In hotelul „Riviera" din Mamaia 
stăm de vorbă cu Hansen Knud, 
fost constructor de nave din Co
penhaga, și soția sa. Urna. „N-aș fi 
crezut că găsesc atita amabilitate 
— ne spune din capul locului fos
tul constructor naval. Acum 9 ani 
am mai fost aici și am locuit in 
camera 1001. Mi-am exprimat do
rința să locuiesc tot acolo. Direc
toarea hotelului a rugat familia care 
primise această cameră s-o cedeze 
în favoarea noastră și acest lucru 
ne-a impresionat foarte mult. Noi 
sintem turiști in virstă. Ne-am pe
trecut vacanța ți în Italia și in 
Spania. Credeți-ne că la Mamaia 
ne place cel mai mult. Plaja este 
imensă, are up nisip fin. Apa e 
curată, mică la margine, fără nici 
un pericol. Mamaia este o stațiune

perioade de
in stațiunea 
găsit-o nici- 
și mai bine

Itniștită, în care omul are siguranță 
în toate ți se simte bine. Vom re
veni, cred, ți la anul la Mamaia. 
(Soția intervine : „Vom reveni si
gur /").

Domnul Juergen Schreiber este 
reprezentantul firmei vest-germane 
T.U.I. (Turistik Union Internatio
nal). Una din firmele care aduce 
anual peste 20 000 de turiști să-și 
petreacă vacanța în România. Și-a 
fixat sediul reprezentanței în sta
țiunea Eforie Nord. De ce ? Pentru 
că aici, pe litoral, vin cei mai mulți 
dintre turiștii aduși de respectiva 
firmă. „Ca reprezentant al firmei
— ne spune în continuare — sint 
de 9 ani in țara dv. Cunosc Roma
nia ca pe propria mea țară. Am 
fost necăjit la începutul acestui an 
cind unele ziare de la noi au pre
zentat nefavorabil condițiile de tu
rism de anul acesta din România. 
După ce a inceput sezonul șt-am 
văzut cit de bine este pregătit, cită 
atenție se acordă turiștilor, am Și 
invitat cițiva ziariști să vină să se 
convingă. Primii doi au venit. Acum 
aștept un alt grup. Am vizitat zi
lele trecute toate stațiunile în care 
firma are turiști — Neptun, Olimp, 
Mangalia și Mamaia. Peste tot re
prezentanții firmei sint mulțumiți 
și de serviciile din hotel și de cele 
din restaurant. Atît ei, cit și turiștii 
mi-au declarat că mincarea este în
destulătoare, variată, și este adap
tată permanent cerințelor exprimate 
de turiști. Personal am făcut mai 
multe sondaje, in postură de tu
rist, in hoteluri ți restaurante și 
am constatat o amabilitate și aten
ție deosebite față de turiști. Aceste 
constatări le-am transmis și acasă 
ți cred că firma noastră va face 
noi înscrieri pentru litoral".

...Primele impresii din marea 
,„carte a vacanțelor". Ele sînt
— fapt îmbucurător — pozitive în 
majoritatea stațiunilor. Ceea ce în
seamnă că obligă gazdele, pe mă
sură ce sezonul se apropie de mo
mentul de vîrf, să facă eforturi 
pentru a fi permanent la înălțimea 
acestora. Pentru ca aprecierile bune 
de Ia începutul sezonului să fie... 
permanente. Atit In folosul lor — ca 
amfitrioni ai vacanțelor — cit și al 
turiștilor. Pentru ca „dialogul" gaz- 
dă-turist să fie dialogul unor satis
facții reciproce. Așa cum trebuie 
să fie intr-o vacanță.

Constantin PRIESCU

• UN NOU ALIAJ DE 
OȚEL. In laboratorul Law
rence Berkeley din California a 
fost realizat un aliaj de otel 
rezistent la temperaturi foarte 
joase. La început, specialiștii au 
studiat modificările intervenite 
în structura metalului în condi
țiile unor temperaturi de minus 
150 grade Celsius, cind intervi
ne fenomenul de friabilitate. 
Căutind un adaos pentru conso
lidarea structurii interne a ote
lului, cercetătorii au folosit cu 
deosebită eficacitate borul. A- 
liajele de oțel obținute pe a- 
ceastă bază au o stabilitate mai 
mare la temperaturi de minus 
150 grade în comparație cu oțe
lurile similare.

• EFECTELE INTIR- 
ZIATE ALE UNEI ERUPȚII 
VULCANICE. Chlnchonal - 
unul din cei mai mari vulcani 
din Mexic — care a erupt la 29 
martie, a răspindit în atmosferă 
o imensă cantitate de praf. Me
teorologii au observat după 
citeva săptămîni că in jurul 
Pămîntului, la o înălțime de 24 
km, s-a format un nor de praf 
cu o grosime de 3,2 km. La un 
moment dat. prezenta norului 
era semnalată deasupra unei 
zone cuprinse Intre Arabia Sau- 
dită și Mexic. După opinia zia
rului londonez „Times", nu este 
exclus ca evoluția vremii să tie 
influențată de prezența norului 
de praf vulcanic, în sensul scă

derii temperaturilor obișnuite. 
Agenția France Presse presupu
ne că în emisfera nordică iarna 
ar putea veni mai devreme,

• CABLU SUBMA
RIN DIN FIBRE DE STI
CLA. în Japonia se experi
mentează în prezent un cablu 
submarin din fibre de sticlă 
lung de 45 km și amplasat la o 
adincime de 1 000 metri sub apă. 
Cablul asigură transmiterea si
multană a 6 000 convorbiri tele
fonice. In Statele Unite, firma 
„American Telephone and Tele
graph" intenționează ca. in 1988, 
să instaleze in Oceanul Atlantic 
un cablu din fibre de sticlă

lung de 5 000 km, care — așa 
cum presupun specialiștii — va 
putea asigura transmiterea si
multană a 36 000 de convorbiri 
telefonice. Actualele cabluri te
lefonice submarine asigură 5 000 
de convorbiri In două direcții.

• AUTOMOBIL SO
LAR. In Mexic a fost creat 
prototipul unui automobil expe
rimental care funcționează pe 
bază de energie solară. în cursul 
experiențelor, automobilul cu 
trei roți, prevăzut cu o cabină

pentru o singură persoană, a a- 
coperit distanța de 6,5 km în 20 
de minute. Mașina este în mă
sură să acumuleze energia so
lară pentru a-și asigura o auto
nomie de circulație de 10 ore, 
puțind dezvolta o viteză de 
20—60 km pe oră. Datorită pre
țului de cost Încă ridicat, con
structorii nu pot trece la pro
ducția de serie a automobilului 
solar.

• FLAGELUL TOXI
COMANIEI. Din 1879 51 Pînă 
Jn prezent, numărul toxi

comanilor din Spania a cres
cut exploziv — de la 4 000 
la aproape 300 000 relatea
ză ziarul „Cambio 16". Dacă in 
1981 poliția spaniolă a confiscat 
34 kilograme de heroină, iar in 
primele trei luni ale acestui aa 
au fost confiscate mai multe 
stupefiante decît pe parcursul 
Întregului an trecut. „Cambio 
16“ estimează că politia nu reu
șește să depisteze decît cel 
mult o zecime din cantitatea de 
droguri aduse prin contrabandă 
in Spania.

• DIAMANTELE PLA
NETELOR. Oamenii de știin
ță americani au emis Ipoteza că

tn adincurile planetelor Neptun 
și Uranus există un strat de dia
mante a cărui masă ar depăși de 
trei ori masa Pămîntului. Ipo
teza a fost formulată pe baza 
studierii acțiunii presiunilor și 
temperaturilor Înalte asupra 
metanului, elementul component 
de bază al stratului de gaze care 
Înconjoară cele două planete. 
Presiunea din stratul de gaze 
ale celor două planete ar atinge 
șase milioane de atmosfere, iar 
temperatura ar depăși 7 000 de 
grade Celsius.

• TUNEL SAU POD?
Problema unirii Siciliel eu par
tea continentală a Italiei — prin 
intermediul unul tunel sau al

unui pod — continuă să preocu
pe un larg cerc de specialiști 
italieni. în acest scop, au fost 
avansate diferite propuneri și 
proiecte. Participă la concurs și 
compania producătoare de oțel 
„Italstat", care recomandă con
struirea pe sub strîmtoarea Me- 
sina a unui tunel submarin 
lung de peste 3 km, larg de 40 
metri și înalt de 25 m. în opinia 
specialiștilor de la „Italstat", a- 
ceasta este varianta cea mai ac
ceptabilă care oferă posibilita
tea unei duble utilizări a tune
lului amintit : ca mijloc de 
transporturi feroviare și magi
strală rutieră. Lucrările de con
strucție. evaluate la peste 1 500 
miliarde lire italiene, ar urma 
să dureze opt ani.



IN- PREAJMA SESIUNII SPECIALE A 0. N. U. CONSACRATE DEZARMĂRII

„Omenirea trebuie * 
pentru prevenirea un 

Concluziile raportului Comisiei
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au luat sfârșit lucră
rile sesiunii ordinare a Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare, organism 
deliberativ, deschis participării tu
turor statelor membre ale Națiunilor 
Unite. Participantii la dezbateri au 
adoptat un raport care va fi înaintat 
celei de a doua sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U, consa
crate .dezarmării, ale cărei lucrări 
vor.-ip.cepe la 7 iunie.

Ideea centrală a documentului o 
constituie necesitatea stringentă a 
adoptării unor măsuri concrete de 
dezarmare nucleară, de interzicere a 
experiențelor cu arme nucleare, de 
încetare a producției șl distrugere a 
stocurilor de asemenea arme. în 
mod:'deosebit este subliniată ideea 
că „omenirea trebuie să întreprindă 
pași concreti și urgenți pentru pre
venirea unui război nuclear".

Reț^rindu-se la importanta viitoa-

ia acționeze urgent 
iui război nuclear!“ 

pentru dezarmare a O.N.U.
rei sesiuni speciale, directorul Cen
trului O.N.U. pentru dezarmare. Ian 
Mortenson, a declarat, in cadrul unui 
interviu, că „actuala situație inter
națională complicată atestă o dată în 
plus cit este de necesară desfășura
rea în etapa actuală a sesiunii spe
ciale. în lume s-au acumulat deja 
50 000 de focoase nucleare, a căror 
forță distructivă este de peste un 
milion de ori mai mare decit cea a 
bombei care a fost aruncată asupra 
Hiroshimel. Pericolul declanșării unei 
confruntări nucleare este extrem de 
mare. In plus, nici un stat nu-și mai 
poate permite să irosească fără folos 
pentru cursa înarmărilor fondurile 
necesare pentru dezvoltarea sa In
ternă. Deoarece, cu cit sint mai mici 
cheltuielile pentru scopuri militare, 
cu atît rămin mijloace mai impor
tante pentru nevoile sociai-econo- 
mlce. Problema prevenirii războiu
lui nuclear este o problemă a salvă
rii întregii umanități".

Demonstrație la Luxemburg pentru o 
Europă eliberată de arme atomice

acțiunile de masă împotrivaSe intensifică
cursei înarmărilor, pentru dezarmare

Apel pentru pace 
< și colaborare
MOSCOVA. — Sub deviza „Pace 

popoarelor. Nu catastrofei nuclea
re"; la Moscova a avut loc un mi
ting al reprezentanților opiniei pu
blice din capitala sovietică, la care 
ou‘participat peste 12 000 de per
soane. Intr-un mesaj adresat a- 
pm^iatei sesiuni speciale a Adu- 
nfifil^Generale a O.N.U. consacrate 
dtegrmării este subliniată necesita- 
eoMia sesiunea să adopte măsuri 

afflsfete pentru limitarea înarmări- 
'l^tțșî- să elaboreze un plan atot
cuprinzător de dezarmare - relevă 
agenția T.A.S.S. Vorbitorii au chemat 
la intensificarea luptei pentru pace 
și colaborare în întreaga lume, 
pentru preintîmplnarea unul nou 
război.

Mitinguri pentru pace, în favoa
rea înfăptuirii dezarmării generale 
și-totale și, în primul rînd, o celei 
nucleare au avut loc și în alte o- 
rpșe din Uniunea Sovietică.

Pentru o zonă 
denuclearizată 

între statele 
celor două blocuri 

militare
BONN. — Comisia independentă 

pentru problemele dezarmării și 
securității, condusă de fostul pre
mier suedez Olof Palme, propune 
eroarea unei zone denuclearizate cu 
o lățime de 150 kilometri de fiecare 
partfe a frontierei dintre statele 
N.A.T.O. și cele ale Tratatului de 
la Varșovia — relatează săptămî- 
naliil vest-german „Der Spiegel", 
citat de agenția France Presse. în 

. această zonă, apreciază comisia,

stocarea de focoase nucleare și des
fășurarea de manevre simulate cu 
arme nucleare ar urma să fie in
terzise.

„Dorim o Europă 
lipsită de arme nucleare*’

BONN. — într-o scrisoare des
chisă, semnată de 166 membri 
de frunte ai mișcării vest-ger- 
manc pfentru pace, precum șl 
de 13 membri ai Parlamentu
lui de Ia Bonn, de foști ofițeri 
superiori și de membri ai parti
delor social-democrat și liber-de- 
mocrat, adresată poporului ameri
can se arată : ,Sîntem impresionați 
de mișcarea puternică, orescîndă, 
pentru pace din America și de efor
turile ei în direcția înghețării înar
mărilor nucleare de către ambele 
părți. Eforturile noastre sini strins 
legate de acest obiectiv", se arată 
în scrisoare, subliniindu-se : „Să 
acționăm împreună în Statele Unite 
și in Europa pentru a se pune ca
păt cursei înarmărilor". în conti
nuare, în scrisoare se arată : „Res
pingem introducerea de noi rachete 
nucleare, iar armele nucleare deja 
amplasate trebuie să fie îndepărta
te. Sîntem pentru o Europă lipsită 
de arme nucleare, atît în Est, cit și 
Vest".

Cuvîntul oamenilor 
de știință

BUDAPESTA. — Un conflict nu
clear poate avea urmări catastrofa
le pentru întreaga umanitate — au 
declarat participant!! la reuniunea 
din capitala ungară a reprezentan
ților opiniei publice. în discursul 
rostit cu acest prilej, Janos 
Szentegothal, președintele Acade
miei de științe a R. P. Ungare, a 
arătat că oamenii de știință unguri, 
alături de colegii lor din întreaga 
lume, se pronunță împotriva cursei 
nebunești a înarmărilor.

Participanțli Ia reuniune — arată 
agenția T.A.S.S. — au adresat celei 
de-a doua sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrate 
dezarmării o scrisoare în care se 
subliniază că acumularea în conti
nuare de armament de exterminare 
în masă împinge omenirea în pră
pastia sinuciderii.

„Mediterona să fie o mare 
a păcii"

ROMA — Numeroși scriitori 
din zona mediteraneană au semnat, 
recent, un document prin care se 
pronunță împotriva staționării a 
112 rachete nucleare americane la 
baza siciliana de la Comiso. In ca
drul unei intilniri a scriitorilor des
fășurate la Mazzara del Vallo, poe
tul spaniol Rafael Alberti a decla
rat că trebuie împiedicată transfor
marea Mediteranei — marea poe
ziei de la Homer pînă la Garda 
Lorca — intr-o mare a morții.

înarmările - 
grave consecințe 
asupra mediului

NAȚIUNILE UNITE. — Pericolul 
unei catastrofe ecologice pe plane
ta noastră este indisolubil legat de 
cursa înarmărilor nucleare, susțin 
experții Programului Națiunilor 
Unite pentru Mediul înconjurător ’ 
(P.N.U.E.). într-un buletin pe care 
l-au difuzat la Geneva, ei sublinia
ză riscul unei astfel de catastrofe 
în legătură cu acumularea în lume 
a armelor cu uriașă forță de dis
trugere. în perioada 1950—1977, se 
spune în document, au avut loc în 
lume peste 100 de incidente legate 
de armele nucleare și în 32 de ca
zuri pericolul pentru mediu a fost 
deosebit de mare. Experții O.N.U. 
relevă că însăși explozia unei bom
be nucleare de o megatonă ar putea 
duce la modificări ireversibile pen
tru mediu.

Șeful statului turc l-a primit 
pe reprezentantul președintelui României

ANKARA 29 (Agerpres). — Șeful 
statului turc, generalul Kenan Evren, 
l-a primit pe tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, care a participat în 
calitate de reprezentant al președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la fu
neraliile fostului președinte al Tur
ciei, Cevdet Sunay.

Cu această ocazie a fost evocată 
recenta întilnire dintre președintele 
României și șeful statului turc.

Șeful statului ttirc a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae

Ceaușescu că urmărește personal în
deplinirea tuturor hotărârilor conve
nite la București in vederea dezvol
tării relațiilor de cooperare dintre 
cele două țări, în primul rînd în do
meniul economic.

Generalul Kenăn Evren și-a reîn
noit dorința ca vizita în Turcia a 
președintelui Nicolae Ceaușescu să 
aibă loc cit mai curind posibil.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de caldă. A fost 
prezent ambasadorul României la 
Ankara, Vasile Patllineț.

Funeraliile de la Ankara
ANKARA 29 (Agerpres), — La An

kara au avut loc funeraliile fostului 
președinte al Turciei. Cevdet Sunay.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al ce
lui de-al 5-lea președinte al Turciei, 
depus în incinta Marii Adunări Na
ționale, a fost încadrat de generali și 
amirali din armata turcă și purtat 
de elevi ai școlii de ofițeri spre Ci
mitirul militar din Ankara.

în cortegiul funerar se aflau șeful 
statului turc, generalul Kenan Evren, 
primul ministru, Biilent Ulusu, înalte 
personalități turce, membrii familiei 
defunctului.

Au participat, de asemenea, repre
zentanții unor state.

în calitate de reprezentant al pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a luat par
te Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat. A fost 
prezent Vasile Patilineț, ambasadorul 
român la Ankara;

Delegația noastră a depus, în nu
mele șefului statului român, o co
roană de flori la mormîntul lui Cev
det Sunay.

r
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CENTENAR TITULESCU. In ora
șul Patzcuaro din statul mexican 
Michoacan a avut loc o manifestare 
culturală dedicată vieții și activi
tății marelui diplomat român 
Nicolae Titulescu. Cu acest prilej, 
primarul localității, Joaquim Arreo
la Estrada, a evidențiat politica ex
ternă consecventă și activă a Româ
niei socialiste, subliniind rolul 
determinant al președintelui Nicolae 
Ceaușescu in sfera relațiilor inter
naționale, pentru edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

ELIBERARE, Printr-o hotărlre a 
Tribunalului Poporului din Beijing, 
au fost eliberate ultimele șapte 
personalități politice și militare ce 
făcuseră parte din Kuomintang, 
aflate in detenție, informează agen
ția China Nouă.

SLAVO-ELEN dat publicității la 
încheierea vizitei primului ministru I 
elen, Andreas Papandreu, în Iugo- | 
silavia relevă că în cursul convor
birilor cu președintele Consiliului | 
Executiv Federal, Milka Planinț, |
părțile s-au pronunțat pentru lichi
darea focarelor de criză, reducerea I 
încordării, oprirea cursei Înarmări- | 
lor și reglementarea diferendelor 
prin negocieri, pentru înfăptuirea | 
Actului final de la Helsinki.

ANIVERSAREA ORAȘULUI i 
KIEV. Cu prilejul aniversării a 
1 500 de ani de la întemeierea ora
șului Kiev, in capitala R.S.S. Ucrai- | 
nene a avut loc, la 29 mai, o mare ] 
manifestare cultural-sportivă.

Conflictul anglo-argentinian
• Continua să se desfășoare lupte înverșunate • Chemare 

la încetarea imediată a ostilităților
BUENOS AIRES 29 (Agierpres). —

Statul -major comun al forțelor ar
mate argentiniene a informat că, in 
cursul zilelor de vineri și sâmbătă, 
în zona localității Port Darwin și a 
aeroportului Goose Green au conti
nuat luptele între trupele argentini
ene și engleze. Forțele britanice, al 
căror număr este — potrivit surse
lor militare argentiniene — de 
4 000—4 500 de oameni, au declanșat 
o ofensivă puternică, sprijinită de 
aviație și artileria de pe fregatele 
engleze aflate în strâmtoarea San 
Carlos.

Aviația argentiniană a ripostat, o- 
bligînd astfel forțele britanice să în
ceteze temporar focul și să se re
plieze spre nord, de unde au de
clanșat o nouă ofensivă. în prezent, 
luptele sînt în curs, partea argenti
niană trecînd la contraatac, infor
mează agenția spaniolă E.F.E.

LONDRA 29 (Agerpres) — Trupele 
britanice, care au reușit să realizeze 
un „cap 'de pod" la San Carlos în 
Insulele Malvine (Falkland), au cap
turat Port Darwin și Goose Green —

anunță un comunicat al Ministerului 
Apărării al Marii Britanii, citat de 
agenția Reuter. Purtătorul de cuvînt 
militar a declarat că, în cursul ope
rațiunilor de joi, patru militari bri
tanici au fost, uciși și alți circa 20 
răniți. Tot joi au fost doborîte, po
trivit purtătorului de cuvint britanic, 
două avioane argentiniene și unul 
aparținind Marii Britanii.

LONDRA 29 (Agerpres). — Un grup 
de patru laureați ai Premiului Nobel 
din Marea Britanie, cărora li s-au 
adăugat numeroși alți savanți și oa
meni de cultură din această țară, 
precum și din Argentina, au lansat 
un apel comun în favoarea încetării 
ostilităților în Insulele Malvine (Falk
land). Apelul cere guvernelor celor 
două țări „să împiedice o nouă esca
ladare a războiului", respectând „o 
încetare imediată a focului" și se 
pronunță pentru desfășurarea de ne
gocieri sub auspiciile Națiunilor Uni
te, care „să conducă la o retragere 
a forțelor armate ale celor- două 
părți, fără condiții prealabile".

Primul ministru al Greciei l-a primit 
pe ministrul de externe al României

ATENA 29 (Agerpres). — Primul 
ministru al Greciei, Andreas Pa
pandreu, l-a primit sîmbătă, Ia Ate
na, pe ministrul afacerilor externe 
al României, Ștefan Andrei. Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, ministrul român a trans
mis un salut prietenesc și cele mai 
bune urări. Mulțumind, premierul 
grec a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un cald 
salut de stimă și prietenie, împreună 
cu cele mai bune urări și a evocat 
cu multă satisfacție convorbirile pe 
care le-a avut cu șeful statului ro

mân în timpul vizitei efectuate re
cent în Grecia.

în cursul întrevederii au fost dis
cutate probleme legate de relațiile 
româno-elene, îndeosebi ale colabo
rării economice, in spiritul înțelege
rilor convenite in cadrul vizitei la 
nivel înalt. De asemenea, a avut 
loc un schimb de păreri asupra 
unor probleme internaționale, cu 
accent pe problemele întăririi păcii, 
securității și bunei vecinătăți în 
Balcani.

La întilnire a participat Ion Brad, 
ambasadorul României la Atena.

„Apel pentru democratizarea relațiilor internaționale"
lansat de participanții

ALGER 29 (Agerpres). — Semina
rul de la Alger privind cooperarea 
intre țările în curs <țe dezvoltare și 
dialogul Nord-Sud și-a încheiat lu
crările prin adoptarea unul apel pen
tru „democratizarea relațiilor inter
naționale", lansarea imediată a ne
gocierilor globale în cadrul O.N.U. și 
instituirea unei noi ordini economice 
internaționale.

Acest apel, conținut într-un docu
ment adoptat de cei peste 60 de eco
nomiști și personalități politice din 
numeroase țări ale lumii reuniți la 
Alger în perioada 22—27 mai, din 
inițiativa fostului președinte mexi
can, Luis Echeverria, directorul Cen
trului de studii economice și sociale 
pentru lumea a treia (CEESTEM), 
precum și a Centrului algerian pen
tru cercetări de economie aplicată 
(CREA), este alcătuit din două părți 
consacrate problematicii Sud-Sud și 
Nord-Sud.

în ceea ce privește problemele 
Sud-Sud, documentul subliniază că 
raporturile economice internaționale 
actuale nu constituie o adevărată in
terdependență, ci relații de dominație 
șl inegalitate. Se recomandă „dezvol
tarea rapidă a cooperării Sud-Sud" 
și se subliniază „necesitatea inlătu-

la seminarul de la Alger
rării pericolului oricăror forme de 
interdependență inegală în cadrul 
acestei cooperări".

Preconizând crearea unui cadru 
larg de cooperare intre țările în curs 
de dezvoltare și a unui cadru insti
tuțional al acestei cooperări, docu
mentul recomandă. între alte măsuri, 
„instituirea unei fundații pentru cer
cetări economice și sociale în țările 
în curs de dezvoltare" și „convocarea 
de urgență a unei reuniuni în vede
rea pregătirii poziției acestor țări a- 
supra subiectelor ce vor fi abordate 
în cadrul negocierilor globale".

Cea de-a doua parte a documentu
lui, consacrată dialogului Nord-Sud, 
constată că „sistemul monetar inter
național constituie în prezent baza 
puterii unei minorități asupra comu
nității internaționale". în acest sens, 
se afirmă necesitatea ca statele lu
mii să adopte măsuri în favoarea ță
rilor in curs de dezvolt^.- ^dome
niile alimentației. ener,'_ inertu
lui șt fluxurilor financiâ\ [e

Documentul estimează W fiind 
„din ce în ce mai imperativă" reali
zarea obiectivelor noii ordini econo
mice internaționale, chemînd. tot
odată, la lansarea imediată a nego
cierilor globale în cadrul O.N.U.

D/W AGENDA săptămînii
31 mai — 6 iunie 1982

31 MAI • La Geneva se deschide cea 
de-a 68-a sesiune a Conferin-

• la Costineștl încep lucră
rile mesei rotunde Internaționa
le „Tineretul anilor ’80" (31

ței internaționale o muncii.

mal - 5 iunie).
• La București se deschide

4 IUNIE

reuniunea „Grupului celor 77", • La Versailles are loc întîl-
privind formarea de cadre pentru nirea la nivel înalt a prlncipa-
industrie. lelor state occidentale industria-

• Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Zhao Zi-

lizate (4-6 iunie).

yang, întreprinde o vizită în Ja- • La Helsinki se întrunește
ponia. Consiliul ministerial a! Asocia-

• La Havana se deschide re- ției vest-europene a Liberului
uniunea ministerială a țărilor 
nealiniate.

Schimb (A.E.L.S.).

• Se deschide, fa Belgrod, 
Congresul mondial al mineritului 6 IUNIE
(31 V - 3 VI). • în Italia ou loc alegeri 

pentru consiliile comunale șl
2 IUNIE provinciale.

• La Âubervilie se deschide • Referendum la Geneva în
Congresul Uniunii Tineretului legătură cu situația muncitorilor
Comunist Francez (2-6 VI). străini.

IM CIINIimiA HfflNDEK. MISGABM PENTIU FACE CBFBIHBE MM Mit SI CATHMBH SDCWLE
Personalități ale vieții politice avertizează

„Există astăzi p conștiință nouă a 
pericolelor unui război nuclear, care 
depășește limitele tradiționale ale fi
liațiilor politice", scria, nu de mult, 
cunoscuta revistă americană „Time", 
referindu-se la amploarea și diver
sitatea fără precedent pe care o în
registrează mișcarea antinucleară din 
S.U.A, ca și din numeroase alte țări 
ale lumii. „Ea iși găsește expresie 
nu numai in rindul unor vechi mili- 
tanți pentru pace, dar se extinde 
cu rapiditate și printre clerici, me
dici, -juriști cu impecabile state de 
serMbiu, conservatori îndirjiți, ca și 
liberali statornici, precum și experți 
cunoscători ai problemelor nucleare".

Printre aceștia un șir de experți 
politici, inclusiv specialiști în ceea ce 
s-a numit „strategia nucleară", poli
tologi. foști și actuali diplomați, pu
bliciști marcanțl se dovedesc, în ul
timul timp, deosebit de activi. 
Există, in acest sens, o întreagă 
literatură („Publishers’ Weekly", un 
saptăxpî.nal al caselor de editură a- 
meriqane, a inserat, recent, o listă cu- 
prinzim- nu ma* Puțin de 130 de lu- 
crăriVcfc'au apărut în ultima perioa
dă) ayând ca temă primejdia holo
caustului nuclear. între aceste „fear 
books" („cărți ale fricii"), cum le de
numea săptămînalul amintit, lucrarea 
care numai in citeva săptămâni a cu
noscut o răspândire extraordinară, 
impresionînd puternic masele largi 
de cititori nu numai din S.U.A., dar 
și din numeroase alte țări ale lumii, 
este, fără îndoială, „THE FATE OF 
EARTH" („Soarta Pămîntului"), a 
publicistului american Jonathan 
SchelF.' Autorul prezintă deschis, cu 
amanimțâ zguduitoare, efectele teri
bile ăle armelor atomice — sutele

împotriva pericolului
de milioane de morți, modificările 
ireversibile ale climatului și atmosfe
rei, inclusiv ca urmare a distrugerii 
stratului protector de ozon, epide
miile cumplite. Se va produce o răs
turnare radicală în ordinea normală 
a lucrurilor : „morții vor zace la su
prafață, iar supraviețuitorii, dacă vor 
mai exista supraviețuitori, cel puțin 
o vreme, iși vor duce zilele, cite le 
vor 'mai fi rămas, îngropați sub pă- 
mint". „Un război nuclear generalizat, 
conchide autorul, poate duce la ex
tincția rasei umane". Un asemenea 
război „înseamnă asasinarea viitoru
lui, reprezintă o crimă împotriva ce
lor ee nu s-au născut încă. Milioa
nele și milioanele de ani de evoluție a 
vieții pe Pămint vor lua sfirșit brusc". 
Schell se ridică cu vehemență împo
triva acelora ce „se joacă cu soarta 
biosferei, elabortrfd la computer di
ferite scheme ale războiului nuclear" 
și îi numește „fie nesăbuiți, fie cri
minali". Soluția ? înghețarea imediată 
a amplasării de noi arme nucleare, 
reducerea cu 50 la sută a arsenale
lor existente, iar într-e etapă ulte
rioară, dezarmarea generală, atît nu
cleară, cit și convențională.

Efectul cărții lui Schell a fost atît 
de puternic îneît senatorul democrat 
Alan Cranston a cerut ca o versiune 
prescurtată a volumului să fie dis
tribuită tuturor membrilor Congre
sului american. O altă carte-avertis- 
ment care cunoaște un larg ecou este 
„NUCLEAR WAR. WHAT’S IN IT 
FOR YOU V („Războiul nuclear. La 
oe se poate aștepta fiecare dintre 
dumneavoastră ?“), al cărei autor, 
Roger Morlander, fost membru al 
Consiliului Securității Naționale, una 
din principalele instanțe politice 
din S.U.A, a devenit cunoscut în în
treaga lume ca inițiatorul „Săptămâ
nii Punctului Zero" — o amplă cam
panie de lămurire a opiniei publice 
asupra consecințelor distrugătoare 
ale exploziilor atomice („punctul 
zero" sugerând epicentrul unei ase
menea explozii), te. care au partici
pat peste un milion de persoane din 
600 de localități de pe tot cuprinsul 
Statelor Unite. Concluziile cărții, a 
cărei apariție a coincis cu lansarea 

„săptămînii" amintite, sînt simple și 
pe înțelesul tuturor: armele nuclea
re nu pot fi folosite așa cum s-a în
tâmplat în trecut cu armele conven
ționale, întrucît aceasta ar duce la 
un cataclism planetar ; argumentele 
în legătură cu „superioritatea" sau 
.Inferioritatea" atomică sînt lipsite 
de bază, în condițiile cînd fiecare 
din marile puteri atomice dispune de 
suficiente bombe pentru a distruge 
de mai multe ori cealaltă parte (sa
vantul Linus Pauling, laureat al 
Premiului Nobel, arăta că stocul 
mondial de bombe atomice însumea
ză 500 000 de megatone, adică de o 
sută de mii de ori mai mult decât 
totalul explozibilelor folosite în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial, într-o asemenea situație citeva 
focoase nucleare în plus sau în mi
nus' nemaiavând nici o semnificație) ; 
securitatea nu crește pe măsura spo
ririi numărului sau puterii dispoziti
velor nucleare, ci, dimpotrivă, pe mă
sura scăderii acestora. Apreciind că 
„nu se mai poate permite ea aseme
nea negocieri sterile să mai Continue 
timp de încă o generație, într-o 
lume in care s-au acumulat 50 000 de 
încărcături nucleare", Morlander con
chide că „a sosit timpul să se reexa
mineze căile folosite pînă acum și 
să se exploateze, cu curaj, noi căi".

La concluzii similare ajunge și un 
alt politolog, Arthur M. Katz, fost 
consultant pe lingă Comitetul mixt 
al producției de apărare din S.U.A. 
(deci și el o persoană cit se poate 
de competentă), care în volumul 
„LIFE AFTER NUCLEAR WAR" 
(„Viața după războiul nuclear") con
sideră că „efectele armelor nucleare 
asupra societăților individuale și asu
pra comunității internaționale in an
samblu sînt infinit mai mari decit am 
fost pînă acum dispuși să recu
noaștem".

Recunoașterile, fie ele chiar tardi
ve, sînt, desigur, demne de salutat 
si în această lumină trebuie primite 
Si declarațiile lordului Zuckerman, 
specialist in problemele politicii mi
litare și fost consultant științific al 
guvernului britanic, făcute cu prile
jul lansării cărții sale „NUCLEAR

distrugerii
ILLUSION AND REALITY" („Ilu
zia nucleară și realitatea") : „Prin 
producerea de arme nucleare mai 
multe și mai perfecționate nu s-a 
asigurat in ultimele decenii un grad 
sporit de securitate nici Vestului, nici 
Estului. Proliferarea și dezvoltarea 
armelor nucleare au devenit și mai 
periculoase de cînd se încearcă acre-, 
ditarea ideii că războiul nuclear ar 
fi acceptabil. Doctrina N.A.T.O. pri
vind folosirea armei nucleare într-un 
conflict limitat în Europa este iluzo
rie, deoarece aceasta ar duce inevi
tabil la escaladarea războiului nu
clear la scara întregii lumi. Iar atît 
timp cît nu este oprită cursa înar
mărilor, există mereu posibilitatea 
declanșăm unui război".

între propunerile concrete de opri-' 
re („înghețare") imediată a cursei 
înarmărilor nucleare și, apoi, de re
ducere treptată a acestora este cea 
prezentată Congresului american de 
senatorii Edward Kennedy si Mark 
Hatfield si de deputatul Edward 
Markey. Ce poate fi mai semnifica
tiv pentru sprijinul de care se bucură 
această propunere atît în Congres, cît 
și în afara sa (în comparație cu pro
punerea senatorilor Jackson șl War
ner care se pronunță și el pentru o 
„înghețare", dar nu acum, ci într-o 
perioadă ulterioară, nedefinită, ceea 
ce îndreptățește ziarul britanic 
„Times" să aprecieze că ea urmă
rește doar „cîștigarea de timp") de
cit faptul că printre partizanii el se 
află fostul secretar al Departamen
tului de Stat Edmund Muskie. fostul 
director al Agenției pentru controlul 
înarmărilor și dezarmare si set al 
delegației americane Ia tratativele

Este, desigur, răspunderea isterică a celei de-a doua conferințe a 
O.N.U. pentru dezarmare, care urmează să se deschidă în curind, de a 
contribui la înlăturarea spectrului distrugerii nucleare, deziderat funda
mentai a! vremurilor noastre. „Marea șansă a păcii" nu trebuie irosită : 
acesta este sensul multiplelor acțiuni, demersuri ți mișcări in sprijinul 
dezarmării nucleare ți convenționale care se desfășoară, .cu putere eres- 
cîndă, în aceste zile, pretutindeni in lume. Acesta este ți sensul demersului 
experțllor In problemele politice, animați de simțul lucidității ți responsa
bilității.

Romulus CAPLESCU
N. CORBU

nucleare
SALT II, Paul Warnke, precum și un 
fost director adjunct al C.I.A.. Her
bert Scoville jr. „America nu are ne
voie să-și sporească în continuare 
arsenalele nucleare, declara acesta 
din urmă. Ea îș'i poate reduce aceste 
arsenale fără va actualul raport stra
tegic de forțe să fie modificat. A pro
ceda acum la o înghețare inseamni 
a pune în mișcare un mecanism care 
va declanșa procesul reducerii înar
mărilor nucleare și, implicit, a riscu
lui de război".

Un ecou tot atît de larg a suscitat 
ji sugestia a patru foste înalte ofi
cialități în guvernele americane pre
cedente. intre care fostul ministru ai 
apărării Robert McNamara, ca alian
ța atlantică să renunțe la doctrina 
strategică de a folosi prima. In anu
mite împrejurări, arma nucleară. 
„Dacă propunerea de renunțare la 
prima lovitură atomică va fi adoptată, 
declara expertul politic vest-german 
Egon Bahr, membru al Bundestagu- 
lui, aceasta va avea imense implica
ții politice. Suspiciunile (vest)euro- 
penilor că America va fi tentată în 
cadrul unui tncident să pornească un 
război nuclear în Europa vor dispă
rea... Renunțarea la doctrina primei 
lovituri va duce la un sentiment spo
rit de securitate în Europa".

Firește, există și voci ale adepți- 
lor încordării, care se pronunță pen
tru continuarea cursei înarmărilor, 
apologeți ai teoriei „superiorității nu
cleare" și ai „războiului atomic li
mitat" — însă ceea ce apare caracte
ristic pentru oricine răsfoiește pagi
nile presei internaționale este că ase
menea voci primesc cu promptitudi
ne replica experțllor cu opinii lucide, 
raționale.

„Modul de întrebuințare?
Una din consecințele cele mal paradoxale ale civilizației este că, 

pe măsura progresului, omul este tratat ca un neștiutor care trebuie 
dus de mină la tot pasul.

De unde și abundența sfaturilor practice. Odinioară, cine s-ar fi 
glndit să atașeze vreun pliant privind modul de întrebuințare a unei 
cataplasme cu muștar ? Pe cind azi, fără o prescripție amănunțită, ar 
fi de neconceput utilizarea pînă și a unui banal trihexacloroacetylo- 
etefenoșamd. La fel, cremenea și Iasca nu s-au vindut niciodată cu 
Instrucțiuni practice, in timp ce azi, fără „mod de întrebuințare”, omul, 
eu o banală brichetă superelectronică cu programare fotovoltalcă și 
memorie bicefală, riscă să-și prăjească degetele in loc să aprindă 
cuptorul aragazului.

De aceea, respectivele instrucțiuni și prospecte degajă un fel de 
umanism, respiră parcă grija de a evita omului neplăceri, chiar benigne.

De aceea este de neînțeles agitația din Occident In legătură cu 
apariția unei cărți, e drept, mai originală, intitulată „Sinuciderea, mod 
de întrebuințare". In 288 de pagini - un ghid complet pentru uzul 
sinucigașilor diletanți (cum sînt toți, căci un sinucigaș este calificat 
atunci cînd nu mai este). Sînt cuprinse toate instrucțiunile necesare in 
funcție de preferințe sau predispoziții personale (cine suferă de 
gastritâ și are arsuri stomacale să nu ingurgiteze substanțe caustice, 
căci l-ar incomoda, iar un bolnav de amigdalite e bine să nu se 
spinzure, s-ar putea să-i dăuneze). Se oferă o mare varietate de rețete, 
procurabile fără prescripție medicală, de la orice farmacie, care pot 
asigura agonii rapide sau lente, convulsionate sau calme, dure _ ' 
suave - delicatese, pentru toate gusturile eandidaților, să mori de 
plăcere nu alta.

Scandalul a început cu librarii, multi refuzind să accepte și să 
vlndă cartea. Apoi s-au sesizat cercuri oficiale, guvernamentale, perso
nalități care au declarat că respectiva „operă" este un pericol social, 
o incitare care poate face ravagii în rîndurlle adolescenților, chiar ale 
copiilor de 10-12 ani, nemaivorbind de șomeri, bătrinl, suferinzi, oa
meni deprimați. Sau de răufăcătorii cărora ti se încredințează sfaturi 
practice garantate pentru a-i sinucide pe alții...

Dar... dar societatea occidentală e o societate liberă, așa că s-a 
demonstrat că Interzicerea cărții ar leza libertatea presei și cuvlntului; 
că voința de a efectua, oricind dorește, o excursie tur fără retur de 
pe lumea aceasta pe cealaltă este o expresie o drepturilor omului, 
care trebuie scrupulos respectate. Ca urmare, cartea nu s-a retras, 
dimpotrivă, disputa s;a dovedit excelentă pentru publicitate, așa că s-a 
trecut la edițiile II și III, respectiv incă 50 000 exemplare. Cererea e 
mare, lumea pare a fl foarte fericită pe acolo, lor editorul, dl. Alain 
Moreau, iși freacă miinlle spunind că banii nu au miros (deși, scuzați, 
un sinucis, dacă nu-i conservat cu formol...).

Așa-i cu „modurile de întrebuințare", degajă umanism. Cartea costă 
69 de franci sau 12 dolari. Să recunoaștem, e foarte ieftin - doar nu se 
cheltuiesc anual 650 de miliarde de dolari pentru pregătirea unei 
eventuale sinucideri colective?! Deși există controverse asupra modu
lui de intrebulnțare a mijloacelor care se acumulează in „cursa rețete
lor* - la farmaciile clasice, atomice, chimice sau neutronice.

E drept, există insă și un număr de autori, un mare număr, milioane 
șl milioane care scriu împreună, pe străzi, in piețe, pe șosele, in țări 
din cele mai diferite, ca operă colectivă, o altă lucrare, contrapusă: 
„Viața, mod de întrebuințare*—

Oare pe care din cele două moduri de întrebuințare le va pre
fera, in cele din urmă, omenirea ?

ori
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