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SpZr/f profund înnoitor, viziune unitară asupra
operei de făurire a prezentului socialist,
de construire a viitorului comunist al patriei
„Cu un asemenea partid, cu un asemenea spirit politic, ideologic, teoretic
ce s-a manifestat în cadrul dezbaterilor, cu unanimitatea exprimată în plenară
— și care, de fapt, exprimă unanimitatea partidului nostru — putem să privim
cu deplină încredere viitorul socialismului și comunismului în patria noastră,
viitorul luminos al poporului nostru".
NICOLAE CEAUȘESCU
unor acțiuni hotărîte de înlăturare a
Stăruie puternic în conștiința în ■ transformări revoluționare ce, se pro
lor, manifestările de automulțumire,
duc la nivelul întregii noastre sotregului nostru ponor ecourile vi
schematismul și șablonismul, tendin
brante ale magistralei expuneri pe
cietăti.
țele conservatoriste. Ne este acum
care secretarul general al partidu
Evocarea mărețelor înfăptuiri ce
mai clar faptul că în construcția
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a
dau strălucire noii ere pe care resocialismului nu folosesc nimănui
rostit-o la recenta plenară lărgită a
volutia si construcția socialistă au
absolutizările și idealizările, promo
C.C. al P.C.R. Partidul, poporul be
deschis-o în istoria milenară a po
. 
varea impresiei false că edificarea
neficiază, acum, de un document pro
porului român, a drumului parcurs
noii orînduiri nu poate cunoaște
gramatic de o excepțională însem
de la cel de-al IX-lea Congres al
greutăți ; că problemele se rezolvă
nătate teoretică și practică, în care
partidului și pînă în prezent — timp
de la sine, că se realizează automat
sînt definite cu clarviziune științi
în care România a reușit să depă
înfăptuirea in viață a principiilor
fică principiile activității genera
șească în multe privințe caracteris
socialiste. Și știm mai bine ce avem
le privind înfăptuirea operei de eticile unei țări în curs de dezvolta
de făcut. Știm că, așa cum a subli
dificare a prezentului socialist, de
re. să intre pe făgașul progresului
niat
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
construcție a viitorului comunist al
multilateral, atît pe plan economic,
„se impune să desfășurăm o largă
patriei. Profunzimea ideilor, a teze
științific, cultural, cît și ne acela al
activitate teoretică, ideologică, să in
lor cuprinse in expunere, spiritul lor
nivelului de trai — trezește în inimi
tensificăm munca politică, educativă
înnoitor, revoluționar pun puternic
si in conștiințe puternice sentimente
pentru ca toți oamenii muncii să în
in lumină gîndirea creatoare a secre
de mlndrie patriotică. După cum ețeleagă mersul evenimentelor, faptul
tarului general al partidului nostru,
vocarea faptelor mărețe ale trecu
că
in desfășurarea procesului revo
capacitatea sa pătrunzătoare de a
tului. ale istoriei patriei, de înălță
luționar,
inclusiv in construcția
înțelege, caracteriza'și soluționa pro
tor eroism, conferă tărie morală și
socialistă, pot apărea și greutăți,
blemele politice, ideologice și educa
însuflețește în ducerea mai depar
insuccese, dar datoria comuniștilor, a
tive cardinale pentru dezvoltarea in
te. în timp, a tot ceea ce înaintașii
constructorilor socialismului, a forțe
continuare a patriei Pe calea socia
au făurit cu trudă, cu eroism și cu
lor revoluționare este aceea de a ac
lismului si comunismului, concepția
patriotică dăruire.
ționa pentru înlăturarea greutăților
sa științifică, revoluționară despre
Toate
mărețele
înfăptuiri
obți

și
desfășurarea cu succes a luptei de
locul si rolul omului în edificarea
nute de popor, sub conducerea parti
transformare revoluționară a lumii**,
noii societăți. Neîndoios, prin am
dului. au contribuit în mod hotărîîntr-un moment în care lumea este
ploarea și originalitatea tezelor ator la afirmarea plenară a persona
vansate, izvorîtc dintr-o analiză aconfruntată cu grave probleme so
lității
umane.
Astăzi.
în
România
so

dincă a realităților prezentului, prin
ciale, economice, cînd planeta ni se
cialistă. omul, fără deosebire de na
înfățișează ca o mare învolburată de:
definirea fenomenelor, actuale și
ționalitate.
are
toate
condițiile
tea

tendințelor tas evolu&ai a societății,
• man 'furtuni, dominată de crire eco
tru a-si valorifica pe deplin capa
această nouă expunere a tovarășului
nomice și morale, de tensiuni politice
citatea de muncă, gîndirea creatoa
Nicolae Ceaușescu se constituie înși militare, secretarul general al
re. beneficiază de un larg acces la
tr-o remarcabilă contribuție crea
partidului nostru, într-un document
stiintă.
la
învățămînt.
la
cultură.
istoric, care sintetizează în mod stră
toare la dezvoltarea socialismului
Desigur, așa cum se subliniază
lucit experiența de muncă și de luptă
științific, a tezaurului gîndirii comu
a clasei muncitoare, a comuniștilor,
în expunerea tovarășului Nicolae
niste contemporane, la afirmarea su
Ceaușescu.
nu
am
ajuns
Ia
capătul
a
întregului popor, vădind capacitatea
periorității orînduirii socialiste.
drumului. Ne mai confruntăm cu
creatoare de a aplica legitățile ge
Prin acest document programatic
greutăți, cu neîmpliniri și cu neajun
nerale ale construcției socialiste la
de inestimabilă valoare, partidul, po
suri. Mai persistă încă manifestări
particularitățile național-istorice con
porul dispun de un amplu si cu
crete ale României, definește teze,
de linsă de răspundere, mentalități
prinzător program de acțiune în ve
idei, concluzii privind mersul ferm
învechite. înapoiate despre mun
derea perfecționării activității ecoînainte
al societății românești con
că.
despre
viată,
despre
societate.
nonjice. ideologice si politico-educa
temporane.
Sînt dimensionate, în aNe
mai
confruntăm
cu
înțele

tive, de o adevărată cartă, din care
cest document programatic, pe noi
gerea simplistă a raportului dintre
se desprind, pentru organele și or
individ și colectivitate, cu dorința
temelii, profund realiste și mobiliza
ganizațiile de partid, pentru organi
unora de a primi cît mai mult de la
toare — care țin seamă de legitățile
zațiile de masă și obștești, pentru
societate
și
de
a
da
cît
mai
puțin.
materialismului dialectic și istoric, de
toți fiii țării, orientări clare privind
Astfel de tare morale sînt prezentate,
evoluția actuală a lumii — obiectivele
o mai bună desfășurare a muncii
în
ampla
expunere
a
secretarului
ge

și căile de acțiune în vederea edifi
în toate domeniile vieții economineral al partidului, în adevărata lor
cării societății socialiste multilateral
co-sociale. cu deosebire în dezvol
lumină, pentru ca să fie bine cu
dezvoltate în patria noastră și înain
tarea unei conștiințe înaintate, în
noscute, să fie combătute și eliminate
tării țării spre comunism.
edificarea omului nou. Se cristali
din viața noastră economico-socială.
Din multitudinea de idei și teze
zează cu limpezime, cu fermitate,
Magistrala expunere a secretarului
cuprinse în expunerea secretarului
din cuprinsul amplei expuneri a
general al partidului se constituie,
general al partidului se desprinde cu
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ce
pentru organele și organizațiile de
claritate o viziune unitară privind
avem de făcut, ce îndatoriri revin
partid,
pentru
comuniști,
pentru
toți
dezvoltarea
societății noastre,
fiecărui om al muncii pentru reali
oamenii muncii, intr-o lecție exem
integrează într-un amplu proces
zarea unei noi calități a muncii si
structiv toate laturile vieții
plară de afirmare a spiritului parti
a vieții. Totodată se reliefează cu
pregnantă rolul imens ce-1 are. în
nomico-sociale : baza materială,
nic, a devotamentului față de partid,
această privință, desfășurarea . unei
voltarea democrației muncitorești,
față de patrie: o lecție vie de afir
munci educative revoluționare, efi
mare a spiritului revoluționar, de
rolul învățămîntului și științei,
ciente ; cît de important este 'ca ac
răspundere
in
muncă,
în
îndeplinirea
activitatea
ideologică, politico-edutivitatea ideologică și politico-edusarcinilor. Evident, tuturor acestor
cativă și culturală, Din această
cativă să se perfecționeze neconte
atitudini exemplare nu pot să le fie
perspectivă, dobîndește
nit. să tină pasul cu dezvoltarea ge
decît străine, constituind obiectul
portantă din ce in ce mai
nerală a societății, cu profundele

rolul conducător al partidului in so
cietate. nucleul vital al întregii
noastre națiuni; ’forța care pune în
mișcare marile energii creatoare ale
poporului. Partidul este factorul
fundamental case are menirea să
asigure perfecționarea tuturor do
meniilor vieții economico-sociale,
precum și învingerea greutăților, în
lăturarea tuturor neajunsurilor. Prin
acțiunea continuă pentru perfecțio
narea activității organelor și organi
zațiilor de partid se creează cadrul
firesc în care să se producă pro
movarea noului, a ideilor transfor
matoare, în care să se militeze pentru
înlăturarea din viața socială a tot
ceea ce este vechi, perimat și nu mai
corespunde noilor condiții, noii etape
de dezvoltare a patriei.

(Continuare in pag. a Il-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, sîmbătă, delegația Partidului Social-De
mocrat din Finlanda, condusă de Jo
hannes Koikkalainen, președintele
Consiliului P.S.D., care, la invitația
C.C. al P.C.R., face o vizită în tara
noastră.
Din delegație fac parte Maija Rajantie, deputat în parlament. Lauri
Sivonen, redactor-șef al Agenției
muncitorești a P.S.D. și șeful sec
ției informații a P.S.D., Leit Ehrsten,
secretarul secției suedeze a P.SJ3.
La primire au participat tovarășii
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R., Eugen Florescu și Stan
Soare, adjuncți de șef de secție la
C.C. al P.C.R., Olimpia Solomonescu, șef de sector la C.C. al P.C.R.
Cu acest prilej, președintele Con
siliului P.S.D. a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cordial salut
din partea președintelui Partidului
Social-Democrat din Finlanda, Kalevi Sorsa, prim-ministru al guver
nului finlandez, a militariților parti
dului. Oaspetele a exprimat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din partea
președintelui Kalevi Sorsa, înalta apreciere,' împreună cu mulțumirile
personale pentru activitatea deose
bită în promovarea cooperării Și
securității pe continentul european.
Totodată, conducătorul delegației a
exprimat întreaga gratitudine pen
tru întrevederea acordată, pentru in
vitația de a vizita România și de a
cunoaște nemijlocit unele realizări
remarcabile obținute de poporul ro
mân, sub conducerea P.C.R., în dez
voltarea multilaterală a țării.

tortei acestuia fată de epoca sa.
Unul din gînduri își află
sorgintea în teza de mare
complexitate filozofică a
tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu privire la
noua calitate a vieții în
socialism, teză care deter
mină la rîndul ei. cu pro
funde rezonante în planul
esteticii, o nouă calitate a

ținui economiei româ
nești, al agriculturii, al
învățămîntului, al sănă
tății. al educației, al sta
tutului C.A.P.-ului etc.,
etc. Ne-a fost acordată li
bertatea și ne-a fost acor
dat dreptul de a fi oameni
politici și avem datoria
de a justifica această li
bertate și acest drept prin
opera noastră scriitori-

Dinu SARARU
condiției scriitorului și ar
tistului în socialism, implicind participarea dăcisă
și decisivă a acestora la
consolidarea șl justifica
rea conceptului de nou umanism și de om nou.
Scriitorul și artistul lu
mii socialiste nu mai pot
rămîne la ipostaza de
simpli martori ai istoriei,
ei trebuie să-și revendice
convingător prin opera lor
condiția de constructori ai
valorilor morale socialis
te. ei trebuie să apere
deschis această lume și să
lupte pe baricadele ei cele
mai înaintate pentru per
fecționarea ei. pentru pro
gresul el. pentru mai bi
nele ei și să răspundă în
fata istoriei pentru ea.
Aceasta înseamnă că un
scriitor nu mai poate, nu
mai are dreptul să fie azi
în România străin de des-

ceașcă, dar și prin activitatea noastră cetătenească. prin implicarea
noastră concretă,
______ _ practică
.______
in viata poporului. Scrii
torul nu mai poate să se
mulțumească trăind doar
viata Uniunii scriitorilor,
el trebuie să trăiască via
ta poporului. Iată ce în
seamnă în conștiința mea
noua calitate a condiției
scriitorului și artistului
în socialism. Aceasta de
monstrează încă o dată
că' revoluția socialistă nu
poate .fi descrisă de
pe trotuar cu ochii celui care privește, chipu
rile. obiectiv, cum mărșăluiesc revoluționarii, iar
el să pună doar note,
profesoral, ritmului și ca
denței acestor mărșălui
tori. Eroismul celor care
au edificat și edifică
România socialistă nu
poate fi azi nici înțeles.

Trăind sub cerul negru al furtunii,
pentru urmași visînd un cer mai bun»
in steagul vieții lor au pus străbunii
albastrul Voronețului străbun.
Ei care soarta și-o-ndurau cerbice
și se speteau in arșița din lan,
au pus in steag și soarele din spice
să deie foșnet ca in Bărăgan.
lar cînd vrăjmașii s-arătau cu moarte,
străbunii, opărind acest ogor,
au pus și singe-n steag, a treia parte
lingă azur și aur lucitor.
Culori de slăvi, de flăcări și de grîne,
olaltă, pe-un drapel se împletesc,
străluminînd istoriei bătrine
un timp măreț și veșnic românescl

Din moși-strămoși ni l-am păstrat: tezaur
să-l dăm urmașilor. Și-un alt drapel
în lume nu-i, cu-atit potop de aur,
cu-atîta purpură și-azur în el I
Cind slava unii-au vrut să i-o-ntineze,
cind soarele să-i fure alții-au vrut,
in focul bătăliilor viteze,
sub faldul lui, Partidul s-a născut.

Prin el, învins-am vremuri de restriște,
prin el, în limba faptei comuniste
maghiari, germani și sirbi, ori de-un alt grai
vorbim frățește pe același plai.

Sub faldul lui în casa părintească
trăiesc nedespărțite trei surori,
se coace-n cîmpuri vara românească
ți libertatea ne suride-n zori.
Trăiască-n pace ți-ncărcat de glorii
al țării fiu iubit și înțelept,
ce-și duce țara către mari victorii,
cu tricolorul patriei la pieptl

nici descris convingător,
dacă nu te-a ars nicioda
tă varul construcției și
dacă palmele tale n-au
simțit niciodată cît de
grea este, totuși, o pia
tră de temelie.
Noua Calitate a condi
ției scriitorului, artistu
lui, omului de cultură în
socialism, determinată de
caracterul angajat al operei sale, de implicarea
concretă in viata Cetății,
presupune, de asemenea,
abordarea cu luciditate și
răspundere din partea sa
a tuturor ipostazelor vie
ții culturale a societății.
Una privește caracterul
de masă al operei noas
tre culturale si. din acest punct de vedere, sal
tul făcut de spiritualitatea românească în ultimii 17 ani este cu adevărat uriaș. Aș vrea însă
să fiu bine înțeles cînd
spun că frontul literar și
artistic rămîne încă da
tor față de cerințele cul
turalizării marilor mase,
și aceasta în primul rînd
prin încă timida partici
pare la viata spirituală a
acestor mase. încă și
acum, și în București, și
în alte centre mari ale
tării. viata culturală,
cultă, ca să zic așa, se ma
nifestă mai ales în peri
metrul restrîns al cen
trului edilitar. încurajînd
(Continuare
in pag. a V-a)

Europe fără arme nucleare. în acest
context, s-a subliniat că este necesar
să se facă totul pentru ca, la relua
re, reuniunea de la Madrid să se în
cheie cu rezultate cît mai bune, să
se ajungă la convocarea unei confe
rințe pentru dezarmare și încredere
in Europa, să asigure continuitatea
reuniunilor și conferințelor începute
la Helsinki.
Evidențiindu-se implicațiile deose
bit de grave ale cursei înarmărilor,
s-a apreciat că este necesar să se
acționeze ferm pentru adoptarea de
măsuri concrete in vederea opririi,
cursei înarmărilor, pentru dezarma
re, în primul rînd pentru dezarmare
nucleară, pentru înfăptuirea năzuin
țelor de pace, libertate, progres social
al tuturor națiunilor, pentru soluțio
narea pe cale politică, prin tratative,
a tuturor conflictelor care mai dăi
nuie in diferite zone ale lumii. S-a
relevat marea însemnătate a mani
festărilor: și mișcărilor de masă care
au loc în Europa, inclusiv în Româ
nia și Finlanda, in favoarea păcii,
pentru înlăturarea pericolului unor
noi războaie, pentru trecerea la tra
tative în vederea reducerii armamen
tului nuclear strategic.
în același timp, s-a relevat însem
nătatea deosebită a intensificării ac
țiunilor unite ale partidelor comu
niste, socialiste, social-democrate,
ale mișcărilor de eliberare națională,
ale tuturor forțelor progresiste, ale
maselor populare. In lupta pentru
triumful cauzei păcii, securității și
independenței naționale, a colaboră
rii in întreaga lume.
întrevederea s-a desfășurat Intr-o
atmosferă cordială, de caldă priete
nie.

SUB FALDUL LUI, PARTIDUL S-A NĂSCUT

A trăi viața poporului, a participa
plenar la formarea omului nou
Sînt un scriitor pentru
care cea mai mare mîndrie o constituie onoarea
de a se considera ac
tivist de partid, activist
al Partidului Comunist
Român în această epocă
ce va intra în isto
ria românilor cu numele
Ceaușescu — și mă con
sider moral dator să de
clar cu vie emoție ade
ziunea mea totală la cu
tezătorul Program privind
procesul complex al constructiei noastre socialiste cuprins în impresionanta expunere a con
ducătorului parțidului și
statului nostru, venind să
ilustreze strălucit vocația
sa filozofică și să adauge
noi argumente operei sale
profund revoluționare în
spațiul gîndirii materialist-dialectice și istorice,
căreia îi deschide astfel
noi orizonturi, dezvoltînd
și îmbogățind creator teo
ria și practica edificării
socialismului.
Din perspectiva acestui
Program, cuceritor și prin
luciditatea analizei, și prin
cutezanța investigației te
oretice, căruia spirituali
tatea noastră îi va datora
de azi înainte certitudinea
evoluției sale ferme în
consens cu marile idealuri
ale propășirii națiunii
noastre socialiste, mi se
pare firesc să împărtășesc
și cititorilor cîteva ginduri izvorîte din conștiin
ța rostului și roiului scrii^torului comunist si a da-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru salut și sentimen
tele exprimate și a transmis, la rîndul său, cele mai bune urări pre
ședintelui Partidului Social-Democrat
din Finlanda, conducerii partidului,
iar poporului finlandez noi succese
în dezvoltarea economică și socială
a tării. Totodată, președintele Nicolae
Ceaușescu a adresat președintelui
Finlandei, Mauno Koivisto, un salut
călduros și cele mai bune urări.
în timpul convorbirii au fost evoca
te bunele relații existente între Parti
dul Comunist Român și Partidul So
cial-Democrat din Finlanda. între
România și Finlanda, între popoare
le noastre. S-a exprimat dorința de
a extinde și adinei în continuare aceste raporturi, de a conlucra tot mai
strîns, în interesul poporului român
și poporului finlandez, al cauzei pă
cii. securității și independentei na
ționale, al colaborării și înțelegerii
între națiuni,
în cadrul întrevederii au fost abor
date, de asemenea, unele aspecte ale
vieții politice internaționale, apreciindu-se că, în actualele condiții,
deosebit de complexe, este mai ne
cesar ca oricînd ca popoarele să-și
unească eforturile și să conlucreze
tot mai strîns pentru oprirea agra
vării încordării internaționale, pen
tru reluarea și continuarea politicii
de destindere, colaborare și respect
al Independenței naționale.
A fost evidențiată atenția deose
bită pe care România și Finlanda o
acordă, ca țări europene, securității
și cooperării pe acest continent, opri
rii amplasării de noi rachete și înlă
turării celor existente, edificării unei

lrăiască-n veci, pe-aceste glii bătrine,
și cel ce țării-i dă asemeni fii :
Partidul celor trei culori române
ți-al comunistei noastre omeniiI
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Dacă fratele tău,
prietenul tău, părin
tele tău, pruncul tău,
femeia ta îți vor cere
sa pui interesele lor
personale mai presus
de ale Patriei tale, de
ale poporului tău —
să nu ii asculți, ne
spun cărțile noastre de
învățătură,
pravilele
strămoșilor pe care le
purtau cu ei din tine
rețe pină la sfirșitul
zilelor lor Bălcescu,
Eminescu, Iorga, Sadoveanu și atiția alții
dintre înaintașii noș
tri. Așa cum individul
trebuie sd se jertfească pe sine pentru a
putea întemeia o fa
milie, it familie la
rindul ei trebuie să
iasă din cercul strimt
al singurătății Jertfind
pentru
întemeierea
unei patrii in măteile

căreia este dat să ro
dească tot ce are mai
de preț umanitatea in
tr-un fel specific, unic
pe fața pămintului.
Acest legămint trans
pare și in Tricolorul
românesc, ale cărui
loan ALEXANDRU
origini se pierd în
jertfele istoriei aces
tui pământ udat de
lacrimi și singe, căci
cele trei culori vin de
la cele trei puteri ce
stau la temelia unei
patrii. Singele purpu
riu din care izvorăște
vița de vie, osemin
tele aurii ale voihicilor, eroilor și martiri
lor peste mormintele
cărora se leagănă hol
dele de aur și lacri

mile albastre ale riurilor de jale ale ma
melor, ale văduvei și
orfanului ce transfigu
rează și zvintă pămân
tul, ridicindu-l in azur
cupolă cerească peste
sanctuarul Patriei. Ce
are mai sacru făptura
noastră este mărturi
sit în aceste trei cu
lori fundamentale, care
mărturisesc de-a lun
gul veacurilor cele
trei virtuți de la te
melia lumii moderne,
de două milenii în
coace plămădite adine,
frămintate pe veci și
in originile daco-romane ale poporului
român — iubirea jertfitoare de sine, care nu
va înceta niciodată,
credința nestrămutată
(Continuare
in pag. a V-a)

*
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Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al_P.C.R.

EXCEPTIONAL DOCUMENT PROGRAMATIC PENTRU ACTIVITATEA
REVOLUȚIONARĂ A ÎNTREGULUI PARTID, A ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR
r------ MAREA FORȚĂ A SOCIALISMULUI, MARILE PROGRESE ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE-------- ț

Putem spune, pomină de la produsul social și venitul național pe locuitor, că România este astăzi de 15 ori j
mai bogată decît in 1950. Cel mai elocvent este în această privință situația fondurilor fixe - care constituie baza dezvoltării j
societății - și care sint de 9 ori mai mari decît cele existente in 1950. Deci, ceea ce s-a realizat in secole și secole i

'
}
'
!

-

de dezvoltare economică a poporului nostru, in numai 30 de ani orînduirea socialistă a reușit să mărească de peste 9 ori. ;

Unanimă adeziune, voință unanimă de a da viață amplului program adoptat de plenara partidului
Opțiuni noi pentru afirmarea

spiritului revoluționar,

o conștiinței înaintate
Siderurgiștii hunedoreni au pri
mit cu deosebită bucurie și satis
facție patriotică expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu Ia re
centa plenară lărgită a C.C. al
P.C.R. și iși exprimă din adîncurile ființei lor deplina adeziune
față de acest document cu teze de
mare originalitate și inestimabilă
valoare teoretică și practică și iși
manifestă hotărîrea lor neabătută
de a transpune in viată toate mă
rețele idei cuprinse în expunere.
Comitetul de partid al oțelăriei
Siemens Martin II din marele com
binat siderurgic hunedorean. con
siliul oamenilor muncii din cadrul
uzinei nr. 3 oțelării, în străduința
lor de a traduce in viață valoroa
sele idei cuprinse în expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, vor
pune un accent deosebit pe întări
rea disciplinei în muncă în rîndurile oțelaritor și cultivarea simțu
lui de înaltă răspundere față de
soarta producției și calității mun
cii. Studiind cu toată atenția și
dezbătînd cu răspundere expunerea
secretarului general al partidului,
care prefigurează magistral căile
de acțiune privind modalitățile de
formare a omului nou, ne-am în
tărit și mai mult convingerea că
trebuie să acționăm mai consecvent,
cu mai multă hotărîre pentru ridi
carea nivelului tehnic și calitativ
al producției de metal, pentru creș
terea productivității muncii și a
întregii eficiente economice. In
virtutea adevărului potrivit căruia
creșterea producției de metal. îm
bunătățirea calității oțelului elabo
rat, asimilarea de noi mărci de me
tal cu caracteristici superioare se

află in relație directă cu starea
disciplinară, cu gradul de conștiin
ciozitate și răspundere muncito
rească, comitetul de partid, organi
zațiile de bază. U.T.C. și sindicat
își vor spori preocupările în vede
rea implicării mai profunde, mai
responsabile a tuturor comuniștilor,
a celorlalți oameni ai muncii in
viața combinatului, pentru îmbogă
țirea și diversificarea activităților
educative.
Aplicînd cu consecventă princi
piul „nici pline fără muncă, nici
muncă fără piine". promovînd cu
fermitate realizarea unei noi cali
tăți a muncii, vom asigura respec
tarea neabăttită a principiilor de
echitate instaurate în societatea
noastră privind retribuirea muncii
șl vom fi intransigenți cu cei care
caută să primească mai mult decit
dau societății. împotriva oricăror
abateri de la legile țării.
•Prin îmbunătățirea întregii ac
tivități politico-ideologice si cultu
ral-educative, vom cultiva în rîndurile tinerilor siderurgiști dragostea
șl pasiunea . față de muncă, trăsă
tură definitorie a fizionomiei mo
rale și politice a personalității
umane.
Vom modela nu numai metalul,
ci și pe făuritorii lui, pentru a fi
buni oțelari, oameni de nădejde ai
țării noastre socialiste.

Victor PETROIESCU
secretar al comitetului de partid
O.S.M.-2, președintele consiliului
oamenilor muncii, uzina nr. 3
oțelării, Hunedoara

Patriotismul militant
se exprimi prin temeinice

lupte de munți
Expunerea de excepțională valoa
re teoretică și practică prezentată
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
recenta plenară lărgită a C.C. al
P.C.R, cuprinde orientări și teze
novatoare de o însemnătate deose
bită, cu un profund caracter pro
gramatic pentru întreaga activitate
desfășurată de partidul și de po
porul nostru. Adîncimea și origi
nalitatea analizei celor mai com
plicate fenomene social-economice
si politico-ideologice evidențiază
încă o dată contribuția tovarășului
Nicolae Ceaușescu la elaborarea
politicii clarvăzătoare a partidului
și statului nostru, pute-ea sa extra
ordinară de a pătrunde în miezul
fenomenelor și proceselor sociale,
realismul, perspicacitatea și cute
zanța revoluționară de care dă do
vadă iubitul nostru conducător.
Una din ideile pe care le-am
desprins din această expunere-program este aceea cu privire la for

marea omului nou, pregătit multi
lateral, capabil să acționeze con
știent pentru înfăptuirea obiecti
velor politicii partidului și statu
lui nostru. Fac parte dintr-un co
lectiv muncitoresc foarte tînăr, în
curs de formare. Pentru noi, apli
carea indicațiilor și orientărilor
formulate de secretarul general al
partidului cu privire la formarea
omului nou este o problemă cardi
nală. Sîntem proprietarii unor bu
nuri de multe milioane de lei, lu
crăm în cea mai mane parte cu
materii prime din import, deci de
calitatea muncii fiecăruia dintre
noi depinde valorificarea superi
oară a acestor valori intrate în
avutul țării prin foarte mari efor
turi. Trebuie să recunoaștem că
multe fenomene negative existente
în producția materială, în viața
socială — exemple în acest sens
sint șî în unitatea noastră — își au
principala cauză în insuficienta

preocupare a colectivelor de mun
că pentru ridicarea permanentă a
nivelului de pregătire profesională
a oamenilor muncii, în slaba preo
cupare pentru ordine, disciplină și
răspundere, în formalismul și su
perficialitatea unor activități po
litico-educative. Este timpul să
acționăm cu hotărîre pentru a ri
dica la o calitate nouă, superioară,
conduita noastră în muncă, să
asigurăm dezvoltarea și afirmarea
practică a spiritului revoluționar.

Activitatea de formare și afirmare
multilaterală a omului nou trebuie
să aibă în vedere cultivarea pa
triotismului activ, militant, care
să exprime, prin temeinice fapte
de muncă, dragostea și răspunde
rea față de patrie, față de destinul
ei socialist.

Severin IRIC1UC

maistru oțelar la Combinatul
metalurgic Tulcea

Numai o rată înaltă a acumulării
poate asigura, intr-un ritm înalt,

dezvoltarea economiti a țării
în expunerea rostită la recenta
plenară a partidului și devenită
program ideologic și de acțiune
pentru întregul popor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu formulează. în
tre atîtea alte teze magistrale, ideea
necesității de a se menține o rată
înaltă a acumulării, în scopul dez
voltării economiei țării noastre in
tr-un ritm rapid, care să asigure
trecerea țării noastre intr-un timp
cit mai scurt în rindul țărilor me
diu dezvoltate. Adincirea și îmbogă
țirea argumentării acestei teze vih
să arunce o și mai limpede lumină,
să înlesnească înțelegerea profundă,
corectă a politicii economice a par
tidului, a obiectivelor muncii noas
tre de zi cu zi.
Atît în activitatea în aparatul fi
nanciar de stat, cît și in calitate de
cadru didactic asociat la Facultatea
de științe economice din Cluj-Napoca, mă simt acum mai ferm an
gajat în îndeplinirea sarcinilor mele
de activist de stat menit să veghe
ze asupra creșterii acumulărilor și
utilizării cît mai eficiente a aces
tora. O rată înaltă a acumulării nu
asigură în sine realizarea obiective
lor stabilite de Congresul al XII-lea,
fiind necesară și o eficientă maxi
mă a investițiilor. Este motivul
pentru care. în controalele efectua
te de inspecția noastră, se pune un
accent deosebit pe analiza adîncită a modului de îndeplinire a indi
catorilor de eficiență a investițiilor.

realizarea unor durate cît mai mici
de recuperare a acestora, punerea
în funcțiune în termenele planifica
te, realizarea cit mai rapidă a pa
rametrilor proiectați.
Preocuparea pentru sprijinirea
unităților economice in rezolvarea
unor costuri cit mai scăzute pe ca
lea reducerii consumurilor de ma
terii prime, materiale și combusti
bil. a creșterii productivității mun
cii, a folosirii cît mai depline a
utilajelor și mașinilor este, de asemenea, pe primul plan al ac
tivității noastre de zi cu zi. în
acest context. îmi apare cu atît mai
evidentă valoarea acelor pasaje în
care tovarășul Nicolae Ceaușescu
vorbește despre rolul extraordinar
pe care îl are în viața și în evo
luția omului munca, și cu atît mai
mult în societatea socialistă.
Spre deosebire de țările imperia
liste, care s-au dezvoltat pe seama
exploatării și asupririi altor popoa
re. tara noastră are ca principală
sursă de creștere a acumulărilor
munca. Este motivul pentru care se
impune ca fiecare în domeniul său
să dea muncii sale nobila încărcă
tură a efortului și pasiunii, a rod
niciei. Se cere perseverentă, disci
plină, ridicarea permanentă a cali
ficării profesionale.

LIviu HENEGARU
inspector-șef adjunct al Inspecției
teritoriale financiare de stat, Cluj

Electronist sau agricultor —

aceeași înaltă competență
profesionali !
Studierea magistralei expuneri a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
secretar general al partidului, la
recenta plenară lărgită a C.C. al
P.C.R. mi-a produs o puternică
satisfacție și mindrie patriotică,
seritimentele acestea fiind genera
te de tezele, ideile și orientările
sale de excepțională valoare teo
retică și practică pentru destinele
de azi și de mîine ale patriei
noastre socialiste. Alături de în
tregul popor, comuniștii, toți oame
nii muncii din comuna Vaideeni,

județul Vîlcea, exprimîndu-șl adeziunea totală la acest istoric do
cument. trăiesc din plin fericirea
de a fi contemporani cu cel mai de
6eamă conducător pe care l-a avut
această țară în istoria sa milenară,
cu secretarul general al partidului,
iubitul nostru președinte, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, omul care nu-și
află liniștea decît in lupta dîrză și
nobilă, în munca eroică dedicată
binelui și prosperității națiunii
noastre.

Din evantaiul larg ai problema^
ticii sintetizate în chip strălucit iii
ampla expunere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu mi-au reținut
atenția orientările clare cu privire
Ia sarcinile și îndatoririle ce revin
organelor și organizațiilor de par
tid. consiliilor populare locale,
pentru dezvoltarea vertiginoasă a
agriculturii, aplicarea principiilor
autoconducerii și autoaiprovizionării teritoriale, pentru creșterea
spiritului revoluționar de conștiin
ță și răspundere comunistă. în ve
derea valorificării superioare’ a
resurselor locale și. implicit, a tot
mai bunei aprovizionări a popu
lației.
Avem în comuna noastră peste
44 000 oi. ceea ce demonstrează că
zootehnia constituie pentru comu
niștii, pentru cetățenii din Vaideeni o activitate susținută și rodnică,
noi aducîndu-ne o însemnată con
tribuție la dezvoltarea fondului de
stat și a avuției naționale. Dar. raportîndu-ne rezultatele la posibi
litățile și resursele locale, la im-
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perativele mări puse In fata agricujTurii, trebuie să recunoaștem că
n-am făcut tottîl. Va trebui, așa
cum sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu, să acționăm pe un
front mai larg, pentru moderniza
rea agriculturii, pentru ridicarea
nivelului de conștiință și probita
te profesională a crescătorilor de
animale din așezarea noastră mon
tană, să facem intr-adevăr în așa
fel ca ciobanul ,din Vaideeni să nu
fie cu nimic mai prejos, ba. dacă
se poate, chiar mai presus decît un
electronist. Stă în puterile noastre,
ale organelor și organizațiilor de
partid să ridicăm ștacheta conștiin
ței politice și profesionale a oame
nilor, să acționăm cu toată ener
gia în direcția traducerii în viață
a marilor sarcini evidențiate la
plenară de iubitul nostru pre
ședinte.

Benonl MOR» REȚU

secretar al comitetului de partid,
comuna Vaideeni, județul Vîlcea

Calitatea de proprietar,
producător și beneficiar —

o mare responsabilitate
cetățenească
Nu o dată mi-a fost dat să par
ticip la marile evenimente politice
din viața țării, în care, împreună
cu oamenii muncii, cu poporul, s-a
hotărit mersul devenirii noastre
comuniste. De acăastă dată. îm
preună cu țăranii cooperatori, me
canizatorii, specialiștii, cu toți lo
cuitorii comunei Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, am ascul
tat și am studiat cu cel mai viu
interes expunerea prezentată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la
plenara lărgită a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român
avînd sentimentul că sîntem mar
tori, că sîntem prezenți noi înșine
la un moment istoric pentru țară,
pentru popor. Expresie relevantă
a puterii extraordinare de a pă
trunde în esența fenomenelor și
proceselor sociale, a realismului,
perspicacității și cutezanței revo
luționare ce caracterizează gîndirea secretarului general al parti
dului. acest document programatic
abordează în mod creator proble
mele complexe și multiple ale
construcției socialiste în etapa ac
tuală, ale formării omului nou, cu
o înaltă conștiință civică și profe
sională.
Așa cum
spunea tovarășul
Nicolae Ceaușescu. nu trebuie să
uităm nici un moment că socialis
mul este opera conștientă a popo
rului, că se construiește cu popo
rul și pentru popor. Deci, este de
datoria noastră, mai ales a celor
învestiți de societate cu sarcini de
conducere, să facem totul pentru
a asigura participarea directă, de
mocratică a maselor la luarea de
ciziilor. Sub îndrumarea directă a
secretarului general al partidului,
s-a instituționalizat și funcționea
ză astăzi un sistem democratic
unic în felul său, în care reprezen
tanții direcți ai maselor populare

hotărăsc asupra destinelor țării, asupra căilor de* înfăptuire a pro
gramului partidului, asupra politi
cii interne si externe, stabilind
măsurile ce se impun pentru dez
voltarea continuă a patriei, pentru
întărirea forței sale, pentru suve
ranitate și independentă națională.
Această realitate caracterizează
și activitatea noastră de zi cu zi
din cooperativa agricolă de pro
ducție Drăgănești-Vlașca. unde lu
crez. Din experiența noastră pro
prie reiese că sarcinile mari, obi
ectivele importante pe care ni
le-am propus se pot realiza numai
în măsura în care hotărîrile noas
tre reprezintă suma gîndirii între
gului colectiv, contribuția străda
niei fiecăruia în parte, dacă ele
s-au analizat temeinic în cadrul
echipelor, brigăzilor și fermelor,
dacă s-au dezbătut' în adunarea
generală; cu alte cuvinte, dacă ele
poartă gîndul nostru, al tuturor.
Aceasta constituie, in ceea ce ne
privește, esența democrației co
operatiste, parte integrantă a lar
gului sistem al democrației noas
tre socialiste. Aceasta este garan
ția că ceea ce am hotărit vom în
făptui. fiecare muncind cu conști
ința că traduce în viață o hotărîre
la adoptarea căreia a participat în
mod direct. Aceasta este condiția
înaltei răspunderi față de muncă,
față de colectivul din care faci
parte, față de societate. Ceea ce
înseamnă muncă mai multă și
mai bună, pîine mai multă și mai
bună.

Radu RICIU

Erou al Muncii Socialiste,
președintele cooperativei agricole
Drăgănești-Vlașca,
județul Teleorman

Spirit profund
înnoitor
(Urmare din pag. I)
Desigur, sint încă de învins greu
tăți în ascensiunea spre piscurile
înalte ale zilei luminoase de mîine
a patriei. Dar păstrînd în perma
nență Încrederea fermă în idealurile
înălțătoare ale socialismului și co
munismului, acționînd pentru a
alege cele mai bune căi de realizare
a obiectivelor propuse, viitorul nă
zuit, gîndit și prefigurat de partid
va deveni, așa cum se desprinde cu
pregnanță atît din litera, cît și din
spiritul expunerii secretarului ge
neral ai partidului, realitate, fapt
împlinit pentru iwwraSiu
ne.‘Pentru acea
permanent și pr
- <
tuată la loc de i
, .n •
ca responsabilă,
și competență, f;
în dezvoltarea o
t
ții.
Strălucita expi
rășul Nicolae C<
la plenara lărgiți
dezbaterile ce au
forum al partidului, ca și cele ce
se desfășoară in întregul partid, in
toate colectivele de oameni ai mun
cii, se caracterizează printr-un spi
rit profund optimist, prin încredere
în puterea de muncă și de creație
a poporului nostru, în superioritatea
orinduirij socialiste pe care o edi
ficăm cu deplin succes. Tocmai in
vederea antrenării mai active a
tuturor energiilor țării la marea
operă constructivă a prezentului,
pentru formarea omului nou, cu o
conștiință și morală superioare, re
voluționare, va trebui acționat pen
tru a ridica la înălțimea cerințelor
subliniate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu întreaga activitate politico-educativă, pentru a realiza o
nouă calitate în pregătirea ideolo
gică a comuniștilor, a tineretului, a
întregului popor. în fața poporului,
a partidului se deschid perspective
largi, sint jalonate mărețe și clare
direcții de acțiune, un program
cuprinzător în vederea unei ample
și rodnice desfășurări a operei de
construcție socialistă, a soluționării
cu competență a problemelor cu
care se confruntă întreaga noastră
societate și fiecare colectiv de
muncă.
Avem un partid puternic, unit,
care se bucură de o nezdruncinată
încredere din partea tuturor oame
nilor muncii, care și-a dobîndit prin
fapte prestigiul și prețuirea între
gului popor I
Avem un popor care, string unit
în jurul partidului, al secretarului
său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, va da, prin muncă
exemplară, un nou avînt dezvoltării
multilaterale a țării, proiectindu-i
devenirile viitoare în tot mai largi
orizonturi de progres și civilizație
socialistă !
în frunte cu un partid puternic,
cu un mare și strălucit conducător,
însuflețiți de un fierbinte patrio
tism revoluționar, poporul român,
toți fiii țării, fără deosebire de na
ționalitate, făurindu-și din cuteză
toarele idei și orientări cuprinse în
magistrala expunere a secretarului
general al partidului, . tovarășul
Nicolae Ceaușescu, program co
tidian al faptelor de muncă și gîndire creatoare, vor acționa cu și
mai spornic elan, cu demnitate și
încredere pentru făurirea cu succes
a societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintarea fermă a
României spre comunism, pentru că
programul profund înnoitor, de o
amplă și unitară viziune privind
drumul victorios înainte al patriei
să fie exemplar înfăptuit.
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Revenim la întreprinderea „Timpuri noi“ din Capitală,

Prioritățile acestor zile:

unde, iirin aplicarea unei idei tehnice deosebit

RECOLTAREA
FURAJELOR
în județul Olt, recoltarea si de
pozitarea furajelor s-a intensificat
mult în ultimele zile. Pînă vineri
seara au fost cosite 90 la sută din
suprafețele cultivate cu plante fu
rajere si au fost însilozate 58 730
tone — 47,7 Ia sută față de planul
lunilor mai-iunie, în tiimp ce can
titățile de fîn adunate reprezintă
doar 23,5 la sută din prevederi.
Două aspecte atrag în mod deose
bit atenția. Primul : a fost conser
vat foarte puțin fîn — numai 8 000
tone. Al doilea-: din cantitaitea de
masă verde strânsă pînă la această
dată — 278 300 tone — cea mai
mare parte — peste 150 000 tone, —
a fost consumată, rezervele pentru
iarnă fiind foarte mici.
Cum se explică această stare de
lucruri ? De la direcția agricolă și
pinâ la cea mai îndepărtată unita
te agricolă se afirmă că în județ a
plouat mult, ceea ce a îngreunat
recoltarea și conservarea unor can
tități mai mari de furaje. îndeosebi
sub formă de fîn. Este adevărat că,
in ultimele zile, în județul Olt a
plouat abundent — pe alocuri peste
140 litri pe metrul pătrat — ploi
binevenite, care asigură acum dez
voltarea tuturor plantelor cultiva
te, creșterea masei verzi pe supra
fețele ocupate cu plantele furajere.
Există însă suficiente dovezi care
infirmă părerea acelora care sus
țin, sus și tare, eă ..ploile au fost
sau sînt de vină“. Tovarășul Con
stantin Telescu, directorul I.A.S.
Redea, ne invită să vedem „parcul
de furaje" de la ferma Frăsinet,
unde remorcile trase de tractoare
aduceau din cimp. intr-un du-tevino continuu, mari cantități de fîn
de lucernă balotat, care era așezat
în stoguri. Directorul- ține să ne
spună : „Chiar dacă plouă, tot tre
buie să-ți aduni furajele. De ce ?
Toată lumea știe că, de cînd se
face fîn, pe ploaie sau vreme bună,
brazdele de iarbă cosită tot trebuie
întoarse. Noi facem această lucrare
mecanizat. Ca dovadă, pînă acum
am balotat și depozitat peste 500
tone de fîn de lucernă. în urmă
toarele zile vom mai aduna alte
450 tone".

Dealtfel, acesta nu este singurul
exemplu. Faptele din numeroase
alte unități agricole din județul Olt
vin să infirme părerea, de care aminteam la început, că nu au exis
tat condiții optime pentru strîngerea și depozitarea furajelor. Este și
cazul unităților agricole din cadrul
consiliului agroindustrial Radomirești. Concret, iată situația de la
C.A.P. Seaca, din acest consiliu.
Rezultatele bune dobîndite de această unitate la producția de lapte
reflectă, cum nu se poate mai bine,
preocuparea pentru asigurarea unei

trial Radomirești. am trecut prin
citeva cooperative agricole — Crăciunei. Mihăești, Călinești, Sprîncenata și Radomirești — unde ax
notat fapte de muncă asemănă
toare.
Sînt însă șl unele situații care
dovedesc că nu timpul ploios a îm
piedicat realizarea programului de
recoltare și conservare a furajelor,
ci lipsa de preocupare a unor con
silii de conducere și specialiști din
unități pentru această problemă. La
cooperativa agricolă din Stoenești
se aflau doar doi oameni care în

Ancheta „Scînteii'1 în unită# agricole

din județul Olt
baze furajere îndestulătoare. Aici,
la Seaca, am surprins pe viu, așa
cum o numea președintele coope
rativei, tovarășul Constantin Cazacu, „ziua lucemei". Este vorba de
strîngerea și depozitarea lucemei,
acțiune la care participau aproape
1 000 de cooperatori, practic întreg
satul. „Vom lucra din zori și pînă
noaptea pentru ca întreaga canti
tate de lucernă din coasa întii să
fie strinsă, uscată și depozitată în
fînar. Oricînd ne poate prinde o
ploaie și calitatea finului ar avea
atunci de suferit" — ne-a spus to
varășul Stelian Ciurcu. contabilul
șef al unității, cane, Împreună cu
100 cooperatori — personalul
T.E.S.A., formațiile de constructori
și de la atelierul mecanic, echipa
de la baza furajeră — așezau fînul
de lucernă in stoguri. Dealtminteri,
in această unitate am văzut o șiră
de 40 tone de fin de lucernă din
anul trecut. Este încă o dovadă a
grijii cooperatorilor din Seaca de
a asigura cantități corespunzătoare
de furaje pentru hrana animalelor
pe întreg anul.
împreună cu tovarășul Ilie Matei,
președintele consiliului agroindus

cercau să depoziteze un fîn umed
adus din cîmp. Si deși existau aici
niște suporți din lemn prevăzuți cu
un ventilator electric pentru usca
rea finului de lucernă. aceștia nu
au fost utilizați pînă acum. Ce s-a
întîmplat cu lucerna cosită? A fost
însilozată la o umiditate foarte
mare, contrar prevederilor cuprin
se în tehnologii. Drept urmare,
temperatura în siloz a depășit limi
ta admisă, ceea ce provoacă fer
mentații nedorite, care duc la de
gradarea furajului. De neînțeles
este că, deși era o zi excepțional de
frumoasă și călduroasă, cînd se
putea face un fîn bun, totuși se
persevera pe calea comodă a însilozăril lucernei. Cine să facă insă
finul cită vreme președintele co
operativei, Florian Anghel, se afla
în birou, alături de alte cadre din
personalul administrativ. în loc să
mobilizeze, cu sprijinul organizației
comunale de partid, pe cooperatori
și alți locuitori ai comunei la această
acțiune urgentă. Consecințele pot
fi ușor întrevăzute. Cositul este întîrziat. iar în parcul de furaje au
fost depozitate cantități infime : 50
tone de siloz si 15 tone fîn de lo-

de valoroase, s-a demonstrat cum

lium. Președintele afirmă, ca și
cum ar fi în firea lucrurilor, că
de ne acum se prefigurează un
mare deficit de nutrețuri, care va
fi „compensat" la iarnă prin gro
siere — paie si coceni. Deci, el
vorbește de deficit, în timp ce
cîmpul este plin de furaje ce ar
putea umple fînarele si silozurile.
Este o situație inadmisibilă, care
impune — cu atît mai mult cînd
e vorba de președintele unei coo
perative agricole — tragerea la răs
pundere cu severitate, acum și nu
la iarnă, cînd orice măsură, oricît
de drastică ar fi. nu va putea tine
Ioc de nutrețuri în ieslea anima
lelor. Dealtfel, aceasta este si con
cluzia la care a ajuns comanda
mentul județean pentru agricultu
ră. în ședința ce a avut loc ieri
dimineață.
Am insistat asupra acestui caz
deoarece si în alte unități agrico
le cadrele de conducere si specia
liștii nu se ocupă cu toată răspun
derea de strîngerea furajelor. Pînă
la această dată. în unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale
Movileni. Stefan cel Mare. Balș.
Valea Mare și Vlădila nu au fost
depozitate decît cantități mici de
fîn. Iată de ce comandamentul ju
dețean pentru agricultură a stabi
lit o serie de măsuri pentru in
tensificarea recoltării și depozită
rii furajelor. între altele, măsu
rile luate vizează creșterea ponde
rii finului în totalul balanței fu
rajere. trimiterea animalelor la păsunat în păduri și zăvoaie, cosirea si strîngerea nu numai a plan
telor furajere cultivate, ci și a
ierburilor de pe canalele de iri
gații. de pe marginea drumurilor,
a oricăror altor resurse furajere.

Ioan HERTEG
Lucian CIUBOTARU
Emilian ROUĂ

ÎNTREȚINEREA
CULTURILOR
perioadă a anului trecut : peste
5 000 de oameni, față de 2 800.
Cooperativa agricolă din comuna
Măldăeni are o suprafață cu plan
te prăsitoare de 2120 hectare. Cei
580 de cooperatori, organizați în
echipe, care au angajat culturile în
acord global, reușesc să execute la

Mai mult ca oricînd, fiecare a în
țeles că nimeni nu va veni să mun
cească în locul lui, iar nivelul re
coltelor și deci al retribuției de
pinde acum în mod hotărîtor de
modul cum sînt întreținute cultu
rile". într-adevăr, cîmpul era împînzit de oameni la prășit, iar pro-

ln unități agricole din județul Teleorman
timpul optim toate lucrările de În
treținere. Alături de ei lucrează și
numeroși localnici și muncitori na
vetiști din întreprindejile din Ro
șiori, suprafața angajată în acord
global de aceștia depășind 120 hec
tare. Discutăm aici cu tpvarășul in
giner Gheorghe Blaj, președintele
cooperativei agricole. „Forma de
retribuire in acord global întărește
spiritul de echipă, răspunderea în
muncă și colaborarea dintre coope
ratori și mecanizatori și, ca atare,
lucrările de întreținere s-au efec
tuat la timp și la același nivel'ca
litativ pe toate suprafețele — ne
spune președintele cooperativei.

gramul de muncă ține de la ivirea
zorilor, pînă ciad se întunecă. Re
zultatele sînt concludente : s-a în
cheiat prima prașilă mecanică și
manuală pe întreaga suprafață de
830 hectare cu porumb, iar la floarea-soarelui, fasole, ricin si soia
prășitul manual și mecanic este pe
terminate. O preocupare stăruitoare
pentru calitatea lucrărilor de între
ținere și menținerea densității plan
telor după fiecare prașilă manifestă
și mecanizatorii și cooperatorii din
unitățile Stejaru și Scrioaștea, ve
cine cu C.A.P. Măldăeni.
Numărul celor ce s-au angajat
să lucreze culturile prăsitoare în

acord global este mai mare cu cir
ca 250 de oameni față de anul tre
cut și în comuna Vedea. De la înginerul-șef al cooperativei, tovară
șul Constantin Cherciu, am aflat că
forțele mecanice și umane au fost
dirijate în număr mare la întreți
nerea culturilor. Era firesc, prin
urmare, să găsim cimpul plin de
oameni. Numai că, deși era ora 16,
nu am mai întîlnit la prășit nici un
cooperator. „Probabil că oamenii
și-au făcut norma și s-au retras
acasă" — ne spune inginerul-șef.
Dar buruienile din 'cîmp dovedesc
contrariul. Este absolut necesar ca
și aici, la Vedea, să se înțeleagă cu
toată răspunderea că a nu folosi
fiecare clipă bună de lucru, a lăsa
buruienile să consume acum din
hrana plantelor, înseamnă în fond
a admite să fie diminuate recoltele,
veniturile unității și ale coopera
torilor.

Stan ȘTEFAN
corespondentul

„Scînteii*
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IRIGAREA
PLANTELOR
Pentru perioada 29 mai — 4 iunie,
în județul Constanța s-a prevăzut
să se irige o suprafață de 49 000
hectare cu culturi de lucernă, sfe
clă de zahăr, griu, floarea-soarelui
și porumb, program ce a fost rea
lizat in proporție de 92 la sută. In
consiliile unice agroindustriale Cobadin, Dorobanțu, Hîrșova. Mircea
Vodă. Pantelimon, Sibioara și Valu lui Traian, programele stabilite
inițial de udare au fost depășite
substanțial ; in schimb, consiliile
unice agroindustriale Independen
ța, Topraisar, Chirnogeni, Negru
Vodă Și 23 August au încheiat săptămina trecută cu nereallzări mari
față de graficele stabilite. Cauzele
sint multiple. Bunăoară. întîrzierea
primirii repartițiilor de motorină
pe luna iunie a făcut ca la Toprai
sar, Cobadin șl Castelu 3 000 de
hectare să nu primească apă. De
asemenea, în sistemele puse recent
în funcțiune s-au ivit numeroase
defecțiuni in cadrul unităților agricole din Topraisar, Chirnogeni,
Negru Vodă și Comana, din care
cauză 400 de hectare n-au putut fi
irigate. Au existat, totodată, dere
glări in aprovizionarea cu energie
electrică la stațiile de pompare 36
și 116 din sistemul Rasova—Veteroasa, din pricină că repunerea sub
tensiune a unui transformator s-a
făcut cu mare întîrziere. Dacă adăugăm la acestea lipsa unor piese
de schimb la baza de aproviziona
re a județului — furtunurile de as
pirație și refulare pentru motopompe, aspersoare. coliere, garnituri

etc, — avem o imagine de ansam
blu a greutăților ce trebuie înlătu
rate urgent pentru ca programul
de udări stabilit pentru săptămîna
5—12 iunie, de 61 000 de hectare, să
poată fi realizat și depășit substan
țial. (George Mihăescu, corespon
dentul „Scînteii").
Pe ogoarele județului Mureș, iri
garea culturilor a devenit o ne
cesitate stringentă. Față de media
multlanuală a lunii mai, de 78 litri

chiar, s-a apelat la udarea cu gă
leata și cana, la care, alături de
cooperatori, participă sute da
elevi".
Din cele constatate la fața lo
cului rezultă că cooperatorii din
zonele Deaj, Cuci, Iernut și Un
gheni sînt hotărîți să reducă la
minimum posibil efectele secetei.
Bunăoară, la C.A.P. Nazna, insta
lațiile de irigat funcționează ziua
și noaptea, în timp ce la coope

Relatări din județele Constanța, Mureș și Tulcea
pe metru pătrat. In acest an pre
cipitațiile nu au depășit 13 litri pe
metru pătrat, cele mai afectate de
secetă fiind zonele din Cîmpia
Transilvaniei. Amenajările exis
tente permit irigarea culturilor pe
cel mult 7 000 ha. „Tocmai de
aceea se urmărește udarea legu
melor, cartofilor, sfeclei de zahăr,
guliilor. porumbului și furajelor
prin toate mijloacele — ne spune
tovarășul Nicolae Lobonțiu, secre
tar al comitetului județean de
partid. în acest scop, pe lîngă amenajările de irigații
existente,
s-a recurs și la soluția folosirii
motopompelor pentru a se iriga
direct din sursele de apă. Pe această cale au fost udate peste
3 000 ha. Acolo unde a fost nece
sar, mai ales în grădinile de le
gume, s-au utilizat și cisternele de
apă, atelajele unităților. Mai mult

rativele agricole Bogata, Chețani
și Cucerdea sute de oameni lu
crează fără preget la udarea cul
turilor și, în primul rînd, a le
gumelor.
Din păcate, nu același lucru se
poate spune despre cooperativa agricolă Ogra. Aici au existat cîndva
cinci instalații de irigat, dar azi
toate sînt descompletate si aban
donate. iar stația de pompare, care
asigura irigarea unor culturi pe un
perimetru amenajat de 600 hec
tare. nu mai funcționează de mai
mulți ani. Irigarea culturilor tre
buie intensificată și în unitățile
din consiliile agroindustriale Sărmașu. Band și Zau de Cîmpie,
unități care au cel mai mult de
suferit de pe urma absentei pre
cipitațiilor. (Gheorghe Giurgiu, co
respondentul „Scînteii").
Lipsa de precipitații din ultimele

CONSUMUL DE ENERGIE
IA MOTOARELE ELECTRICE
POATE FI REDUS CU 40 LA SUTĂ!
Interes deosebit în numeroase întreprinderi din țara
In numârul din 15 mai a.c. al ziarului nostru relatam,
la rubrica „Experiența inaintatâ la tribuna „Scînteii",
despre o valoroasă realizare tehnică aplicată la între
prinderea „Timpuri noi" din Capitală. Eficiența și avan
tajele acestei realizări tehnice - se preciza in articolul
amintit — pledează convingător pentru generalizarea ei

„Vom trimite de urgență
un specialist la întreprinderea
bucureșteană**
Economisirea energiei electrice, ne
transmite corespondentul
nostru
Gheorghe Crișan. constituie și la în
treprinderea mecanică din Bistrița
o problemă centrală a colectivului
său de muncă. Dovada ? Pe masa
de lucru a inginerului-șef, loan
Mărginean, se afla planul tehnic,
care prevede o serie de măsuri cla
ră în vederea reducerii. în acest an,
a consumului de energie electrică cu
264 000 kWh.
— Ce ați spune, tovarășe Mărgi
nean. dacă la economiile scontate
s-ar mai adăuga încă 40 la sută din
consumul tuturor njașinilor-unelte
pe care le aveți în dotare ?
— Am mai economisi încă 1 080 000
kWh energie electrică, ceea ce în
seamnă că sectorul de trefilare. cel
mai energointensiv de la noi. ar lu-,
era numai din economii.
— Ați citit în „Scînteia" despre
experiența de la întreprinderea
„Timpuri noi" din Capitală ?
— De necrezut, și totuși adevărat !
Indiferent de alte opinii, măsura ce
o vom întreprinde este aceasta : de
urgentă vom trimite la București un
specialist al nostru pentru a se do
cumenta la fata locului, după care
vom trece imediat la treabă. Ii felicit
sincer pe realizatori și le mulțumesc
anticipat pentru ajutorul pe care sînt
sigur că or să ni-1 ofere.

„Vom prelua neîntirziat
experiența de la „Timpuri noi**
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în unitățile agricole din județul
Teleorman, importante forte meca
nice și manuale sînt concentrate la
întreținerea culturilor. Pînă simbătă, prașila a doua mecanică și ma
nuală s-a efectuat la floarea-soarelui pe 33 la sută din suprafața
cultivată și, respectiv, pe 45 la sută.
Porumbul, cultură ce ocupă cea
mai mare suprafață — 112 300 hec
tare — a fost prășit mecanic pe
84 000 hectare și manual pe 70 000
hectare.
Ne-am oprit în zona consiliului
unic agroindustrial Roșiorii de Vede,
unul dintre cele mai mari din ju
deț. care are peste 26 000 hectare
suprafață arabilă. Se cuvine subli
niat că. în majoritatea cooperative
lor agricole, formațiile de mecani
zatori și cooperatori, avînd in mij
locul lor specialiștii din unități, ac
ționează cu energie pentru a exe
cuta la timp șl de cea mai bună
calitate lucrările de întreținere a
culturilor. De la tovarășul Mihai
Marinescu, președintele consiliului,
am aflat că, stimulați de prevede
rile Legii retribuirii muncii în uni
tățile agricole cooperatiste, coope
ratorii participă în aceste zile la
lucrările de sezon în număr mult
mal mare in comparație cu aceeași

3

Prin măsurile tehnico-organizatorice întreprinse la fiecare loc de
muncă, colectivul întreprinderii de
rulmenți din Alexandria — ne rela
tează corespondentul nostru Stan
Stefan — a reușit să reducă consu
mul de energie electrică la un mi
lion lei producție marfă de la 174,14
MWh. cît era în urmă cu cinci ani,
la 94,7 MWh în anul 1980 si la 89,3
MWh. anul trecut.
— Cu- toate acestea — ne spune
directorul tehnic al întreprinderii,
Liviu Coleșan — sîntem convinși că
nu au fost epuizate toate rezervele
de optimizare a consumului de ener
gie electrică. în acest cadru se
înscrie si recentul studiu făcut de
noi privind înlocuirea unor motoare
cu puteri mari cu altele cu puteri
mici. Iată insă că experiența celor
de la întreprinderea „Timpuri noi"
din Capitală se pare că ne vine in
ajutor. Am în vedere faptul că
ideea specialiștilor bucureșteni, ex
cepțional de valoroasă prin simpli
tatea ei. nu necesită cheltuieli ma
teriale deosebite, iar eficienta eco
nomică — prin reducerea substan
țială a consumului de energie elec
trică — este evidentă.
— De fapt — precizează inginerulșef al întreprinderii. Florea Crăciun
— articolul despre inițiativa celor
de la „Timpuri noi" a fost dezbă
tut. la cîteva zile după apariția sa
în ziarul „Scînteia". în organizația
de partid a sectorului energetic. Sîn
tem profund interesați de preluarea
ei. întrucît dispunem de un mare
număr de mașini-unelte și. ceea ce
este mai important. în contextul ini
țiativei amintite, multe dintre ele

Fișa

săptămîni și căldurile excesive din
aceste zile au făcut ca, în județul
Tulcea, deficitul de apă din sol să
ajungă la limita maximă. Aceasta
a impus ca in toate zonele județu
lui unde există amenajări pentru
irigații să se treacă la udarea cul
turilor ziua și noaptea, fără între
rupere. în această săptămînă s-au
aplicat udări pe 14 250 hectare, cu
aproape 1 000 de hectare mai mult
decît se prevedea în program. Este
de remarcat preocuparea oameni
lor muncii din unitățile cooperatis
te și întreprinderile agricole de
stat, a mecanizatorilor pentru scoa
terea întregului echipament de uda
re în cîmp și punerea lui în stare
de funcționare. Acționîndu-se ast
fel a fost posibil să se depășească
programul de udări, iar pentru
săptămîna viitoare să se stabileas
că un program mai mare, culturi
le urmînd să primească apă pe alte
17 000 de hectare. în multe unități a
început și irigarea porumbului. Sînt
însă anumite unități — bunăoară,,
cele din consiliul agroindustrial
Mihail Kogălniceanu — unde, da
torită lipsei de motorină, în aceas
tă săptămînă cîteva sute de hecta
re n.u au putut fi irigate. (Neculai
Amihulesei, corespondentul „Scîn
teii").

noii

soluții

rapidă. In legătură cu această originală si deosebit de
eficientă idee tehnică, pusă la punct și aplicată cu bune
rezultate la întreprinderea bucureșteană, am primit la re
dacție o serie de opinii din partea unor specialiști și
cadre de conducere din intreprinderi. Consemnăm cîteva
dintre acestea.

Aceeași mașină, aceleași
repere, dar cu un consum
de energie cu 41,4 la sută
mai mic
5
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mers în gol. Am totuși unele rezer
ve, avînd în vedere faptul că folo
sirea acestui sistem , de conexiuni
ar putea duce la uzura accelerată a
elementelor de contact electric, con
struite din materiale deficitare. Sint
convins însă că. printr-o strinsă co
laborare a specialiștilor, acest even
tual neajuns poate fi înlăturat
— Ce economie de energie s-ar
obține în întreprindere prin aplica
rea noului sistem de conexiuni ?
— Cel puțin 600 000 kWh' energie
electrică într-un an. Tocmai de aceea,
dînd curs promisiunii conducerii în
treprinderii „Timpuri noi" de a-i
sprijini pe cei interesați, vom tri
mite un specialist să vadă cum se
realizează noul sistem de conexiuni.
Vom trece apoi imediat la aplicarea
sa la strungurile de la. secția I a
întreprinderii.
Această sarcină, ne comunică co
respondentul nostru Constantin Blagovici, și-a asumat-o deja maistrul
Dumitru Szabo, care va fi ajutat de
inginerul Vasile Șoflău, de la secția
de distribuție din Piatra Neamț a
întreprinderii de rețele electrice Ba
cău, care și-a oferit cu entuziasm co
laborarea.
„Și pe noi ne preocupă
această soluție tehnică
și avem convingerea
că poate fi generalizată"

lată cum a scăzut consumul de ener
gie electrică în 1982, față de anul
trecut, la mașinile de alezat și frezat
prin aplicarea noului sistem de co
nexiuni

sînt acționate de motoare cu putere
mare : strunguri multiax. mașini de
rectificat plan simultan, mașini de
rectificat fără centru etc. Am trimis
un specialist la întreprinderea bucu
reșteană. Vom încerca să adoptăm
noul dispozitiv de comandă la speci
ficul întreprinderii noastre și — de
ce nu 1 — poate chiar să îmbunătă
țim valoroasa soluție tehnică.

„Ideea este de certă valoare
și poate fi perfecționată
printr-o strinsă colaborare
a specialiștilor"
— Ideea tehnică pusă la punct Ia
întreprinderea „Timpuri noi" din
Capitală mi se pare ingenioasă și
interesantă, ne spune ing. Vasile
Popa, responsabil cu problemele
energetice la întreprinderea, mecani
că „Ceahlăul" din Piatra NeamțFără îndoială, aplicarea ei poate
duce la economisirea energiei elec
trice si merită studiată posibilitatea
extinderii acesteia și la alte utilaje
decît mașinile-unelte. Mă gîndesc. de pildă, la electropompele
cu debite si presiuni variabile, unele
tipuri de electrocompresoare și al
tele. Apreciez. îndeosebi, faptul că
această soluție rezolvă și problemele
funcționării economice a converti
zoarelor de sudură, completînd cu
succes folosirea limitatoarelor de

tehnice

Avînd în vedere că experiența întreprinderii
„Timpuri noi" se bucură de un larg interes din
partea specialiștilor, reamintim cîteva date esențiale
în ceea ce privește valoroasa realizare tehnică a
colectivului său.
ÎN CE CONSTA EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERII
BUCUREȘTENE ? Nu demult, ia o serie de mașiniunelte din dotarea acestei unități s-a introdus un nou
sistem de conexiuni in schema electrică a electro
motorului, care asigură adaptarea puterii debitate de
electromotor cu puterea necesară efectuării lucrului
mecanic reclamat in procesul tehnologic. Mai exact,
este vorba de schimbarea vechiului sistem de co
nexiuni din instalația electrică a electromotorului și
introducerea a două relee de tip special, ce sînt în
măsură să conecteze automat înfășurările bobinajului
electromotorului în funcție de puterea solicitată. în
acest fel, consumul de energie electrică se limitează
în raport cu lucrul mecanic necesar pentru operațiile
pe care le execută mașina respectivă.
EFICIENȚA acestei realizări tehnice :
• Consumul de energie electrică necesar pentru
funcționarea mașinilor-unelte se reduce, în medie,
cu 40 la sută ;
• In alte cazuri, la convertizoarele de sudură,
consumul de energie se reduce cu 70 la sută ;
• Se îmbunătățește factorul de putere și nu se
modifică in nici un fel parametrii tehnici ai mașiniior-unelte ;
• Motoarele electrice fiind asincrone au aceeași
turație și nu sint afectate dacă debitează o putere
mai mică de 44 la sută din puterea lor nominală ;
• Nu mai este necesară înlocuirea motoarelor mari,
care in procesul de producție nu sînt utilizate la
întreaga lor putere nominală, cu altele cu puteri mai
mici ;
• Cheltuielile impuse de aplicarea acestei soluții
tehnice sînt foarte mici și se recuperează în 2—3
săptămîni.
SFERA DE APLICARE a noii soluții tehnice :
la toate mașinile-unelte dotate cu motoare asincrone :
de la cele cu putere instalată de 0,55 kW pină la cele
cu motoare de 30 kW. Economiile de energie electrică
sint insă mai substanțiale in cazul motoarelor cu o
putere de la 7 kW in sus.

— Experiența de la întreprinderea
„3 impuri noi" ne-a atras atenția
mai ales pentru faptul că. tin să
precizez, ea face parte din „familia
de probleme" care ne preocupă de
mult timp — îi relatează corespon
dentului nostru, Corneliu Ifrim, di
rectorul tehnic al întreprinderii de
utilaj greu „Progresul" — Brăila,
ing. Vasile Muțu. De multi ani mer
gem pe același fir al căutărilor, știut
fiind că, prin conexiuni speciale, se
poate reduce consumul de energie și
se pot îmbunătăți factorii de putere.
Am ajuns la o economie de energie
electrică de 15 la sută. Chiar ideea
realizării unor relee ne-a preocupat
și sîntem în faza de probe, care ne-a
confirmat posibilitatea de a reduce
și mai mult consumul de energie
electrică al mașinilor fată de cel
inițial.. Ca atare, sîntem gata să
acționam în vederea unei colaborări
pentru însușirea metodologiei tehnice
respective. Aceasta cu atît mai mult
cu cît sînt convins că aria de aplicare
este mult mai vastă și nu se limi
tează doar la mașinile-unelte. Iată
de ce după apariția articolului refe
ritor la experiența întreprinderii
„Timpuri noi" am organizat o ana
liză cu mai multe cadre tehnice din
întreprindere. De fapt, am și trecut
la o inventariere a mașinilor și in
stalațiilor la care s-ar putea aplica
îmbunătățirile respective și am sta
bilit un grup de muncitori, ingineri,
tehnicieni și specialiști dă la ser
viciul mecano-energetic și de Ia
laboratorul de electrotehnică indus
trială, care se vor deplasa la „Tim
puri noi". încă o dată m-am
convins că ar fi foarte bine ca la ni
velul centralei noastre industriale să
se permanentizeze întrunirile, expo
zițiile și alte forme de schimburi de
experiență, care să se constituie in
tr-un permanent dialog al ideilor
noi.

Cum se poate obține documentația
Prin conținutul său nou, originalitatea și eficiența
sa, realizarea tehnică a intreprinderi! bucureștene can
didează Ia titlul de invenție. În acest scop, s-a înaintat
la O.S.I.M. cererea de brevetare, care a fost înregistra
tă aici cu nr. 106809 cu denumirea : „Dispozitiv de
comandă pentru mașinile-unelte acționate cu motoare
electrice asincrone" :
— în aceste condiții — ne spune proiectantul Ion
Marafet, autorul acestei idei tehnice — cei care sint
interesați de aplicarea noului sistem de conexiuni se
pot adresa întreprinderii noastre pentru procurarea
documentației necesare. Cu două condiții : să ne
trimită comenzi ferme și să respecte cu strictețe
prevederile legale.

Cîteva propuneri
Dată fiind importanța economică deosebită a aces
tei originale idei tehnice, ținînd seama că aceasta are
o sferă foarte largă de aplicare, de numărul foarte
mare al unităților interesate de generalizarea ei — în
20 de zile de la apariția articolului publicat in ziarul
„Scînteia", la întreprinderea bucureșteană s-au pre
zentat delegați din 40 de întreprinderi — reținem cîteva
dintre propunerile formulate de specialiști in timpul
documentării noastre :
• Pentru o mai bună organizare și coordonare a
acțiunilor privind cunoașterea și generalizarea noii
realizări tehnice a întreprinderii „Timpuri noi", este
bine ca delegații care doresc să vină la întreprinderea
bucureșteană pentru documentare să fie grupați la
nivelul fiecărui județ sau al fiecărei centrale indus
triale in parte ;
• mașinile-unelte ce vor fi asimilate în continuare
și cele aflate în fabricație să se realizeze de unitățile
producătoare cu noul sistem de conexiuni, ceea ce ar
duce la însemnate economii de timp și de energie
electrică în unitățile beneficiare, la creșterea compe
titivității acestor produse pe piața externă ;
• după experimentarea acestei realizări tehnice în
mai multe unități economice, să se organizeze la
nivelul județelor și al centralelor industriale sau la
nivelul mai multor județe și unități economice schim
buri de experiență, pentru a se urmări mai exact
eficiența cu care se aplică noua soluție tehnică, po
sibilitățile de generalizare a acesteia în întreprinderi
cu profiluri diferite.
Vom reveni.

Iile ȘTEFAN
Dumitru T1RCOB

f

SC1NTEIA — duminică 6 iunie 1982

PAGINA 4

------------------- PLANTELE MEDICINALE--------------------

! DIVERS
Pasiune

Pensule, pinză, coame de cerb,
simburi de caise, prune, piersici...
Acestea constituie „materia pri
mă'1, la care apelează în timpul
său liber igienistul Marian Oc
tavian de la dispensarul urban
nr. 3 din Bistrița. De ani și ani
de zile el creează tablouri în
care surprinde bogata floră și
faună din împrejurimi, dar și
un larg evantai de obiecte de ar
tizanat — de la nasturi și măr
gele pină la cele mal fanteziste
brelocuri, bibelouri, truse de bi
rou și vaze de flori. Dar el mai
are și alte pasiuni, intre care
arta fotografică și creșterea de
păsări exotice. Cind are timp
pentru toate acestea, care i-au
transformat locuința intr-o ine
dită și atractivă expoziție ? In
timpul lui liber, pe care și-l
„umple" cu folos.

Fantezie
și iscusința

Imaginea a fost surprinsă de
fotoreporterul Constantin Dgrie
intr-unui din atelierele Liceului
industrial nr. 2 cu profil fores
tier din Brăila. Aici, sub îndru
marea maiștrilor Ilie Tarău, Ion
Dima și Ion Drun, elevii deslu
șesc „pe viu" tainele lemnului
și-l fac să... reînvie prin iscu
sință, fantezie și migală de
sculptori. Din bucăți . de lemn
care nu „spun" nimic la prima
vedere, ei creează un larg evan
tai de piese și ornamente de
mobilier, cu deosebire in stil
popular, care se bucură de aprecieri dintre cele mai elogioa
se. Nu intimplător, mul'i dintre
absolvenții liceului brăilean au
devenit, in diferite unităti de
prelucrare a lemnului, cunoscuți
creatori de frumuseți.

Peștera
din Latorița

I
I
I
I
I
I
I
I
i
i
I
i
i
i
i
I
i
I
i
l
i
i
i
i
i
i
i
i

i
i

i
Totul a pornit de la o iniția
tivă a Agenției biroului de tu
rism pentru tineret Vilcea. Organizindu-se o drumeție in mun
ții Lotrului, tinerii îndrumați tot
de u» tinăr, profesorul de geo
grafie Procopie Ghifă, au des
coperit și pus in valoare o nouă
peșteră.
Așa s-a născut un nou cerc de
speologie, care reunește acum
tineri muncitori, profesori, ingi
neri — toți amatori de drumeții
și pasionați cercetători ai
adincurilor. Ultima lor descope
rire: această peșteră din masivul
Latorița, pe care o prezentăm
in exclusivitate pentru cititorii
rubricii noastre, asigurindu-i că
n-au ce regreta dacă. în drume
țiile lor, vor poposi s-o viziteze.

Cu minicarul
prin muzeu

O noutate de „ultimă oră" la
Muzeul tehnicii populare din re
numita și pitoreasca pădure
Dumbrava Sibiului : pentru a
înlesni accesul vizitatorilor spre
zecile de complexe de arhitec
tură și instalații tehnice tradițio
nale, una mai ingenioasă decit
alta, s-au pus „in circulație"
două minicare. Amindouă fac și
legătura cu celălalt celebru mu
zeu sibian — Brukenthal. Iniția
tivă lăudabilă, intrucit un vizi
tator ca-e ar dori să vadă, fie si
în treacăt, toate exponatele din
„Dumbravă"; ar trebui să stră
bată distanțe de kilometri.
Rubrică realizată de

L

Petre POPA ț'
și corespondenții „Scinteii"

i
l
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In luna iunie, oferta naturii este cea mai generoasă: să nu pierdem nici o zi
din perioada optimă de recoltare, la nici o specie!
De multă vreme, In presă, la radio
și televiziune, in lucrări științifice și
de popularizare se pledează pentru
vatorfficarea plantelor medicinale,
pentru folosirea lor pe scară cit mai
largă ca înlocuitori ai medicamente
lor sintetice ori în industriile chimică,
alimentară. Acolo unde au fost folo
site s-a dovedit că extractele din
plante sînt mai bine tolerate de or-*
ganism, că nu au urmări secundarenedorite, ca unele substanțe chimice.
Practic toată lumea, de la Ministerul
Sănătății pină la medicul unui dis
pensar de comună, de la Ministerul
Chimiei pină la farmacii și întreprir»deri de medicamente, de la Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare pină la magazinele de spe
cialitate „Plafar" și cooperativele agricole de producție care le cultivă,
sînt de acord că plantele medicinale
constituie o însemnată bogăție natu
rală, izvor de sănătate și o resursă
de venituri.
Dar, deși de ani de zile se cunosc
aceste lucruri se discută teoretic, se
organizează dezbateri și se întocmesc
chiar și planuri de măsuri, tot de ani
de zile se înregistrează deficiente în
ce privește strîngerea și valorifica
rea plantelor medicinale. Se consta
tă că, față de potențialul existent,
față de oferta generoasă a naturii, pe
cele 8 milioane de hectare cu cele 750
specii spontane, dar și față de posi
bilitățile de a dirija în culturi plan
tele medicinale, se face prea puțin.
Chiar planurile de colectare și de
culturi care se stabilesc nu sint des
tul de stimulatoare, de mobilizatoare
pentru toate județele și ar trebui și
ele mai bine corelate cu oferta ge
neroasă pe care o face natura. Dar
nici măcar pentru planurile stabilite,
minime, față de posibilități, nu exis
tă garanția că prevederile vor fi pre
tutindeni realizate.
Ne aflăm, astfel, intr-o situație de
netolerat ; chiar și acolo unde există
garanția că plantele vor fi recoltate
și colectate, mulți sînt oricînd gata
să „argumenteze" de ce se înregis
trează pierderi, ceea ce. în fond, este
echivalent cu lipsa de răspundere.
Același lucru se poate spune și în
ceea ce privește valorificarea supe
rioară a plantelor prin tehnologii originale. capitol la care cercetarea de
profil este încă datoare și asupra că
rora vom reveni.
Realitatea este că nu o dată fac
torii implicați, din cei răspunzători
de valorificarea plantelor medicinale,
trec soluționarea concretă, răspunde
rea unii pe seama altora. Nu există
peste tot o urmărire sistematică, anotimp cu anotimp, lună de lună și
de valorificare pe fiecare specie în
parte, ceea ce face ca în unele locuri
și sectoare de activitate să se înre
gistreze rezultate bune, iar in altele

r
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Recent, Ia Alba lulia s-au desfășurat lucrările celui de al VIII-lea
Simpozion național „Zilele diabetologiei românești", reuniune la care au
participat peste 250 specialiști din toată țara. Rapoartele și cele peste 150
de lucări prezentate de medici nutriționiști, cardiologi, pediatri, inter
niști, endocrinologi, igieniști, psihologi, biochimiști, biologi etc. prin pro
filul atit de variat al tematicii (obezitatea, complicațiile cardiovasculare
în bolile metabolice și rolul alimentației în dezvoltarea tinerilor) oferă
mijloace noi de prevenire și combatere a unor boli cu largă răspîndire.
Prof. dr. docent IULIAN MINCU, președintele acestei manifestări știin
țifice, a avut amabilitatea de a împărtăși unui redactor al nostru cîteva
concluzii care s-au desprins din lucrări și discuții.

— Obezitatea este una din cele mai
frecvente boli metabolice, afectînd în
prezent circa un sfert din populația
adultă. în general, este considerat
obez organismul care depășește cu
20 la sută greutatea recomandabilă
sau normală, iar hiperponderal cînd
depășirea este cu 10—20 la sută față
de greutatea recomandabilă. Mai im
portant este insă faptul — și statis
tic s-a demonstrat — că obezitatea
se constituie, în procent ridicat, incă
din primii ani, și chiar din primele
luni de viață, datorită consumului în
exces, sau consumului unor alimente
cu o valoare calorică peste cerințele
firești ale organismului. S-a constatat
de asemenea, că alți factori implicați
în apariția obezității, la vîrsta adul
tă. sînt reducerea activităților cu
efort fizic și menținerea unui aport
caloric crescut, iar la femei, după
ce au născut. Una din concluziile
specialiștilor a fost necesitatea
prevenirii obezității printr-o am
plă acțiune de educație sanitară, o
atenție deosebită trebuind să se acor
de eleyilor, tinerilor în general, căro
ra șă li se pună la dispoziție cele
mai recente rezultate biomedicale,
date de care pot beneficia și adulții
cu un risc crescut pentru obezitate,
evident în scopul prevenirii ei.

care puteau fi recoltate : ciuboțica ple din materiale locale pentru us
cucului, podbal, păpădie (de la care catul natural al plantelor. Astfel, cu
totul se folosește : rădăcină, frunză, cheltuieli minime se previne deprefloare etc.) și mai ales sumedenie de „cierea frunzelor și florilor culese și
urzici. Asemenea păreri s-ar putea prin uscare naturală se reduce vo
lumul acestora, cheltuielile cu transconsemna în oricare județ.
Potrivit unui calendar elaborat de sportul și combustibilul pentru usca
specialiști se cunoaște în fiecare ju rea lor. Și merită. în această ordine
deț, în fiecare lună a anului ce spe de idei, să vorbim despre pionierii"
cii se recoltează. Luna mai s-a aflat școlii din comuna Zapodeni. județul
sub semnul mușețelului, iar în iunie Vaslui, care în loc de 80 kg urzică
trebuie cules teiul (și multe alte spe verde, cit aveau în plan, au predat acii). în. multe județe, profesori ini proape 7 tone, folosind sala de sport
moși au pornit cu copiii, au cules pentru a usca plantele, pentru că de
mușețelul și alte plante locale și au felul în care sînt depozitate și păfl-

mare de tel. Practic. în fiecare oraș
se poate culege tei, ca să nu mai
vorbim de pădurile din județul Tul
cea. care pot da 25—30 tone (pădu
rea de tei din zona Niculițel se în
tinde pe mii de hectare, fiind cea
mai mare pădure de tei din țară).
Pentru valorificarea plantelor me
dicinale. pentru a obține cantități cit
mai mari /este, de asemenea, nece
sară o mai bună colaborare între di
ferite unităti și întreprinderi. Astfel,
se știe că numai coaja de crușin
(plantă răspîndită în Ardeal. îndeo
sebi în județele Brașov, Cluj, Mureș,
Timiș, Satu Mare etc.), produs care
intră în formula a șase medicamente,
este solicitată în cantități de circa
• La ministerele și în unitățile cu răspunderi în
23 t/an. Or, ocolul silvic Brașov nu
permite culegătorilor să recolteze
acest domeniu se vorbește mult și foarte frumos
crușin din pădurea Lunca Calnicului.
argumentînd
că acesta ar putea . fi
* despre importanța plantelor medicinale, dar se
valorificat de silvicultori. Dar pină
una alta, nici ocolul silvic nu îl va
face practic puțin
lorifică și nici alții nu au acces si
astfel se irosește o posibilitate de a
• Planuri mici față de posibilități, realizări mici față
diversifica gama de sortimente ne
cesare industriei chimico-farmaceude promisiuni
tice. Indiferent care sînt motivele
„departamentale", trebuie să se por
nească de la premisa că industria
• Cînd înfloresc „ambițiile departamentale" se
are nevoie de această plantă și să să
asigure integrala ei valorificare. O
usucă și se pierd și florile de tei și crușinul...
altă situație, pornind însă de la
aceeași mentalitate : la I.F.E.T. —
• Cînd și cum se va afla „leacul" indiferenței
Mureș, organele silvice oferă cetina
direct pentru furajare, deși există
față de valorificarea plantelor medicinale ?
indicați^ ca mai întîi aceasta să fie
prelucrată, în sensul de a se extra
ge din cetină uleiul si apoi să fie dat
autocritică nu s-a văzut niciunde că anunțat întreprinderea „Plafar" să le trate depinde conținutul lor în sub în folosință extractul pentru fura
stanțe
active.
Ei
au
predat
plante
de
jare.
Cu atît mai mult cu cît nu este
ridice.
Din
păcate
nu
întotdeauna
se pot produce medicamente sau di
ferite extracte de plante pentru in întreprinderea de transport special cea mai bună calitate. Există deci indicat să se dea cetina în forma
pentru agricultură și industria ali soluții acolo unde oamenii judecă, proaspătă, neprelucrată. întrucît da
dustrie.
Tocmai în vederea impulsionării mentară (I.T.S.A.I.A.) și-a onorat unde își pun la inimă problemele cu torită conținutului mare în ulei ete
unor acțiuni mai ferme supunem a- contractele. Și astfel truda multor care sint confruntați și acționează ric aceasta este iritantă.
tenției celor în drept doar cîteva si copii, concretizată în mii de kilogra ca atare.
care se pune acum este
Luna în care am Intrat este luna nuProblema
tuații concrete din județe și locali me de plante, a fost zadarnică. în ju
de a spori capitolul nerealizărități, care reflectă un anume dezinte dețul Tulcea, I.T.S.A.I.A. nu a afectat optimă pentru strîngerea florilor de lor privind datele de mai sus, ci de
transportului plantelor recoltate nici tei. Va trebui să se ia toate măsuri
res și dezorganizare.
o mașină. în județul Galați, doar un le pentru ca, în final, cantitatea de a se lua cele mai ferme măsuri pen
Trustul „Plafar", de pildă, a sta autovehicul
de 0,5 tone deservește 100 flori de tei culese să fie cit mai ma tru ca toate plantele care mai pot fi
bilit, pentru fiecare perioadă a anu școli. în Vrancea,
singura mașină re re, depășind-o chiar pe ce^ planifi recoltate de acum încolo să fie cu
lui și fiecare lună, speciile care tre
buie să se recolteze. Există, de ase partizată nu are combustibil. în Alba, cată. Reținem că pentru a se evita lese, ba chiar să se depășească cu
școala generală din Cugir s-au eventualele accidente produse de ru mult cantitățile stabilite pentru a
menea, stabilite prin lege, condițiile la
de organizare a achiziționării, păs depreciat 1 000 kg frunze de păpădie perea crengilor (care la tei sînt fra „compensa" rămînerile în urmă la
și
urzică.
în Hunedoara, la școala ge gile. în unghiul lor de pornire) să se
trării și livrării plantelor medicinale.
plantele al căror timp optim de re
Ceea ce este bine. Numai că. doar în nerală din Geoagiu-sat. peste 800 kg încredințeze această activitate tineri coltare a trecut. Iar în acest sens, nu
urmă cu citeva zile, directorul Ofi flori de salcîm, soc și frunze de pă lor de cel puțin 18 ani. Specialiștii
ciului farmaceutic Bacău, farmacist pădie în stare proaspătă se mucegă- sugerează, tocmai pentru prevenirea mai este timp de ședințe, de trece
Teodor Lerescu, se arăta foarte ne iesc în absența condițiilor propice unor eventuale accidente și totodată rea răspunderilor de la un sector la
pentru o antrenare mai largă a ti altul, ci de nominalizarea lor in așa
mulțumit de faptul că întreprinderea transportului sau uscării.
Stăm de vorbă cu ing. Margareta neretului școlar la recoltat floarea fel, ca aceste bogate resurse natu
locală „Plafar" nu asigură plantele
Constantinescu,
director
al
între

uzuale cele mai răspîndite în propor
de tei. să se facă apel la acele uni rale, mult timp ignorate, să nu fie
ția cerută (intre acestea mai puțin de prinderii „Plafar" din Roman, care la tăti care folosesc scări înalte de irosite de lipsa de inițiativă, de lip
rindul
său
a
fost
confruntată
cu
ajumătate din mușețelul solicitat). La
lucru ca ele să pună aceste utilaje sa de organizare și de nepăsare.
rîndul său, ing. Grigore Cocea, direc semenea greutăți, și reținem o pro
tor general adjunct în direcția ge punere izvorîtă din experiența loca la dispoziție timp de o săptămînă. Vom reveni dealtfel, în continuare,
nerală a agriculturii și industriei ali lă și demnă de a fi luată în seamă, 6au să organizeze acțiuni în timpul cu analize pe județe și comparti
mentare din județul Neamț, își mani cu toată răspunderea : „Ar fi bine — liber cu salariații din întreprinderile mente.
festa nemulțumirea că s-au pierdut și este posibil — ca în fiecare comu respective ori cu alte colective pen
Elena MANTU
cantități mari de plante spontane nă să se amenajeze construcții sim- tru a asigura o cantitate cît mai

ele să fie total nesatisfăcătoare. Față
de toate acestea, se cere ca minis
terele agriculturii și industriei ali
mentare, chimiei, sănătății să treacă
de la etapa unei conlucrări mai mult
teoretice la stabilirea de măsuri con
crete, comune, de urmărire a cifre
lor de plan, cîfre care trebuie să fie
însă mai mobilizatoare și stimulatoa
re decit pină acum. în -orice caz este \
necesar să se stabilească precis răs
punderile pentru că există obișnuin
ța să se raporteze neîndeplinirile, să
se dea vina pe vremea nefavorabilă
sau pe alți factori. Or. numai din

a căror eficiență depinde în aceeași
măsură de pacient și de medic.
— Mulți din specialiștii in nutriție
și boli metabolice s-au referit in lu
crările prezentate la legătura dintre
obezitate, diabet și o serie de compli
cații cardiovasculare.
— Da. întrucît între ele există le
gături directe : cauzele bolilor car
diovasculare le aflăm în ultimă in
stanță în diferite tulburări metabo-

se respectă ritmicitatea, orele regu
late de masă, ori se renunță lă unele,
mese ; în general organismul are ne
voie de mai multe alimente diminea
ța, cind efortul e maxim, și de mal
puține seara, pentru a avea un somn
odihnitor, liniștit. Fetele, după vîrsta
de 16 ani, au nevoie în general de o
cantitate ceva mai mică de alimente
decit băieții, care, pină la 20 ani, au
necesități calorice mai mari.

RECOMANDĂRI PENTRU PĂSTRAREA SĂNĂTĂȚII
FĂCUTE DE SPECIALIȘTI 1N NUTRIȚIE
— Care sint consecințele medicosociale ale obezității, la ce se expune
un om obez ?
— Studii întreprinse în diferite
țări și la noi arată că durata de su
praviețuire a obezilor este semnifi
cativ mai mică decît a persoanelor
cu greutate normală. La această
scurtare a vieții se ajunge datorită
numeroaselor complicații care inter
vin după instalarea obezității. Astfel,
pot apărea unele boli metabolice, ca
diabetul, dislipemia (creșterea grăsi
milor din singe), creșterea acidului
uric în sînge, boli cardiovasculare
ca hipertensiunea arterială, cardio
patia ischemică, insuficiența cardia
că și cea respiratorie etc. Prevenirea
acestor complicații ale obezității ne
cesită acțiuni energice de tratament

lice, cum sînt creșterea procentului
de grăsimi și modificarea echilibrului
diferitelor altor componente în sin
ge (glicoreglare, hi.peruricemiile etc.)
care, toate, au la bază o alimentație
nerațională. Prezența unor tulburări
metabolice.se constată însă la vîrste
din ce în ce mai tinere, tulburări
care pot duce Ia apariția leziunilor
degenerative, de la nivelul vaselor de
singe, în peretele acestora. De aceea,
este necesar ca depistarea obezității,
diabetului, hipertensiunii arteriale să
înceapă încă din copilărie. Mulți spe
cialiști au arătat că în unele țări și
la noi s-au obținut rezultate bune
prin măsuri de prevenire a tulbură
rilor metabolice luate din timp, la
vîrste tinere. Trebuie, de asemenea.
să se explice tinerilor ce urmări are
o alimentație dezordonată, în care nu

Toți specialiștii sint de acord as
tăzi că nu pot fi prevenite bolile
cardiovasculare decît pornind de la
combaterea unor perturbări metabo
lice. Ca să combatem bolile cardio
vasculare degenerative trebuie să
combatem în primul rînd obezitatea.
Apoi este foarte important să desco
perim și să tratăm la timp dislipidemiile, diabetul zaharat și alte tulbu
rări generate de o nutriție necores
punzătoare.
— Uneori se ajunge la o depășire
a greutății normale și din lipsă de
informare — mai ales prin consumul
unor alimente care, deși ingerate In
cantități mici, înglobează un număr
mare de calorii.
— Din acest punct de vedere este
cunoscut rolul nefast al glucidelor
rafinate și suprarafinate (zaharuri,

dulciuri, băuturi dulci). Specialiștii
au propus ca, în locul acestora, co
piii, în special tinerii, să fie deprinși
să consume alimente cu glucide na
turale : fructe, legume, cereale, care,
pe lingă aportul energetic ridicat,
sînt în plus bogate în vitamine și
săruri minerale. Uneori, prin consu
marea unor băuturi dulci se ajunge
la un exces de zahăr ; pentru a evi
ta această situație se recomandă bă
uturi hipocalorice, îndulcite cu edulcorante (zaharină, ciclamat de sodiu),
care nu aduc calorii ; bineînțeles,
acestea nu trebuie consumate în
cantități exagerate. Adulții pot ape
la la zaharină sau ciclamat fără a se
depăși însă dozele prescrise de me
dic.
In cadrul secțiunii în care s-a dez
bătut rolul alimentației în dezvolta
rea tinerilor s-a pus accent pe acele
alimente importante pentru asigura-y
rea unei dezvoltări fizice și intelec
tuale corespunzătoare perioadei de
creștere. Lucrări de specialitate au
evidențiat tendințele actuale ale dez
voltării fizice, reflectate în indica
tori antropometrici (înălțime, greuta
te) superiori celor ale generațiilor
trecute. Cu toate acestea, este nece
sar să ne preocupăm în continuare
de formarea deprinderilor alimentare
adecvate încă din primii ani de via
ță, cînd se fixează obișnuințele pen
tru o viață sănătoasă. Tocmai de
aceea s-a propus, în încheierea lu
crărilor formularea, în atenția Minis
terului Educației și Invățămîntului,
a unor propuneri privind educația
sanitară nutrițională a elevilor și
studenților.

■,

BIHOR. In municipiul Ora
dea și in alte localități bihorene s-a
desfășurat o consfătuire-schimb de
experiență, avind ca temă „Activi
tatea politico-educativă și culturală
cu filmul". La această manifestare,
organizată de Oficiul teritorial de
difuzare a filmelor Cluj-Napoca. au
participat lucrători cu filmul din ju
dețele transilvănene aparținătoare
de acest oficiu. Au avut loc. cu
acest prilej, informări, dezbateri,
expuneri și simpozioane pe tema
muncii cu filmul. (Al. Peti).
Q[_Ț In sala de festivități a
Liceului de matematică-fizică din
municipiul Slatina a avut loc o se
siune științifică de geografie rurală
cu tema „Modificări calitative în
peisajul agrozoogeografic în județul
Olt". Au prezentat referate și co
municări științifice specialiști de la
Institutul de geografie din Bucu
rești, profesori din centrele univer
sitare Craiova și București, precum
și cadre didactice din licee și școli
generale ale județului Olt. (Emilian Rouă).

SATU MARE. Din Wativa
organizației de partid de la centrul
județean de proiectări s-a deschis
aici o expoziție de afișe politice pe
tema : „Pace, dezarmare", reali
zate de 16 arhitecți din această uni
tate. Autorii celor mai bune afișe
au fost premiali, pe primele locuri
situindu-se : Ștefan Szasz, Smaranda Budău, Gheorghe Ilea, Gabosi
Tamaș, Al. Sziics, Rodica Silaghi,
loan Turoș. (Octav Grumcza).

MARAMUREȘ. La Galeriile
de artă ale filialei U.A.P. din Baia
Mare s-a deschis o expoziție de artă
plastică dedicată Împlinirii a 20 de
ani de la încheierea cooperativiză
rii și a 75 de ani de la răscoala
țăranilor din 1907. Sînt expuse lu
crări de pictură, sculptură și gra
fică, semnate de artiști plastici ma
ramureșeni. (Gh. Susa).

BISTRIȚA-NĂSAUD.

In"

tr-un cadru natural deosebit de pi
toresc. au avut "loc două manifestări
artistice tradiționale. La Năsăud,
festivalul județean al călușerilor,
susținut de formațiile așezăminte
lor culturale din Nepos, Salva. ȘieuOdorhei, Lușca, precum și de 7 an
sambluri ale elevilor năsăudeni. iar
in localitatea Mogoșeni a avut loc
„Serbarea narciselor", unde au evo
luat formațiile muzical-coregrafice
ale căminelor culturale din Nimigea, Șintereag și Cociu. (Gh.
Crișan).

SUCEAVA

comuna Fundu

Moldovei s-a desfășurat cea de-a
7-a ediție a tradiționalei manifes
tări culturale „Cintecele. Obcinei",
la care au participat specialiști din
domeniul istoriei, etnografiei, fol
clorului și literaturii, cadre didac
tice din București, Suceava. Ră
dăuți. Cimpulung Moldovenesc, nu
meroși locuitori ai acestei frumoa
se așezări montane. (Sava Bejinariu).
GORJ. Timp de o săptămînă,
în orașul de la poalele Parîngului
s-a desfășurat un ciclu bogat de ac
țiuni politico-educative și culturalartistice, sub genericul „Zilele
culturii novăcene". Manifestarea s-a
încheiat prin tradiționalul festival
al cîntecului. jocului și portului cio
bănesc, care a reunit. într-o paletă
largă de exprimări artistice, forma
ții de prestigiu din vetrele folclo
rice ale județelor Hunedoara, Sibiu,
Vilcea, Mehedinți și Gorj. (Dumi
tru Prună).

CARAȘ-SEVERIN.In
nizarea cenaclului literar „Jarco
Despotovici", din comuna Belobreșca. de pe clisura Dunării, a avut loc
o interesantă consfătuire a cena
clurilor literare de limbă sîrbă din
județele Timiș și Caraș-Severin. De
remarcat este faptul că cenaclul
amintit este o deosebit de activă
prezență in viața culturală a CarașSeverinului. (Nicolae Cătană).

’ VASLUI. Sub generoasa em
blemă a Festivalului național
„Cîntarea României" s-a desfășu
rat. timp de o săptămînă, un am
plu și atractiv ciclu de manifestări
politico-educative și cultural-artistice sub genericul : „Zilele culturale
ale Bîrladului". La casa de cultură
a sindicatelor. Ia muzeul „Vasile
Pârvan". în întreprinderi și școli au
fost organizate simpozioane, dezba
teri, sesiuni de comunicări științi
fice, expoziții de artă plastică, de
carte social-politică. de filatelie și
de creație tehnico-științifică, spec
tacole artistice, șezători literare. întîlniri cu scriitori, la care au parti
cipat activ numeroși oameni ai
muncii. (Petru Necula).

/

Fabricantul
de bigami
într-o ediție precedentă a acestei rubrici
(„Scînteia" nr. 12 298) era relatat cazul
unui falsificator de sentințe penale. Iată că
aflăm și de dosarul unui „specialist" în
„sentințe" civile. Nu este vorba de o simplă
dezinvoltură plastografică, ci de falsuri
grave cu efecte grave. Dacă imaginara
instanță penală fusese invocată de pungașul
respectiv în scopul estorcării avutului ob
ștesc (prin încasarea unor polițe pentru
accidente inexistente), închipuita instanță
civilă a fost folosită pentru înșelarea unor
particulari procurîndu-li-se „sentințe" de...
divorț. Chiar dacă cei păcăliți își meritau
(după cum vom vedea) soarta, pericolul
escrocheriei râmîne deosebit de grav.
Pseudohotărîrile „definitive" au stat la
baza eliberării aiurea a unor acte de identi
tate, au accelerat destrămarea unor familii
și au determinat înfiriparea altora, nule de
drept. Vreo două mirese s-au pomenit...
bigame, fără să vrea și fără să știe.
Din punct de vedere moral, nu atît
inculpatul prezintă interes, cit „părțile civi
le". cei înșelați. Escrocul — fost avocat —
fusese de mult pensionat medical. Motivul
pensionării a fost invocat și pentru apăra
rea lui cînd a devenit inculpat : iresponsa
bilitate psihică. Vom ține seama de acest
argument și nu vom divulga numele făp
tuitorului. Dar. cu atit mai mult, ne în
trebăm • cum de au ajuns unii oameni
teferi, cu gîndirea întreagă, să se lase duși
de nas de un ins apreciat ca incapabil
să-și apere singur interesele ?!

Răspunsul e simplu : au căzut în plasa
escrocheriilor pentru că alergau după escro
cherii, s-au pomenit în curtea din dos a
onoarei pentru că nu se mai potoleau căutînd portițele dosnice. La sfîrșitul unor
căsnicii efemere, singura lor obsesie era să
găsească „un advocat foarte bun. care ne
divorțează ușor...".
...Și veneau la „advocatul foarte bun",
ajuns notoriu în cercurile lor. Insul îi pri
mea cu solemnitate. îi asculta cu atenție,
le solicita declarații scrise că nu se vor
răzgindi, adeverințe de retribuție, bani
pentru taxa de timbru și...
— ...Așteptați liniștiți, vă scot eu hotărîrea.
— Nu trebuie să ne prezentăm la tri
bunal ?
— Nu e nevoie. Aranjez eu totul.
Treceau două-trei săptămîni, maximum
două-trei luni șl avocatul cel bun apărea
cu sentința „gata legalizată". Clienții lui
iarăși nu se mirau — nu voiau să se mire
— cum de s-a rezolvat totul așa de repede.
Pur și simplu „se aranjase". Despărțirea
odată „pronunțată", justițiabilii își schim
bau numele după cum stabilea „sentința",
își pasau copilul după cum „hotărîse justi
ția". docili începeau să achite pensie de în
treținere, în sfîrșit... își „refăceau" viața,
adică se recăsătoreau.
Numai că divorțul era imaginar. Actul pe
care pivotau era fals. Admirabilele sen
tințe fuseseră „înregistrate1*, „judecate",
„chibzuite", „pronunțate" nu la tribunal, ci
în solitudinea camerei „advocatului cel
bun", in fața propriei mașini de scris. Fal
suri ireproșabile din punct de vedere „teh
nic". Dovadă că au fost luate în seamă și
la starea civilă, și la evidenta populației.
Să compătimim credulitatea părților civi
le? Nu este cazul. Credeau pentru că voiau

să creadă, pentru că așa vor să-și închipuie
lumea : un univers în care orice „se poate
aranja". Chiar și ocolirea unei proceduri
riguroase, bazate strict pe prezența perso
nală. cum este procedura de divorț. Cre
deau pentru că nutreau credința meschină,
periculoasă, reprobabilă, că justiția ar
putea'fi împărțită și la ușa din dos.

Falsa opinie
în dimineața zilei de vineri. 28 mai. la
redacție s-a primit un telefon cu un mesaj
ieșit din comun. Ni se semnala că. în Piața
Unirii din Capitală, un copil ar fi încercat
să ia un pumn de căpșuni de pe o tarabă,
dat producătorul l-ar fi lovit in cap cu
greutatea de cîntărit, și că, chipurile, l-ar
fi ucis pe loc. Probabil că cititoarea care
ne-a telefonat a fost de bună credință ;
ulterior, mai multi cetățeni ne-au repetat
relatările. Solicitînd precizări organelor de
procuratură am aflat însă că monstruoasa
faptă... nici nu s-a comis. A fost un zvon,
o vorbă-n vînt care a fost repetată de cre
duli și amplificată din gură in gură. Iată
ce ne-a informat procurorul-șef al Pro
curaturii municipiului București, dr.
Gheorghe Diaconescu :
— în dimineața zilei respective, pe la
ora 9,30, un copil a luat cîteva căpșuni și a
fugit. Producătorul a aruncat cu ceva după
el. provocindu-i o leziune cu totul neîn
semnată, nepericuloasă. Am acordat fap
tului toată atenția, dar nici vorbă să se fi
produs rezultatul care v-a fost semnalat.
Fac aceste afirmații cu toată răspunderea,
pe baza celor mai stăruitoare verificări
efectuate de organele în drept.

— Cum se explică atunci notorietatea
pretinsei întîmplări ?
— Gestul producătorului (cum spuneam —
fără urmări) a fost imediat admonestat de
cîteva persoane aflate în preajmă. Cuvin
tele acestora au fost preluate și exagerate
enorm prin intervenția iritată și iritantă a
unor indivizi puși pe scandal, aflați în
preajmă. Sînt inși din fauna pieței — unij
dintre ei erau băuți de la prima oră â
dimineții — din acea categorie de falși pro
motori de opinie publică, în realitate ele
mente turbulente, gata oricînd să înjure,
să sară la bătaie, să ultragieze. în jurul lor
s-au strins alte asemenea elemente, gurâcască sau amatori de ceartă și de zvonuri
de senzație. Crezîndu-se adăpostiți de ano
nimat, indivizi descompuși, sub pretextul
răfuirii cu așa-zisul ucigaș, au trecut la
comiterea unor acte de ultraj și tulburare
a liniștii publice.
— Ce măsuri s-au luat față de aceștia ?
— S-a acționat cu fermitatea impusă de
cerințele legalității, ale ordinii și liniștii
publice. Contravenienții au fost trimiși în
judecată conform Decretului 153/1970 și
sancționați cu cîte șase luni închisoare
contravențională. împotriva celor care au
comis fapte mai grave, acte de violență,
s-a pus în mișcare acțiunea penală, inculpații aflîndu-se în prezent în fața in
stanței, conform procedurii de urgență.
Iată, așadar, cărui fel de „conștiințe",
cărui fel de „opinii" s-au subordonat toți
aceia ce, cu „mina pe inimă", cu asigura
rea că au „văzut cu ochii", au colportat
pure scorneli.
Fără îndoială că huliganii, incitatorii la
scandal, bătăușii își vor primi cuvenitele
pedepse. Dar vor trebui să tragă concluzii și
toți acei oameni, Îndeobște cinstiți, care
prea ușor s-au lăsat furați de vorbe, ba

la un moment dat, autosugestionîndu-se, s-au declarat a fi fost chiar martori
direcți la ceea ce nici nu s-a întîmplat ! E
reprobabil, desigur, să fii zurbagiu și scan
dalagiu, să lovești și să distrugi pretinzind
că iei atitudine, dar și,să te transformi, cu
atîta ușurință, în amplificator de zvonuri
absurde, nu e cu mult mai puțin dezono
rant.

Din caietul
grefierului
„Instanța de fond aduce ca motiv secun
dar, in sprijinul soluției date, faptul că
bunicii paterni sint oameni in virstă. Dar
este îndeobște cunoscut că se obișnuiește
ca bunicii să fie oameni in virstă, aceasta
fiind astfel și pe placul nepoților".
(Din motivele de recurs invocate în
Dosarul 2 141/1982 al Tribunalului
municipiului București)

„Solicităm o probă testimonială cu 2
martori pentru a dovedi că robinetul
cișmelei construită de reclamanți are uh
diametru mai mare decît cel uzual și că în
momentul folosirii acelui robinet în apar
tamentul piritei debitul de apă devine
insuficient".
(Din nota de probatorii solicitată de
pirita M.P. în dosarul 7 651/1980 al Ju
decătoriei sectorului 5)

Sergiu ANDON
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Telegrame de felicitare

Cronica zilei
Delegația Senatului Regatului Hașc-mit al Iordaniei, condusă de Bahjat
Talho-uni, președintele senatului,
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, efectuează, o vizită in tara
noastră, a sosit sâmbătă in. județul
Constanța.
în cadrul unei întrevederi, pre
ședintele Comitetului Executiv al
Consiliului popular județean. Ion
Stoian, a înfățișat oaspeților date și
cifre semnificative privind dezvolta
rea pe multiple planuri a acestei
zone a tării.
în continuare, parlamentarii iorda
nieni au vizitat Centrala electrică de
termoficare, Institutul de cercetare și
producție pentru creșterea ovinelor
și caprinelor Palas—Constanta, pre
cum și stațiuni turistice de pe litoral.
în onoarea delegației, președintele
Comitetului executiv al Consiliului
popular județean a. oferit un dineu.
(Agerpres)

LA CRAIOVA

Două importante
manifestări științifice

adresate tovarășului Constantin Dăscălescu
Cu ocazia .alegerii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, vă exprimăm felicitările noastre. Folosesc
acest prilej pentru a reafirma hotărârea noastră de a continua dezvoltarea
fructuoasei prietenii și colaborării dintre țările noastre și pentru a vă dori
succese în noile dumneavoastră responsabilități.

FIDEL CASTRO RUZ
Președinte al Consiliului de Stat
și al Consiliului de Miniștri
ale Republicii Cuba
★

★

Cu același prilej, tovarășul Con
stantin Dăscălescu a mai primit te
legrame de felicitare din partea pri
mului ministru al Guvernului Re
publicii Populare Congo, colonel
Louis Sylvain-Goma, a primului mi
nistru al Republicii Islamice Iran,
Mir Hossein Moussavi. precum si din
partea ambasadorului Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste la Bucu
rești, V.I. Drozdenko, ambasadorului
Marii Britanii la București, Paul Holmer. si a ambasadorului Republicii

Tovarășul Emil Bobu, membru al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al Comitetului Central al P.C.R.,
a primit delegația Federației Stu
denților pe întreaga Chină, condusă
de Lin Yanhi, președintele federa
ției. care întreprinde o vizită în
țara noastră. _
Cu acest prilej au fost evidenția
te evoluția relațiilor de prietenie și
colaborare dintre tineretul român și
tineretul chinez, dintre organizații

Sîmbătă a avut loc la Casa cen
trală a pionierilor și șoimilor pa
triei din București festivitatea de
acordare a premiilor anuale ale
Consiliului Național al Organizației
Pionierilor, pentru cele mai valo
roase lucrări destinate celei mai ti
nere generații — pionieri, școlari și
șoimi ai patriei — in domeniul li
teraturii, creației muzicale, creației
plastice și cinematografice pe anul
1981.
Au fost premiate următoarele lu
crări :
în domeniul creației literare :
Proză : „Convorbire interurbană"
— Mihaela Monorănu ; „Vacanța" —
Costache Anton, „Ana și ceasurile"
(lb. germ.) — Richard Wagner. Poe
zie : „Cîntec pentru Țara-Om" —
George Țămea; „De la melc din foi
șor" — Aurora Guțescu ; „Lumea
intr-un degețar" — Lucia Olteanu ;
„Rîndunica zboară" (lb. maghiară)
— Janky Bella. Dramaturgie : „Po
veste cu fluture și soare" — Stanca
Ponta. Literatură de informare ști
ințifică: „Cîntecul Columnei" —
Alexandru Mitru; Enciclopedie prac
tică pentru copii — colectiv.
în domeniul creației muzicale :
Muzică corală : „Urmînd exemplul
comuniștilor, Tot înainte!" — mu
zica : Ion Nicorescu, versuri : Nicușor Cpnatantinescu ; „Din vacanțe
ne-aminrtim“ — muzică și versurile:
Alexandru Pașcanii; ’’•„Urare Repu
blicii" ■— muzica și versurile: Teodor
Bratu; „Rîndunelul păcii"—•muzica:
Liviu Comes, versuri : Violeta Zamfirescu. Muzică ușoară: „Cîntă copiii
pacea lumii" — muzica : Marius
Țeicu, versuri; Anghel Grigoriu și

dorința de a contribui la identi
ficarea mai rapidă și mai pre
cisă a pericolului unui infarct
cardiac. Institutul de dinamică a
fluidelor din cadrul Universității
vieneze a conceput un aparat cu
ultrasunete, care permite mă
surarea din exterior a vitezei
circulației sanguine. Primele în
cercări confirmă utilitatea noului
aparat. Cercetătorii lucrează
acum la stabilirea unui atlas al
valorilor normale ale curenților
sanguini, care urmează să con
stituie o bază importantă de
comparație pentru valorile cal
culate în fiecare caz particular
in parte.

le de tineret și stud^nți în spiritul
înțelegerilor stabilite între Repu
blica Socialistă România si Repu
blica Populară Chineză.
în timpul vizitei, oaspeții au pur
tat discuții la Comitetul Central al
U.T.C., Consiliul U.A.S.C.R. și Mi
nisterul Educației și învățămîntului,
au vizitat unități economice, insti
tuții de învățămînt și cultură din
municipiul București și din județele
Constanta și Galați.

Romeo Iorgulescu; „Jocul pînă Ia
stele" — muzica: Bratu Voicescu
Ionel, versuri: George Țărnea; „Țară
frumoasă" — muzica: Aurel Giroveanu, versuri: Carmen Constantinescu; „Mamele acestei case" —
muzica: Marcel Dragomir, versuri :
George Țamea. Muzică instrumen
tală pentru orchestrele de copii :
„Amintiri din vacanță" — muzica:
Violeta Dinescu.
în domeniul creației plastice :
a) Ilustrație de reviste destinate
pionierilor și șoimilor patriei —
Pompiliu Dumitrescu, pentru revista
„Cutezătorii" și Arkossy Istvan,
pentru revista „Napsugar". b) Ilus
trație de carte — Constantin Baciu,
pentru ilustrație la cartea „Jucării
pentru Lily", de Ionel Teodoreanu;
Mircea Dumitrescu, pentru ilustra
ție la cartea „Drumul zimbrului", de
Eugenia Zaimu; Doina Botez, pentru
ilustrație la cartea „Lumea intr-un
degetar", de Lucia Olteanu. c) Lu
crări de artă plastică : „Pace pentru
copiii lumii" (pictură) — Carolina
Iacob; „Omagiu" (tapiserie) — Cor
nelia Ionescu Drăgușin.
în domeniul creației cinematografice:
a) Filme artistice: „Maria Mirabella" — regia: Ion Popescu Gopo;
„Saltimbancii" — regia: Elisabeta
Bostan. b) Filme documentare :
„Primele trepte ale rachetei" — rej?iâ: Davjd Reu; „12 ani 4ițj viața
noastră" — regia: Paula Popescu
Doreanu; „Omul la 5 ani" — regia:
Paula Segall, Doru Segall, c) Filme
de animație: „Fugara" — regia:
Călin Cazan, Mircea Toia; „Sur
priza" — regia: Isabela Petrașincu.

ȘTIRI SPORTIVE
IERI, ÎN DIVIZIA A
LA FOTBAL
în etapa a 32-a a campionatului
diviziei A de fotbal S-au înregistrat
următoarele rezultate : Corvinul Hu
nedoara — Universitatea Craiova
1—1 (1-0) ; A.S.A. Tg. Mureș — Po
litehnica Timișoara 2—1 (1—1) ;
Sportul studențesc — Chimia Rm.
Vîlcea 1—0 (1—0) ; F.C. Olt — Jiul
Petroșani 1—0 (1—0) ; U.T. Arad —
Dinamo 0—0 ; F.C. Constanța — F.C.
Argeș Pitești 1—1 (1—1) ; Steaua —
F.C.M. Brașov 2—1 (1—0) ; S.C. Ba
cău — C.S. Tîrgoviște 0—0 ; Univer
sitatea Cluj-Napoca — Progresul
Vulcan 3—1 (2—1).
în clasament continuă să conducă
Dinamo București, cu 45 puncte, ur
mată de formațiile ■ Universitatea

tăzi de-a lungul și
de-a latul satelor ma
ramureșene, in
el
ne-am strins osemin
tele albe de la Plevna
și de la Mărășești și
le-am așezat in ra
clele scumpe ale adu
cerilor aminte, la te
melia neamului. In
Tricolor este îngro
pat exilul lui Bălcescu. Tricolorul este că
mașa de foc a morții
in care s-a îmbrăcat
Tudor
Vladimirescu.
El stă la temelia
Transilvaniei din sat
in sat. Aceste trei cu
lori au hohotit pe
Cimpltt Libertății la
patruzeci și opt și pe
Dealul Furcilor la
Alba lulia in 1918,
vestind unirea pe veci
sub cele trei culori a
celor trei mădulare ale
Patriei: Moldova, Tara
Românească, Transil
vania, unire în care
ne aflăm și astăzi

• ULTRASUNETELE IN
DEPISTAREA
PERICO
LULUI DE INFARCT.

Socialiste Cehoslovace la București,
Josef Simon, prin care i se adre
sează călduroase felicitări, urări de
sănătate, fericire si succese în în
deplinirea înaltei funcții de prim-ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, de prosperitate
pentru poporul român. în telegrame
se exprimă convingerea că relațiile
de prietenie și colaborare dintre
România si țările respective se vor
dezvolta și adinei in folosul po
poarelor noastre.

Premiile Consiliului Național
al Organizației Pionierilor

rtcolor
(Urmare din pag. I)
in virtuțile patriei
care nu-i șovăitoare,
nepierzindu-și din tă
rie precum caratele
aurului ce-și adeveresc
trăinicia trecute prin
foc năprasnic, aur lă
murit din tată-n fiu
de-a lungul veacuri
lor și albastrul senin
al cerului instelat, al
seninătății ce se aș
terne peste zarea Carpaților in sufletul păs
torului din Miorița și
al meșterului de la
Curtea
de
Argeș.
Aceste trei culori li
căre in lacrimile noas
tre de două milenii
încoace, în ceasuri de
bucurie ca și de răstriște, în ele ne-am
înfășat pruncii în lea
găne la grinzile Carpaților, in ele ne-am
invoalat nunțile. Tri
colorul este steagul
nunții jucat pînă as-

ASTAZI ARE LOC

Primire la C.C. al P. C. R.

La Craiova s-au încheiat, sâmbătă,
lucrările conferinței pe țară cu tema
„Producerea și folosirea substanțelor
chimice în agricultură" și ale celui
de-al 3-lea simpozion național pri
vind „Protecția ecosistemelor și fo
losirea rațională a erbicidelor".
Timp de două zile, participanții —
conducători de ministere șl instituții
centrale, academicieni, cadre didac
tice universitare, cercetători, specia
liști din industria chimică și agri
cultură, din alte ramuri ale econo
miei naționale — au dezbătut, in lu
mina documentelor celui de-al XIIlea Congres al PC.R., a hotăririi re—u ”'enare lăirgite a C.C. al
rinile ce revin specialiștircetare și producția agriinele ramuri industriale
ăptuirea noii revoluții în
. S-a insistat asupra proutiliiăii’ii adecvate și eli
nei game diversificate de
chimice — îngrășăminte,
esticide, fungicide, stimureștere — cunoașterii efeciate și remanente, alături
u« «„.marea suprafețelor fertiliza
te pe cale naturală, creșterii contri
buției științei la valorificarea cit
mai bună a resurselor materiale ale
țării, protejarea și păstrarea neal
terată a mediului ambiant al patriei
noastre. Aspectele teoretice au fost
întregite de analize efectuate la li
nele cimpuri experimentale ale sta
țiunilor de cercetări din Șimnic, Ișalnița, Dăbuleni, Banu Mărăcine și
Tîmburești, ale stațiunii didactice
experimentale a Universității din
Craiova, la întreprinderi' agricole de
stat și cooperative de producție din
Dolj.
Participanții la cele două manifes
tări științifice au adresat C.C. al
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu,
o telegramă în care, printre altele,
se spune : Beneficiind de orientările
cuprinse in magistrala dumneavoas
tră expunere la Plenara C.C. al
P.C.R. din 1—2 iunie, ne angajăm
să nu precupețim nici un efort pentru implicarea mai directă și mai
profundă a cercetării științifice la
progresul general a.1 patriei, la creș
terea continuă a bunăstării materiale
și spirituale a întregului nostru popor.
Apreciem, că este o înalită îndatorire
a noastră, a tuturor ca, prin eforturi
conjugate, să facem ca progresul
continuu al forțelor de producție,
valorificarea superioară a resurselor
materiale, folosirea judicioasă a ce
lor mai noi cuceriri ale progresului
tehnico-științific în toate domeniile,
eă se desfășoare în condițiile prote
jării și- conservării cu un înalt simț
de răspundere a mediului ambiant,
cerință de însemnătate vitală pentru
societatea noastră, pentru prezentul
și viitorul său. Folosim și acest pri
lej pentru a ne reafirma întreaga
noastră adeziune la politica externă
tutui nostru, al căi
eți dumneavoastră,
■ășe secretar geneii stimat fiu al na■sonalitate proemiemporane.
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muncind spre a ne face
patria mai luminoasă
ca oricind.
Sub cupola Ateneu
lui, nu intîmplător
unde sint prezente in
frescă momente isto
rice din istoria nea
mului nostru, de la
luptele dacilor cu ro
manii, pînă la unirea
tuturor românilor de
la Alba lulia, a răsu
nat zilele acestea, 'din
nou cu intensitate, res
pectul înalt față de
Tricolorul patriei, jurămintul adunat in
cuvintele tmnului na
țional, „Trei culori cu
nosc pe lume". îndemnindu-ne
in a
viețui pe măsura po
porului care l-a ză
mislit, a poporului
român de măreția că
ruia trebuie să ne
facem vrednici prin
lucrare cu fiecare ge
nerație, fiecare dintre
noi.

• „ȘTAMPILAR E A" DIAMANTELOR.
Doi specialiști americani. Robert
de Vries și Roy Tuft, au pus la
punct un procedeu de marcare a
diamantelor, imperceptibil fără
mijloace ajutătoare, dar de ne
confundat. Un fel de stampilă
invizibilă este aplicată pietrei
prețioase prin intermediul că
reia pot fi ușor identificate dia
mantele pierdute sau furate. Im
primarea semnelor — combinații
de cercuri, linii etc. — se exe
cută cu un aparat similar celui
pentru finisarea microprocesoa
relor din construcția computere
lor. Se formează astfel un cîmp
încărcat cu electricitate cu un
contur al semnelor amintite. La
testare, diamantul este așezat
sub o pinză de mătase, pe dea-

---------------------1------------------

Cjaiova — 43 puncte, Corvinul Hu
nedoara — 38 puncte. Viitoarea etapă
se va disputa miercuri, 9 iunie.

POLO PE APA
Turneul internațional de polo pe
apă de la Varna a - fost cîstigat de
echipa României, care. în finală a
învins cu scorul de 11—9 (4—2, 3—3,
2—1. 2—3) formația Bulgariei. Pe lo
cul trei s-a clasat echipa Cubei, ur
mată de selecționata secundă a Bul
gariei.

GIMNASTICA
Participînd la concursul interna
țional de gimnastică „Ennia Gold
Cup", desfășurat la Haga, tînăra
noastră sportivă Ecaterina Szabo s-a
situat pe locul întîi la individual
compus, cu 38.00 puncte. De men
ționat că în urmă cu un an, tot o
reprezentantă a României, Emilia
Eberle, a terminat învingătoare la
prima ediție a acestei întreceri, care
reunește gimnaste fruntașe din dife
rite țări ale lumii.
Titlul la individual compus din
cadrul campionatelor naționale de
gimnastică ce se desfășoară la Con
stanța a fost cucerit de Kurt Szilier
(Dinamo), cu 113,475 puncte, urmat
de Emilian Nicula (Steaua) 113,125
puncte. Pe echipe, a cîștigat Dinamo,
urmată de Steaua.

ATLETISM
Proba feminină de săritură in lun
gime din cadrul concursului inter
național atletic de la Bratislava a
revenit cu 6,67 m recordmanei ro
mânce Anișoara Cușmir, care
în
urmă cu 48 de ore terminase victo-,
rioasă in concursul de la Ostrava.
Pe locul doi s-a clasat Radtke (R.D.
Germană) — 6,55 jn.

TENIS
în finala probei de simplu femei
din cadrul campionatelor internațio
nale de tenis ale Franței, care se
desfășoară la arena pariziană „Ro
land Garros", Martina Navratilova a
învins-o cu 7—6, 6—1 pe Andrea
Jaeger.

supra căreia se presară un praf
special. Prin frecare, cîmpul io
nizat se încarcă electric si atra
ge pulberea conturînd astfel
semnul de identificare a dia
mantului.

• PRODUSE ANTIGER PENTRU AVIOANE.
Traficul aerian în anotimpul
rece este adesea perturbat din
cauza gheții ce se formează pe
avioane sau pe pistele de deco
lare. O firmă vest-germană a
elaborat doi produși chimici,
.,Hoechst 1 704“ și „Hoechst
1 678“. care coboară punctul de
congelare, eliberînd avioanele și
pistele de gheață și zăpadă. Pri
mul produs împiedică formarea
gheții pe aripile și corpul avioa
nelor, chiar și în condiții de

Depunerea jurămîntului militar
tn această dimineață
înaltă de iunie. în at
mosfera de puternică
însuflețire și mândrie
patriotică generată de
magistrala
expunere
rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la
recenta plenară lărgi
tă a C.C. al P.C.R., cei
mai tineri ostași ai ță
rii depun jurămintul
militar. Eveniment unic in viață, moment
de o covirșitoare im
portanță pentru deve
nirea fiecărui ostaș,
legământul suprem se
constituie ca un act
cetățenesc și ostășesc
fundamental de devo
tament față de patrie,
popor și partid, față de
comandantul
nostru
suprem.
In frontul celor ce
se înregimentează azi
in coloana datoriei sint
și soldații Ion Motroc,
Marian Marica, Iu
lian Virdarie, Iosif
Szabo, Dan Farcău, ti
neri veniți din uzine
și fabrici, de pe mari
le șantiere, de pe în
tinsele ogoare, fii de
muncitori și țărani, ei
înșiși muncitori,
răni crescuți și
câți într-o Românie
liberă, independentă,
căreia sint chemați
să-i fie apărători de
nădejde și
,
constructori harnici ai noilor
sale destine. Cu o
mină pe armă, cu alta
strîngînd
emoționați
lancea drapelului de
luptă al unității, ale

cărui falduri tricolore
sint aureolate de înal
te ordine ale Republi
cii, ei trăiesc un senti
ment aparte : pentru
prima dată simt fiorul
înălțător al atingerii
Tricolorului — simbo
lul unității, indepen
dentei și suveranității
patriei, pentru prima
dată rostesc apăsat emoționantul și solem
nul „JUR". Unitatea
în care, sub semnul
neclintit al dragostei
de țară, își vor face
datoria, este seculară.
Ea poartă
numele
unei localități — Ro
vine — care. între
multe altele, aminteș
te de eroismul legen
dar al armatei române,
armată care, așa cum
sublinia
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
ie-a lungul secolelor
a acționat numai și
numai tn apărarea fi
inței poporului, a in
dependenței naționale.
Ostașii unității „Ro
vine", asemenea tutu
ror celor ce slujesc pa
tria sub drapel, dau
prin munca și succe
sele lor noi și bogate
străluciri gloriei nepieritoare a înaintașilor.
„Pentru patria noastră, Republica Socia
listă România !“ Chemarea-îndemn de pe
faldurile drapelelor de
luptă este azi mai pu
ternică decit oricind
în inima și-n cugetul
soldatului Adrian Nica,

cel de-al 12-lea copil
și al 8-lea băiat al
Andreicăi Nica, mamă
eroină din satul Hagioaica. Ceilalți șapte
f rați ai săi au fost gra
dați, militari de frun-,
te, iar el este hotărit
să le urmeze rivna.
...Jur... se angajează
din toată inima solda
tul Ion Popescu, cercetaș, Adrian Samfira,
tanchist, Radian Soare,
transmisionlst, care Ia
numai o lună de la
încorporare recepțio
nează fără greșeli 15
grupe pe minut, Pwiu
Bucur, genist. Tineri
ostași din toate arme
le jură să nu precu
pețească nici un efort
pentru a-și forma te
meinice deprinderi de
luptători, trainice con
vingeri politice, pa
triotice și revoluționa
re.
Noul contingent se
leagă azi prin jură
mânt să-și alăture eforturile celor ale în
tregii oștiri în în
făptuirea
Directivei
comandantului
su
prem, pentru a fi gata
oricind ca, împreună
cu întregul nostru po
por, să-și îndeplineas
că datoria sacră de a
apăra cuceririle revo
luționare, independen
ța, suveranitatea și
integritatea
scumpei
noastre patrii — Repu
blica Socialistă Româ-

Malar
Petre BANA

Foto : Virgil Ulieru

vremea
PROGRAMUL 1
8,00 ■ Seraliștii tn fața bacalaureatu
lui. Chimie (consultații) ■ Admi
te-a în fnvățămintul superior ăgricol. Zootehnie (consultații)
8,40 Omul șl sănătatea. Necesitate și
abuz în alimentație
De strajă patriei. Un vast program
de activitate poUtlco-ldeologică
9,30 Bucuriile .muzicii
10,00 Viața satului
11,45 Lumea copiilor
13,00 Telex
Album duminical
13.05________
.____ „
17.35 Pagini din comedia cinematogra
fică românească. „Băieții noștri".
O producție a studioului cinemato
grafic „București". In distribuție :
Florentina Mosora, Iurle Darie,
Gr. Vasillu-Blrllc, Marcel Anghelescu, Constantin Tăpîrdea. Costa
che Antoniu, Jules Cazaban, Ale
xandru Giugaru, Dorin Dron. Sce
nariul : Alexandru Struțeanu in
colaborare cu Gheorghe Vitanidis
și Anastasia Anghel. Regla :
Gheorghe Vitanidis și Anastasia
Anghel. Partea I
18.35 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal \
19.30 Călătorie prin7 țara mea
19,55 Cenaclul „Flacăra". Selecțiuni din
spectacolul prezentat la Constanța
(II). Realizator : Adrian Păunescu
20,50 Film artistic : „A fost regăsită
compania a 7-a“. Premieră TV.
Producție a studiourilor franceze
22,15 Telejurnal H Sport
22.30 Melodii îndrăgite
PROGRAMUL 2
13,00 Concert de prînz
14.00 Clubul tineretului
14.40 Melodii populare
14,55 Teatru TV : „omul care a văzut
moartea" de Victor Eftimlu
16,35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19,30 Telerama
20,00 Serată muzicală TV (continuare)
21,20 Statornici pe acest pămint
21,40 Muzică de jaz
22,15 Telejurnal ■ Sport
LUNI, 7 IUNIE
PROGRAMUL 1
15,00 Emisiune in limba maghiară
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,30 Orizont tehnico-științific
21,00 A patriei cinstire. Moment poetic
21,10 Cadran mondial
21,35 Roman foileton : „Drumuri". Epi
sodul 4
22,20 Telejurnal
PROGRAMUL 2
15,00 Cenacluri ale tineretului
15.30 Piese muzicale de mare populari
tate
16,00 La început de săptămînă
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.30 Partid, glas de biruințl I Coruri
patriotice șl revoluționare
20,45 Moștenire pentru viitor. I. L. Caragiale
21.20 Publicitate
21.30 Treptele afirmării
22.20 Telejurnal

umiditate sporită, vînt si tem
peraturi de minus 10 grade. Cel
de-al doilea produs transformă
gheața și zăpada de pe piste in
tr-un fel de măzăriche. ușor de
înlăturat.

• GLADIOLE CARE
ÎNFLORESC IARNA. So
cialiștii Institutului național de
cercetări agronomice și hortico
le din Franța au realizat
un
hibrid de gladiole, încrucișînd
aceste frumoase flori, așa cum
cresc ele în Europa, cu o spe
cie sălbatică provenind din

Timpul probabil pentru intervalul 7
iunie, ora 21 — 9 iunie, ora 21. In țară:
Vremea va fi relativ caldă, mai ales în
sudul țării, unde cerul va f! variabil,
iar ploile cu caracter de aversă și des
cărcări electrice vor fi izolate. în ju
mătatea de nord a țării, cerul va fi
temporar noros. Aversele de ploaie vor
fi locală și vor fi însoțite, izolat, de
grindină și de intensificări de vînt cu
caracter de vijelie. Temperaturile vor
scădea în jumătatea de nord a țării, în
a doua parte a intervalului, cînd mini
mele vor fi cuprinse între 8 și 18 gra
de, iar maximele între 22 șl 32 de gra
de, izolat mal ridicate la începutul in
tervalului în sudul țării.

SUB SEMNUL DORINȚEI DE ÎNTĂRIRE
A COLABORĂRII, DE TRANSFORMARE
A BALCANILOR ÎNTR-0 ZONĂ A PĂCII
ȘI înțelegerii
■iv

ședințele României
s-a întâlni t
In tara noastră sau în țările balcanice vecine cu conducătorii Bulgariei, Iugoslaviei, Turciei și Greciei, întâlniri materializate în rodnice înțelegeri și acorduri, Dealtfel. Încheierea a circa 120 de do
cumente politico-juridice bilaterale
cu țările balcanice oferă un tablou
sugestiv al nivelului legăturilor
tării noastre cu statele din Balcani.
Paralel cu aceasta, România acordă o mare atenție colaborării
multilaterale balcanice, apropierea
geografică creând, așa cum se știe,
condiții obiective și interese comu
ne pentru conlucrarea pe plan re
gional. România a participat. în
acest sens. în mod activ la reuniu
nea din 1976, de Ia Atena, consacrată
identificării unor domenii concrete
și stabilirii modalităților de coope
rare economică și tehnico-științifică
între statele din
zonă.
România
și-a adus, de ase
menea, o contri
buție însemnată
la buna desfășu
rare a reuniuni
lor balcanice de
la Ankara, din
1979, și de la Sofia, din 1981. consacrate colaborării în domeniile
____
comunicațiilor și
telecomunicațiilor
și respectiv trans
port urilor.
Noua reuniune
care urmează să se______
,___ ___Ia
desfășoare
București va fi dedicată unei pro
blematici deosebit de actuale și im
portante: energia și materiile prime.
De-a lungul celor cinci zile ale reu
niunii, reprezentanții statelor balca
nice vor aborda chestiuni legate de
interconectarea sistemelor energetice
ale țărilor balcanice, de posibilitățile
concrete de cooperare în proiectare;!,
realizarea și exploatarea amenajări
lor hidroenergetice, de elaborarea
tehnologiilor privind exploatarea și
folosirea cu randament sporit a re
surselor energetice și de materii
prime energetice ș.a.m.d.
Așa cum sublinia nu de mult
președintele României, reuniunile
din ultimii ani in problemele cola
borării economice, intre care se în
scrie și reuniunea de la București,
au o mare însemnătate, deschizind ca
lea unei intilniri ia nivel inalt, așa
cum a propus țara noastră, in scopul
discutării căilor de soluționare pe
calea tratativelor a problemelor
existente, pentru Întărirea generală
a colaborării interbalcanice. De o de
osebită importantă este și faptul că
reuniunea de la București, ca și cele
care au precedat-o, urmează să-si
desfășoare lucrările pe baza norme
lor democratice ale Conferinței
pentru securitate și cooperare în
Europa.
în concordantă cu întreaga sa po
litică de promovare a telurilor înțe
legerii și cooperării în Balcani, tara
noastră este hotărită să depună
toate eforturile pentru reușita reu
niunii de la București, astfel incit
aceasta să marcheze un pas impor
tant pe calea întăririi conlucrării
intre popoarele din regiunea noas
tră geografică, in concordantă cu
interesele destinderii, securității și
păcii în Balcani și pe întregul con
tinent.

După contacte bilaterale la cel
mai înalt nivel, care s-au succedat
în ultimul timp, ca o trăsătură defi
nitorie a relațiilor dintre statele din
Balcani, agenda politică balcanică
înscrie acum un eveniment notabil.
Este vorba de reuniunea de coope
rare balcanică multilaterală in do
meniul energiei și materiilor prime,
care urmează să-șl deschidă lucră
rile luni la București. Așa cum
sublinia tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, reuniunea din capitala țării noastre „își propune să
abordeze problema Importantă a co
laborării in domeniul materiilor
prime și energiei, pornind de la necesitatea ca țările din Balcani să-șl
poată satisface într-o măsură mai
mare necesitățile de energie și de
materii prime în scopul dezvoltării
lor eeonomico-sociale, al ridicării
bunăstării fiecărui popor".
înscriind printre
orientările prin
cipale ale politi
cii sale externe
dezvoltarea cola
borării Interbal
canice și trans
formarea Balca
nilor într-o zonă
a păcii și conlu
crării prietenești,
lipsită de arme
nucleare. Româ
nia socialistă a
desfășurat și des
fășoară. după cum
este bine cunos
cut, o susținută și
permanentă activitate, care și-a găsit
expresie în numeroasele inițiative ale '
partidului și statului nostru îndrepta
te spre realizarea acestui țel. Menți
nute permanent în actualitate, aces
te propuneri și inițiative au fost
reluate și îmbogățite continuu în
documentele congreselor și confe
rințelor naționale ale partidu
lui, în diferitele cuvîntări, luări de
poziție sau interviuri ale șefului
statului român. Evidențiind, o dată
mai mult, marea însemnătate pe
care România, o acordă colaborării
și cooperării între țările balcanice,
secretarul' general al partidului sub
linia, la recenta plenară lărgită a C.C.
al P.C.R.: „Considerăm că trebuie să
găsim noi forme și căi de extindere
a intilnirilor, a cooperării, să trecem
la organizarea unei conferințe la
nivel inalt consacrată transformării
Balcanilor intr-o zonă a colaborării
pașnice, fără arme nucleare".
Rolul deosebit pe care tara noas
tră îl acordă intensificării colaboră
rii interbalcanice este generat deo
potrivă de învățămintele istoriei,
care au pus cu putere în evidență
primejdiile politicii de Învrăjbire
promovate odinioară de marile pu
teri ale vremii, cit și de cerințele
stringente ale actualității. Este clar
că transformarea Balcanilor într-o
zonă a păcii și colaborării rodnice,
cpreșpunzînd năzuințelor tuturor po
ți oarelor care trăiesc in această re
giune geografică, intereselor lor de
progres și dezvoltare, ar constitui
o contribuție de preț la edificarea
securității europene, la asigurarea
păcii pe ansamblul continentului.
în spiritul acestui
deziderat.
România.
președintele Nicolae
Ceaușescu au acționat și acționează
cu consecventă pentru dezvoltarea
continuă a colaborării cu celelalte
state balcanice. Numai în pri
mele luni ale acestui an. pre-

La București începe*
Reuniunea de cooperare
balcanică multilaterală
in domeniul energiei
și materiilor prime

Radu BOGDAN

A TRĂI VIAȚA POPORULUI
(Urmare din pag. I)
involuntar un elitism păgubitor.
O expoziție de artă plastică sau
o premieră de film în exclusi
vitate la Sala Palatului sau la sala
Dalles rămîn încă străine în ma
rile: cartiere ale Bucureștiului,
să zicem,
s
unde trăiesc sute de mii
de oameni care au nevoie de noi
in mijlocul
l
lor. E timpul — cred
eu — să mutăm mai categoric
centrul de greutate al activității
cultural-artistice în mijlocul mase
lor largi de oameni ai muncii,
pentru că ei sînt beneficiarii noștri
principali și ei susțin edificiul ma
terial al operei noastre.
Mi se pare absolut imperios, de
asemenea, să rediscutăm și criterii
le care operează în cadrul Festiva
lului național „Cînțarea Româ
niei", pentru că. așa cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sîntem
datori să perfecționăm valoarea acestei excepționale forme de cata
lizare a energiei poporului și de
stimulare a geniului său creator,
prin apărarea cu fermitate a crite
riilor de selectare și premiere, ast
fel incit o exigentă profesională
maximă să garanteze fiecare men
țiune și fiecare premiu. ..Cînțarea
României" trebuie să devină cauza
fundamentală a tuturor factorilor
profesioniști ai vieții noastre cultu
rale, care sînt obligați să-și justi
fice morala lor politică și exigenta
lor profesională în primul rînd în
cadrul acestui festival.
Sînt. așa cum afirmam la început,
onorat să mă revendic în tot ceea
ce scriu de la calitatea de activist
de partid. Iată de ce mă simt da
tor moral să spun cu cea mai
vie .recunoștință că nici una din
cărțile mele, ca și ale colegilor mei.
nu ar fi putut fi scrise și nu ar fi
putut șă apară în afara climatului
de libertate politică, de înflăcărat

sudul Africii. Or, se știe că atunci cînd în emisfera sudică
este iarnă, în emisfera noastră
este vară și invers. Hibrizii
creați de cercetătorii francezi
„își aduc aminte" in timpul
iernii europene că trebuie să
înflorească, spre bucuria horti
cultorilor, ca și a amatorilor de
flori proaspete în anotimpul fri
guros.

• ENIGMELE UNUI
CLOPOT. Uriașul clopot aflat într-un templu din partea
vestică a capitalei chineze ali

patriotism și de cuceritoare spe
ranțe în mai bine, instaurat în
România odată cu prezenta la cîrma
destinului istoric al tării a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Aș vrea
să se înțeleagă aceasta ca un act
de angajare deplină față de opera
cutezătoare a conducătorului nostru
iubit, care a construit cu geniu șl
cu o ardere patriotică unică chipul
de azi al României, care a redat
României demnitatea ei politică și
națională, care ne-a dat tuturor
demnitatea de cetățeni ai unei pa
trii libere și independente, de sine
stătătoare. în concertul națiunilor
lumii. Aceasta este o operă fără
egal în istoria noastră. Aceasta este
opera unui strălucit comunist.
Angajîndu-mă față de conștiința
mea să scriu numai adevărul despre
lumea în care trăiesc, am cîștigat.
așa cum nu o dată am declarat,
convingerea fermă că eroul funda
mental al lumii socialiste româ
nești este activistul de partid;
lui i se datorează noua istorie a
României, el. acest activist, a
împins România înainte în epoca
nouă care a început în August
1944, cu sacrificiile lui fără de
număr șl de atîtea ori sacrificîndu-se conștient, cu munca lui ne
ostenită, cuprinzînd zilele și nopți
le la un loc. cu devotamentul lui
fără prihană, cu arzînda lui patimă
patriotică, niciodată egalată, cu
erorile lui. pentru că, așa cum am
mai spus, pe goarnele revoluției au
mai fost și pete de singe și nu
toate sunetele scoase de aceste
goarne au fost întotdeauna crista
line; dar cauza esențială a revoluției n-a fost niciodată trădată; cu
știința lui. cită a fost la început,
pentru că el a venit la cîrma is
toriei direct din închisorile istoriei,
însă mereu mal învățat si mereu
gata s-o ia de la capăt, să învețe
și să reînvețe, neodihnit, cu miile

mentează de cîteva secole cu
riozitatea publicului. Pe supra
fețele din exterior și interior
sînt gravate poeme totalizind
227 000 ideograme, un fel de
antologie a creației literare
a
timpului.
Turnat
din
bronz la începutul secolului al
XV-lea, pe vremea dinastiei
Ming, clopotul atrage atenția
deopotrivă prin dimensiunile
sale neobișnuite (înălțimea —
4,5 m, diametrul maxim — 3,3 m,
greutatea — 46,6 tone), prin mă
iestria artistică a execuției, dar
mai ales prin proprietățile sale
acustice ieșite din comun. După
părerea specialiștilor chinezi
care se ocupă de descifrarea tai
nelor acestui obiect monumental,
cea mai de seamă caracteristică
a clopotului este muzicalitatea
sunetului emis.
Cercetătorii

lui de ore de nesomn și de atîtea
ori cu toată viața lui de om ca
toți oamenii, sfîșiată, și răvășită, și
făcută praf, pentru ca viața tuturor
celor din jur să fie mai bună si
mai fericită; cu ambiția lui de a
nu pune capul jos să se odihnească
înainte de a vedea dacă cei pe
care s-a angajat sâ-i slujească și
să-i reprezinte au unde pune capul
jos, cu copiii lui văzuți cînd se
putea și cu mîngîierile lăsate mereu
pentru mai tîrziu, „cînd ne-om
mai liniști", dar liniștea mereu se
îndepărta de el, care trebuia să fie
mereu la datorie și neclintit și,
cum am mai avut o dată prilejul
să scriu, cu tulburătoarea lui sur
priză cînd vîrsta îi arăta brutal că
povestea lui personală se apropie
de sfîrșit sau s-a încheiat șl el abia
atunci ar fi avut clipa visată să
răsufle și pentru el, și el abia
atunci a aflat că a Înflorit un cireș
și pentru el. dar exact în ziua aceea
și în clipa aceea a înțeles că tre
buie să o ia de la inceput, că re
voluția îi cere să rămînă pe ba
ricadă. în ochii atfestui om, arși de
neodihnă și de neliniștea de a face
ca ziua de azi și de mîine a po
porului să fie mai bună. în ochii
acestui om care se numește acti
vistul de partid, se oglindește su
perbă întreaga construcție a Româ
niei socialiste de azi.
Acestui erou al timpului nostru,
acestui erou al istoriei noi a Româ
niei m-am străduit și mă voi
strădui și de acum înainte să-i
consacru scrisul meu. cu conștiința
că nu este azi pentru un artist o
datorie mai mare decît aceea de a
sluji cu demnitate adevărul istoric,
iar adevărul istoric consacră exemplar personalitatea eroică a comunistului în marea bătălie pentru
împlinirea idealurilor dintotdeauna
ale poporului român.

încearcă să pătrundă secretul
privind aliajul din care este
confecționat clopotul, ale cărui
bătăi sînt auzite la distanțe de
zeci de kilometri.

ușor și durabil, are calități termoizolatoare superioare. Intro
ducerea progresivă a noii me
tode și la alte fabrici de mate
riale de construcție va permite
economisirea anuală a . unui tren
întreg de cărbune.

• PROCEDEU DE
ECONOMISIRE A CĂR
BUNELUI. La Combinatul da

• TRADUCĂTOR ELECTRONIC. Specialiștii fir

materiale de construcții din
Kalnciems de lingă Riga s-a
introdus în producție o metodă
de economisire a combustibilu
lui solid la procesul de formare
a cărămizilor, scrie „Ekonomiceskaia Gazeta". Procesul teh
nologic prevede înlocuirea adao
surilor tradiționale de antracit
și cocs cu reziduuri ale indus
triei htrtiei. Materialul de con
strucție realizat astfel este mai

mei japoneze ..Hitachi" au con
struit un computer destinat să
traducă texte din engleză în ja
poneză. Memoria electronică a
aparatului numără 10 000 de cu
vinte japoneze, cu echivalente
le lor englezești. Randamentul
acestui traducător automat, pro
filat exclusiv pe texte din do
meniul tehnicii, este de 190 de
cuvinte în interval de 30—40 de
secunde.

Un moment important in dezvoltarea bunelor
relații româno-polone, in interesul reciproc,
al cauzei socialismului și păcii
Relațiile tradiționale de prietenie și
rodnică colaborare româno-polone se
dezvoltă cu succes și vor cunoaște o
nouă intensificare în diferitele do
menii ale construcției socialiste, ca și
pe plan internațional : aceasta este
principala concluzie ce se reliefează
ca urmare a vizitei oficiale de priete
nie pe care, la invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
I ședintele Republicii, a întreprins-o
în țara noastră delegația de partid și
de stat din Polonia, condusă de to
varășul Wojciech Jaruzelski, prim■ecretar al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, președinte al
Consiliului de Miniștri și al Consi
liului Militar pentru Salvare Națio
nală ale R. P. Polone.
Sînt cunoscute legăturile cu adinei
rădăcini în istorie dintre popoarele
român și polonez, legături cultivate
și îmbogățite de mișcările democrati
ce, revoluționare, de partidele comu
niste din cele două țări, între care
s-au statornicit raporturi de strînsă
solidaritate in lupta împotriva asu
pririi străine, a imperialismului și
fascismului, a exploatării, pentru
eliberare națională și socială și fău
rirea unei vieți noi. In anii con
strucției socialiste raporturile re
ciproce au căpătat lin conținut cali
tativ superior și s-au diversificat
continuu, în cadrul fertil determinat
de Tratatul de prietenie, colaborare
și asistență mutuală dintre România
Și Polonia. Pornind de la aceste pre
mise, vizita delegației poloneze de
partid și de stat s-a înscris ca un
eveniment de mare importanță in
evoluția ascendentă a legăturilor
noastre multilaterale, dînd expresie
voinței reciproce de aprofundare și
extindere în continuare a acestor
relații, pe plan politic, econorriic, tehnico-științific și cultural, în alte do
menii de interes reciproc.
în acest spirit, convorbirile dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Wojciech Jaruzelski au avut un
caracter deschis și rodnic, s-au desfă
șurat într-o atmosferă de prietenie,
înțelegere și respect reciproc, au
cuprins o arie largă de probleme din
sfera preocupărilor actuale ale celor
două partide și țări atit pe plan in
tern, cit și in domeniul relațiilor bi
laterale și al vieții internaționale.
j. Informarea făcută de tovarășul
ț Nicolae Ceaușescu a permis oaspeți
lor polonezi să cunoască direct in
tensa activitate depusă de poporul
s român pentru înfăptuirea hotăririlor
Congresului al XII-lea, succesele re
purtate in dezvoltarea forțelor de
producție, pentru trecerea României
i socialiste de la stadiul de țară socia
listă în curs de dezvoltare la țară
socialistă cu nivel mediu de dezvolta
I re economică, La riadul său, tovară
șul Wojciech Jaruzelski a informat
despre activitatea depusă de P.M.U.P.
pentru înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al IX-lea, pentru întărirea
unității și coeziunii partidului, a le
găturilor sale cu clasa muncitoare și

masele populare, pentru consolidarea
și mobilizarea societății în vederea
depășirii crizei, dezvoltării economiei,
pentru asigurarea ordinii și înaintării
țării pe calea progresului.
Exprimînd și cu acest prilej înțele
gerea manifestată de partidul și sta
tul nostru față de faptul că situația
grea la care s-a ajuns in Polonia la
sfîrșitul anului 1981 a necesitat unele
măsuri speciale pentru întărirea or
dinii publice și asigurarea dezvoltării
socialiste a țării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a reafirmat aprecierea
României că problemele din această
țară sînt probleme interne, care tre
buie să fie soluționate de poporul
polonez însuși, fără nici un amestec
din afară. In această lumină, a fost
exprimată din nou încrederea parti
dului nostru că P.M.U.P., clasa mun
citoare și poporul polonez dispun de
capacitatea necesară pentru a. solu
ționa problemele dificile ce s-au ivit,
pentru normalizarea situației și
asigurarea
dezvoltării
socialiste,
independente și democratice a țării.
Convorbirile au pus în evidență sa
tisfacția ambelor părți pentru dezvol
tarea continuă a relațiilor de priete
nie și colaborare
româno-polone.
Pomindu-se de la stadiul conlucrării,
în cadrul convorbirilor s-a hotârît să
se întărească și mai mult relațiile
reciproce. In acest sens, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Do
resc să-mi exprim convingerea că, în
spiritul convorbirilor purtate și al în
țelegerilor convenite împreună, rela
țiile de prietenie și colaborare dintre
țările și partidele noastre vor cu
noaște o nouă dezvoltare, in inte
resul și spre binele celor două po
poare, al cauzei generale a socialis
mului și păcii". La rîndul său. tova
rășul WOJCIECH JARUZELSKI re
leva : „Relațiile dintre Polonia și
România se desfășoară in bune con
diții, în spiritul prieteniei. Ne aflăm
pe același mare făgaș al istoriei con
temporane. Ne unește comunitatea
principiilor ideologice ale marxismleninismului. Ne apropie grija patrio
tică pentru dezvoltarea cu succes,
socialistă, a popoarelor noastre".
Intr-adevăr, sintetizate în Comu
nicatul comun, rezultatele rodnice
ale convorbirilor deschid noi per
spective extinderii și diversificării
raporturilor reciproce. Pe linia aprofundării, în continuare, a relați
ilor economice, s-a convenit să fie
accentuată cooperarea în producție
în scopul satisfacerii cerin‘elor de
materii prime, energie și utilaje ale
economiilor naționale ale celor două
țări. Totodată, finalizarea înțelegeri
lor și convențiilor aflate in stadiu de
elaborare va fi urmată de noi acțiuni
de cooperare și specializare.
în baza înțelegerilor convenite, se
va dezvolta, de asemenea, colaborarea
româno-polonă pe planul științei,
culturii, învățămîntului, sănătății,
mijloacelor de informare în masă,
turismului — ca tot atîtea pîrghii
pentru întărirea prieteniei, pentru

mai buna cunoaștere și apropiere
dintre cele două popoare.
în cadrul schimbului de vederi pri
vind situația internațională actuală
s-a desprins preocuparea față de ca
racterul complicat al problemelor
acumulate pe plan mondial, de agra
varea lor continuă, ca urmare a po
liticii imperialiste de forță, a inten
sificării cursei înarmărilor, adîncirii
și extinderii crizei economice, evidențiindu-se necesitatea de a se face
totul pentru oprirea cursului primej
dios al evenimentelor, pentru re
luarea și aprofundarea politicii de
destindere, pace și colaborare. Un
accent deosebit a fost pus pe im
perativul respectării cu strictețe a
principiilor universal recunoscute
ale dreptului internațional, s-a
relevat că măsurile întreprinse
de S.U.A. și de alte țări mem
bre ale N.A.T.O. pe linia boico
tului economic și politic împotriva
Poloniei, practicile discriminatorii
față de țările socialiste sînt în con
tradicție cu Carta O.N.U. și Actul fi
nal de la Helsinki, reafirmîndu-se
necesitatea de a se pune capăt unor
asemenea măsuri cu efecte nocive
pentru ansamblul climatului interna
țional.
In mod firesc, în condițiile în care
problema cea mai arzătoare a zilelor
noastre este lupta pentru încetarea
cursei înarmărilor și înfăptuirea de
zarmării, în primul rind a dezarmării
nucleare, convorbirile au subliniat în
semnătatea pe care cele două țări o
acordă sesiunii speciale a O.N.U., ne
cesitatea ca lucrările forumului mon
dial să se încheie cu rezultate con
crete, potrivit așteptărilor popoarelor.
înfăptuirea securității și cooperării
pe continentul european și, în acest
cadru. încheierea cu succes a reuniu
nii de la Madrid ; dezideratul finali
zării cu rezultate pozitive a negocie
rilor sovieto-americane in problema
rachetelor cu rază medie de acțiune
și a armamentului strategic ; însem
nătatea creării de zone denuclearizate în diferite zone ale continentului,
inclusiv în Balcani ; necesitatea solu
ționării prin mijloace pașnice, pe ca
lea tratativelor, a tuturor diferende
lor dintre state ; cerința lichidării
subdezvoltării și edificării unei noi
ordini economice mondiale ; impera
tivul întăririi rolului O.N.U. în men
ținerea păcii — iată tot atîtea pro
bleme majore care au permis
desprinderea de concluzii comune,
premisă a întăririi conlucrării, pe
plan internațional.
Salutînd cu satisfacție rezultatele
fructuoase ale convorbirilor românopolone la nivel înalt, opinia publică
din țara noastră nutrește convingerea
că. prin traducerea în viață a înțele
gerilor convenite, rela'iile de priete
nie și multilaterală colaborare dintre
cele două partide, țări și popoare se
vor dezvolta mai puternic, în folosul
reciproc, al cauzei socialismului,
păcii și securității în Europa și in
lume.

Al. CÂMPEANU

Schimb de mesaje între tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul fidel Castro
HAVANA 5 (Agerpres). — Un
schimb de mesaje între tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si tovarășul Fidel Castro Ruz,
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Cuba,
președintele Consiliului de Stat și
al Consiliului de Miniștri ale. Re
publicii Cuba, a avut loc la Havana.
Din partea conducătorului partidu
lui si statului nostru au fost trans
mise tovarășului Fidel Castro Ruz
un salut prietenesc și urări de să
nătate și fericire, de noi succese în
edificarea socialistă a Cubei prie
tene.
Mulțumind, conducătorul cubanez
a rugat să se transmită tovarășului

BEIRUT 5 (Agerpres) — In cursul
zilei de sîmbătă avioane israeliene
au efectuat noi raiduri deasupra te
ritoriului Libanului, bombardînd lo
calități din sud și din zona de coas
tă între orașele Beirut și Tyr. Au
fost provocate pierderi.de vieți ome
nești și mari daune materiale. Cele
mai afectate au fost regiunile Saadiyat, Damour, Naameh și Debbieh,
bombardate în citeva valuri succe
sive. Acțiunile aviației israeliene au
fost confirmate oficial la Tel Aviv.
în cunsul bombardamentelor de vi
neri — transmite agenția palestinia
nă de știri Wafa — au fost ucise 36
de persoane și rănite circa 200. După
cum informează agențiile A.P. și
France Presse, artileria israeliană și
navele situate în apropierea coaste
lor libaneze și-au intensificat tirul
în cursul ultimelor două zile asupra
unor localități libaneze. Forțele pa-

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a aflat cu
profundă îngrijorare de atacurile
forțelor aeriene ale Israelului împo
triva Libanului și de pierderile de
vieți omenești și distrugerile care au
fost provocate de acestea — a de
clarat un purtător de cuvînt. al
O.N.U. Purtătorul de cuvînt a adău
gat că secretarul general al O.N.U.
urmărește îndeaproape situația. ..care
ar putea cunoaște rapid o escalada
re într-un conflict de mai mari pro
porții. dacă nu se va da dovadă de
reținere maximă".

Agențiile de presa transmit:
ÎN COMUNICATUL COMUN dat
I publicității Ia încheierea vizitei efectuate la Budapesta de delegația
de partid și guvernamentală a
IR.D.G., în frunte cu Erich Hone
cker, secretar general al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consiliului
de Stat al R.D. Germane, se releIvă dorința părților de a extinde și
adinei cooperarea bilaterală in di
ferite domenii, relatează agenția
> M.T. Părțile, se spune în comunicat, au discutat, de asemenea, proI bleme ale situației internaționale
actuale, îndeosebi legate de efortuIrîle în lupta pentru pace și dezar
mare.

RECOMANDARE. într-un raport
prezentat Consiliului de SecuI citate, secretarul general al O.N.U.,
I Javier Perez de Cuellar, a reco
mandat extinderea pentru incă
șase luni a mandatului Forțelor
O.N.U. din Cipru. El apreciază că
| menținerea acestor forțe este nece
.

Aprecierile președintelui Nicolae Ceaușescu asupra imperativului vital al dezarmării,
reproduse la loc de frunte într-un volum apărut la Națiunile Unite
rea cursei înarmărilor, trecerea la
dezarmare si in primul rind la de
zarmarea nucleară, sub un control
corespunzător internațional". Este,
de asemenea, subliniată aprecierea
președintelui României, că marile
manifestări pentru pace, care au
loc în lume, „demonstrează cu pu
tere că masele populare, popoare
le isi dau tot mai bine -Seama de
pericolul crescind la adresa exis
tentei si vieții lor — și este ne
cesar ca guvernele, conducătorii
statelor să tină seama de voința
popoarelor si să treacă la dezar
mare".
Și, într-adevăr, poate că nicioda
tă o reuniune internațională nu a
fost așteptată cu atît de mare in
teres de popoarele de pe întreg
globul. care țin să-și facă
auzit cu vigoare glasul de pace
chiar aici, în incinta Națiunilor
Unite. Pentru că, în afara repre
zentanților oficiali — șefi de state
și guverne, miniștri de externe —
la actuala sesiune vor participa 56
de organizații neguvernamentale
și 23 institute de cercetare pentru
pace și dezarmare, între care și
Comitetul Național Român „OA
MENII DE ȘTIINȚA ȘI PACEA",
ele avînd posibilitatea de a-și ex
pune pozițiile, propunerile concrete
în vederea depășirii impasului cre
at și trecerii la dezarmare. în ace
lași timp, spre sediul Națiunilor
Unite se îndreaptă reprezentanți ai
mișcărilor pentru pace de pe toate
continentele, pentru perioada sesi
unii fiind prevăzute numeroase ac
țiuni de masă în sprijinul dezarmă
rii. Și tot spre sediul O.N.U. se
vor îndrepta, așa cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu, mesaje,
telegrame și moțiuni purtînd mili
oane de semnături ale oamenilor
muncii din țara noastră.
Sesiunea a fost prefațată de
multiple manifestări deosebit de
semnificative pentru atmosfera în
care își începe lucrările forul
mondial. Timp de trei zile, a avut
loc o reuniune a organizației „PAR
LAMENTARII PENTRU O NOUA
ORDINE", care a început cu un
film intitulat sugestiv „Jocul de-a
războiul". Secvențe din jurnale de

lestiniano-libaneze au ripostat cu ar
tileria.
în legătură cu aceste acțiuni mili
tare, agenția France Presse notează
că ele riscă să pună capăt definitiv
acordului de încetare a focului rea
lizat la 24 iulie anul trecut;

—

Dorința fierbinte a popoarelor:
apărarea păcii, evitarea primejdiei
distrugerii nucleare
tivei : cursa înarmărilor sau sal
varea speciei umane".
Salvarea speciei umane de pri
mejdiile războiului atomic — acesta este si sensul amplelor ma
nifestări populare ce se desfășoa
ră de la un capăt la altul al globu
lui. al nenumăratelor petiții și apeluri purtînd semnăturile a mi
lioane de oameni trimise în aceste
zile pe adresa sesiunii speciale a
O.N.U.
Răspunzînd strălucitei inițiative
a președintelui Nicolae Ceaușescu,
poporul român s-a alăturat încă
din toamna trecută acestor mișcări,
dînd expresie elocventă voinței
sale de a acționa, in strînsă con
lucrare cu celelalte popoare, pen
tru a determina oprirea cursei
înarmărilor, trecerea la dezarmare.
In acest spirit. România socialistă,
așa cum a reafirmat cu putere to
varășul Nicolae Ceaușescu în ex
punerea Ia plenara C.C. al P.C.R„
participă la sesiunea O.N.U. ani
mată de dorința de a-șl aduce în
treaga contribuție la succesul aces
teia. corespunzător așteptărilor în
dreptățite ale popoarelor, aspirației
lor de a trăi in deplină securitate
și pace.
Ecoul poziției României, al ac
țiunilor poporului nostru este re
levat si de următorul fapt : în
preajma deschiderii sesiunii spe
ciale. centrul O.N.U. pentru dezar
mare a editat un volum dex opi
nii si studii care evidențiază ne
cesitatea unor acțiuni concrete și
imediate pentru oprirea cursei
înarmărilor. Intr-un capitol dis
tinct, cuprinzînd „extrase din luă
rile de poziție ale conducătorilor
lumii", sînt reproduse la Ioc de
frunte APRECIERILE PREȘEDIN
TELUI ROMÂNIEI, TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU. în legă
tură cu . pericolele generate _ de
cursa înarmărilor la adresa păcii
si independentei popoarelor, a în
săși existenței și vieții omenirii.
Este reliefată aprecierea făcută de
șeful statului român în sensul că
„in fața acestei situații se impun
acțiuni hotărîte — atit din partea
guvernelor, dar și a opiniei pu
blice — pentru a determina opri

Nicolae Ceaușescu un cald salut fră
țesc. urări de sănătate si fericire
personală, de progres și prosperitate
poporului român prieten, de noi
succese în construirea societății so
cialiste în România.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către tovarășul
Fidel Castro a șefilor delegațiilor
participante la reuniunea ministe
rială a Biroului de coordonare al
țărilor nealiniate, la care este pre
zentă o delegație a României, con
dusă de Constantin Oancea. adjunct
al ministrului afacerilor externe.
Cu prilejul primirii, la care a parti
cipat ambasadorul României la Hava
na. Neculaiu Morarii, au fost dis
cutate aspecte ale dezvoltării rapor
turilor de prietenie și strînsă colabo
rare româno-cubaneze.

ORIENTUL MIJLOCIU

MI1NE SE DESCHIDE SESIUNEA SPECIALĂ A O.N.U. CONSACRATĂ DEZARMĂMI

De la primele ore ale dimineții,
vasta esplanadă din fața palatului
Națiunilor Unite din New York cu
noaște o agitație puțin obișnuită. în
aceste zile cînd se fac ultimele pre
gătiri pentru cea de-a doua sesiune
specială a O.N.U. consacrată dezar
mării. care își începe mîine lucră
rile — eveniment de prim ordin al
actualității internaționale.
Este pentru a doua oară cînd se
întrunește o sesiune specială a
O.N.U. destinată acestei probleme
cardinale a contemporaneității, pri
ma sesiune avind loc. așa cum se
știe. în 1978, ca urmare a unei ini
țiative a României și altor state ;
atunci s-a hotărît stabilirea unui
termen la care să se evalueze ce
s-a întreprins pe linia celor conve
nite și să se examineze noi măsuri
de natură să ducă la dezarmare.
Actuala sesiune a devenit cu atît
mai stringentă cu cît, din păcate. în
cei patru ani care au trecut nu s-a
înaintat cu nici un pas spre dezar
mare. ci dimpotrivă, s-a mers în
direcția opusă. Și nu cu un pas —
cu o sută. Participanții la dezba
terile din 1978 se arătau, pe bună
dreptate. îngrijorați că totalul chel
tuielilor militare se apropiase atunci de 400 miliarde de dolari ;
astăzi, potrivit datelor ultimului
raport al Institutului pentru stu
dierea păcii din Stockholm, ele au
ajuns la 650 miliarde de dolari 1
Iar arsenalele nu numai că nu
s-au micșorat cu nici o armă, ci,
din contră, s-au îmbogățit si mo
dernizat cu noi tipuri de armamen
te nucleare, care creează o gravă
primejdie la adresa întregii uma
nități. '
In acest sens, un fapt semnifi
cativ : în holul de la intrarea prin
cipală a sălii Adunării Generale a
fost deschisă joi. în prezența secre
tarului general al O.N.U.. expozi
ția ..PRIMEJDIA NUCLEARA ASUPRA LUMII NOASTRE". Expo
ziția a fost organizată cu concursul
orașelor Hiroshima si Nagasaki —
orașe care au cunoscut ororile răz
boiului atomic — si ea își propune,
după cum sublinia la deschidere
primarul din Hiroshima, „să în
demne la reflecție asupra alterna

VERSAILLES

HAVANA

actualități din timpul celui de-al
doilea război mondial despre Dresda și Lidice, despre Hiroshima și
Nagasaki, dar și mai recente înfățișînd efectele experiențelor nucle
are din Nevada, au constituit teme
de profundă meditație pentru participanți. „Misiunea noastră este să
determinăm ca ceea ce am văzut
să nu se mai repete" — spunea in
cuvîntul său președintele acestei
organizații, Douglas Roche. Apoi,
președintele Comitetului american
„FIZICIENII PENTRU RESPON
SABILITATEA SOCIALA", dr. Jo
nathan Fine, a vorbit despre efec
tele ireversibile ale războiului nu
clear, alți reputați oameni de ști
ință, parlamentari — despre conse
cințele economice și sociale ale
înarmărilor, despre urgența cu care
se impune conjugarea eforturilor
pentru „supraviețuirea speciei umane". Sînt opinii sintetizate într-un document ce va fi înaintat
sesiunii și în fața cărora'este greu
de văzut cum oamenii politici ar
rămîne insensibili. Tot așa cum nu
ar trebui să rămînă insensibili la
apelul citit în sala de ședințe de
doi copii americani : „Ne îngrozim
de viitorul care ni se pregătește.
Nu distrugeți lumea noastră. Daține șansa să ne vedem împlinite
speranțele copilăriei intr-o lume
fericită". Este și mesajul zecilor de
desene realizate de copii din întrea
ga lume, reunite într-o originală
expoziție din incinta O.N.U. Prin
tre ele. două desene sub titlul co
mun „Lisați copiii să trăiască și să,
se joace", semnate Angela și Mari-*
ana din România, 13 ani — și să
descifrăm în acest mesaj gîndurile
și năzuințele deopotrivă ale tuturor
copiilor și adulților din țara noas
tră.
...Mîine, sesiunea specială își des
chide lucrările.
Este dorința și urarea fierbinte
a popoarelor ca lucrării. să fie în
cununate de succes, mareînd un
progres real pe calea spre înfăp
tuirea dezideratului unei lumi fără
arme și fără războaie.
Națiunile Unite

Dumitru ȚINU

sară pentru păstrarea calmului și
pentru a crea condiții în vederea
căutării unei soluții pașnice la pro
blema cipriotă.
DEFICITUL COMERCIAL AL
S.U.A. VA CREȘTE ANUL ACES
TA LA 40—45 MILIARDE DO
LARI, față de 39.68 miliarde dolari,
în 1981, apreciază o serie de eco
nomiști americani intervievați de
agenția Reuter.

SOPHIA LOREN A FOST ELIBE
RATA SÎMBATA DIN ÎNCHISOA
REA DIN CASERTA. unde de la
19 mai executa o condamnare de 39
zile pentru fraudă fiscală. Ea a fost
eliberată înainte de termen la ce
rerea apărării. La ieșirea din închi
soare. Sophia Loren nu s-a dezmin
țit nici' in această situație mai pu
țin opișnuită : a zimbit si a lăsat
timp suficient grupului mare de
ziariști s-o fotografieze. Actrița se
află acum la Roma.

Pe diferite meridiane
ale lumii, noi acțiuni

ÎMPOTRIVA pericolului
DE RĂZBOI,
PENTRU DEZARMARE
Ample manifestări
în U.R.S.S.
MOSCOVA 5 (Agerpres). — Ac
țiunile în sprijinul păcii si dezar
mării organizate cu prilejul apro
piatei sesiuni speciale a Adunării
Generale a O.N.U. pentru proble
mele dezarmării au început in luna
mai prin două campanii de am
ploare. Săptămîna de acțiuni pen
tru securitate si cooperare si Săp
tămîna de acțiuni de masă pen
tru pace. împotriva pericolului unui
război nuclear — relatează ziarul
..Pravda". In perioada 24 mai — 1
iunie au avut loc peste 14 000 de
adunări, mitinguri, marșuri, la care
au participat mai mult de 48 mi
lioane de persoane.
în cadrul mitingurilor care s-au
desfășurat cu acest prilej au fost
adoptate rezoluții și apeluri către
participanții la sesiune, cerîndu-se
măsuri eficiente de dezarmare.

„Făclia păcii"
a traversat
Oceanul Atlantic
OTTAWA 5 (Agerpres). — „Făclia
păcii", aprinsă în Olimp, a traver
sat Oceanul Atlontic, ajungînd în
Canada. Ea a fost adusă de la Li
sabona — capitala Portugaliei —
urmînd să fie dusă pentru 36 de
ore pe stadionul olimpic din Mont
real.
Pentru prima oară în istoria omenirji, flacăra olimpică a pornit
de pe teritoriul Greciei nu pentru
a anunța deschiderea Jocurilor Olimpice, ci ca simbol al luptei pen
tru pace, împotriva cursei înarmă
rilor.
Punctul final al „Făcliei păcii"
este orașul New York, unde, la 12
iunie, va fi organizată o uriașă ma
nifestație în apărarea păcii.

FRANȚA: „Apelul
celor 100“
PARIS 5 (Agerpres). — Alte 97
de personalități politice, științifice,
culturale și obștești din Franța
și-au pus semnătura pe apelul ce
cheamă la organizarea la 20 iunie
a unui marș al păcii la Paris. Do
cumentul. semnat de 100 de perso
nalități franceze, cunoscut sub nu
mele de ,,Apelul celor 100“. este
sprijinit de Mișcarea franceză pen
tru pace. Asociația franceză a ju
riștilor democrați. Uniunea pacifiș
tilor din Franța. Asociația republi
cană a veteranilor, alte organizații
obștești din țară.

Lucrările reuniunii „celor șapte"
* PARIS 5 (Agerpres). — La Palatul
Versailles, din apropierea Parisului,
au început sîmbătă lucrările celei
de-a opta întîlniri la nivel înalt a
principalelor șapte țări occidentale
industrializate — S.U.A., R.F.G., Ja
ponia, Franța, Marea Britanie, Italia
și Canada — la care participă, în
calitate de invitați, și reprezentanțf ’
ai Pieței comune. Reuniunea a fost
deschisă printr-o cuvintare rostită de
președintele țării-gazdă, Franco's
Mitterrand, care a prezentat succint
marile probleme ce confruntă econo
miile țărilor participante.
Fără a avea o agendă precisă, șefii
de stat sau de guvern ai țărilor men
ționate încearcă, potrivit declarațiilor
diverșilor purtători de cuvînt, să gă
sească soluții acelorași dificultăți cu
care au fost confruntați la reuniunile
precedente, cum sînt inflația, șoma
jul, implicațiile crizei energetice și
de materii prime, ale instabilității
monetare și persistenței ratelor exa
gerat de înalte ale dobînzilor practi- .
cate îndeosebi de băncile americane.
Totodată, în dezbatere se află fricțiu
nile comerciale și economice dintre

țările participante, precum și unele
aspecte ale actualității internaționale,
cu prioritate criza Malvinelor și si
tuația din Orientul Mijlociu și Ame
rica Centrală.
După cum relevă agenția France
Presse. participanții au aprobat ra
portul introductiv intitulat „Tehnolo
gie, creștere economică și locuri de
muncă", document prezentat de pre
ședintele Franței și care comportă o
analiză a lumii in zorii celei de-a
treia revoluții tehnologice. „Viitorul,
a spus Mitterrand, depinde de voința
noastră politică : criza poate fi depă
șită, dacă noi credem în propria
noastră devenire".
In același timp, „cei șapte" au
convenit asupra instituirii unui grup
de lucru alcătuit din experți, însărci
nat cu studierea posibilităților de în
făptuire a propunerilor cuprinse in
documentul prezentat de președintele
Franței. După cum se știe, țările res
pective se confruntă cu grave feno
mene de stagnare economică și șomaj.
Ele înregistrează oficial 23,5 milioane
de șomeri.

Conflictul anglo-argentinian
• Dezbaterile din Consiliul de Securitate al O.N.U. • Situația
militară din Insulele Malvine (Falkland)

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— La încheierea dezbaterilor Con
siliului de Securitate asupra con
flictului militar- argentiniano-britanic asupra Insulelor Malvine (Falk
land), proiectul- de rezoluție prezen
tat de Spania și Panama a fost su
pus vineri seara la vot. Documen
tul a . întrunit nouă voturi favorabile
din totalul de 15, dar nu a putut fi
aprobat din cauza votului negativ a
doi membri permanenți ai consiliu
lui' — Marea Britanie și S.U.A. Alte
patru state s-au abținut (Franța,
Guyana, Iordania și Togo).
Reprezentantul britanic la O.N.U.
a motivat vetoul opus proiectului de
rezoluție prin aceea că documentul
nu prevede o legătură directă și in
separabilă între o încetare a focului
și retragerea imediată a forțelor argentiniene din arhipelag.
Proiectul de rezoluție cerea părți
lor implicate în conflict șă înceteze
imediat focul și să înceapă, în ace
lași timp, aplicarea rezoluțiilor 502
și 505 ale Consiliului de Securitate,
care se pronunțau — în esență —
pentru încetarea ostilităților, retra
gerea forțelor argentiniene și relua
rea negocierilor dintre Argentina și
Marea Britanie.

BUENOS AIRES 5 (Agerpres) —
Statul Major comun argentinian a
anunțat că apărarea antiaeriană a
forțelor armate argentiniene din
Puerto Argentino (Port Stanley) a
respins un raid al aviației britanice
deasupra capitalei Malvinelor (Fal
kland) — transmit agențiile interna
ționale de presă. S-a precizat că, da
torită a,variilor provocate de aviația
argentiniană portavionului britanic
^.Invincible" și datorită naufragierii
portelicopterului „Atlantic Conve
yor", forțele britanice sînt nevoite să
recurgă tot mai des ia bombardiere
cu rază mare de acțiunei Dar aces
tea, așa cum s-a întîmplat și cu
avionul „Vulcan" — care, întors
dintr-o misiune de bombardament în
Malvine, a fost nevoit să aterizeze
forțat, la limita autonomiei sale de
zbor, la o bază militară braziliană —
nu pot să-și îndeplinească în condi
ții optime de securitate misiunea și
să revină la baza lor din insula
Ascension.
Comunicatele oficiale de la Buenos
Aires precizează, totodată, că aviația

argentiniană a lansat, în ultimele 24
de ' ore,, aproximativ 15' tone de
bombe în perimetrul Mount Kent,
unde și-au consolidat pozițiile for
țele britanice.
Sursele militare argentiniene au
arătat, de asemenea, că, în paralel
cu operațiunile aviației argentiniene
în zona Kent, la Puerto Arge. ținp
au sosit, pe calea aerului, noi întări--'
’de pe continent, pe care agenț»
Associated Press le estimează la
2 000 de soldați argentinieni.

LONDRA 5 (Agerpres). — Genera
lul maior Jeremy Moore, comandan
tul trupelor britanice debarcate în
Insulele Malvine (Falkland), a de
clarat corespondenților de presă en
glezi aflați in zona operațiunilor mi
litare că activitățile de pregătire in
vederea atacului asupra orașului Port
Stanley (Puerto Argentino) se desfă
șoară potrivit graficului elaborat —
relatează agențiile U.P.I. și Reuter.
El a precizat că înainte de lansarea
acestui atac, comandamentul britanic
urmărește în principal asigurarea
unui sprijin logistic corespunzător.
Generalul Moore a mai arătat că po
zițiile avansate britanice de pe înăl
țimile Mount Kent din apropiere de
Port Stanley au fost bombardate
sporadic de artileria argentiniană.
dar a adăugat că aceste bombarda
mente „nu au fost serioase". „Nu am
mai fost atacați din aer de citeva
zile", a declarat generalul britanic.
Agenția U.P.I., citind surse milita
re britanice, arată că în cursul zilei
de sîmbătă comandamentul britanic
din insule a continuat să transporte
cu autovehiculele și elicopterele noi
unități militare, armament si tehnică
de luptă din portul San Carlos spre
pozițiile de atac ocupate în jurul
capitalei Malvinelor. Pe de altă par
te, în zona dispozitivului de atac
britanic din apropiere de Port Stan
ley au fost parașutate, de la bordul
unor avioane de transport C-130, de
colate de la baza militară din Insu
lele Ascension, noi subunități.
Potrivit acelorași surse, premierul
Margaret Thatcher l-a împuternicit
pe comandantul militar din Insulele
Malvine (Falkland) să înceapă atacul
asupra orașului Port Stanley în mo
mentul in care pregătirile pentru această acțiune vor fi încheiate.

r
(Q/fenardb c/u/nâuea
I O chestiune de inteligență
f sesiunea
Mîine, in marele oraș de pe țărmul Atlanticului de Nord, începe
specială a O.N.U. consc.crjtă dezarmării.
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In timp ce, în Atlanticul de Sud, continuă conflictul — apele ocea
nului și cioturile stincoase transformîndu-se într-un poligon de testare
a unui mare număr de arme noi. Căci noutățile în domeniul tehnicii
tnititare se succed vertiginos, - mal repede decît inovațiile lansate de
marile case de modă.
Acum, de pildă, se poartă intens armele inteligente. Astăzi este
limpede că buzduganul de odinioară era cam sărac cu duhul ; greu
de cap, putea să cadă pe capul oricui (impunînd apoi doze masive
de antinevralgice). Săbiile, oricît de ascuțite și capabile să taie firul
în patru, s-au dovedit totuși subdezvoltate intelectual, ca să nu mai
vorbim despre cantitatea de creier care putea să încapă într-un cap
de săgeată — la fel cum ghiulelele, de piatră sau fontă, erau netede
și lucioase, fără nici o urmă de circumvoluțiune cerebrală.
Pe cînd armele de azi I Au ajuns adevărate enciclopedii ambu
lante, adică zburătoare. Sînt licențiate in telematică, cibernetică, elec
tronică, fizică nucleară, optică și mecanică cerească - într-un cuvînt
adevărați savanți cu aripioare de oțel și materie cenușie din neuroni
de siliciu, cu o cultură scinteietoare și inteligență explozivă.
...Un submarin nuclear de atac o scufundat un mare crucișător.
Aparent, un episod banal -> dar n-a fost ■ deloc așa : detectarea cru
cișătorului singuratic s-a realizat prin satelit, care a transmis, codifi
cat, coordonatele de navigație, iar submarinul a scufundat doar în
citeva minute fortăreața de oțel pentru că a folosit torpilele „Peștelfetigru", torpile inteligente, filoghidate. De cealaltă parte, un avion a
incendiat și scufundat un distrugător ultramodern. Episod doar apa
rent banal — avionul a descoperit vasul prin radar de la 150 km
distanță și a folosit o rachetă ultrainteligentă, „Exocet AM 39", pe
care a lansat-o de la 60 de kilometri de țintă ; racheta merge în
picaj vreo 10 km, apoi se reașază pe orizontală și zboară cale de
50 km cu viteza sunetului la o înălțime de 3 metri, razant cu valu
rile ; la 1 500 metri de țintă își desface un al doilea radar pentru
autoghidarea finală... și pe urmă „poc I" și gata I (A fost „Poc și
gata 1”, pentru că distrugătorul avea doar sisteme de bruiaj electro
nic și nu dispunea de racheta-antirachetă „Lupul mărilor", de o deșteptăciune și mai fenomenală, capabilă s-o muște de nas pe „Exocet").
Chiar și pentru atacul aeroporturilor, avioanele (tipul intitulat „De
vastatorul mării"), au folosit bombe istețe și de mare „rafinament cul
tural", învățate să explodeze sub stratul de beton al pistelor și să-l
facă țăndări pe mari întinderi. Aite bombe, tot cu studii superioare, au
putut fi-aruncate cu ochii închiși, prin furtunile de zăpadă — coman
douri speciale presăraseră „luciole" invizibile cu ochiul liber in ju
rul obiectivelor, iar bombele cu citire thermografică s-au orientat pre
cis spre adresa exactă.
Numai că războiul electronic ore o lacună : pe ecranele ordina
toarelor nu apar viețile nimicite, viețile oamenilor simpli — poate nu
atît de erudiți și înalt școliți ca armele cu diplomă universitară, dar,
totuși, oameni...
Și acestea sînt doar arme clasice, adică cu studii clasice — nemaivorbind de celelalte, deștepte foc, capabile să incendieze globul
și să-l descompună in atomii componenți...
...Miine, începe sesiunea specială a O.N.U, întrebarea este - se
va dovedi omul mai înțelept decît propriile sale creații, atît de inte
ligente incit au ajuns să-i amenințe propria existență ?
Sau - de care parte, a omului ori a oțelului, se va găsi adevărata
inteligență ?
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