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Prin înlărra răspunderii si autoconrtucerii muncitorești

Implinirea a 34 de ani de la actul istoric al 
naționalizării principalelor mijloace de producție 
a prilejuit o rememorare a etapelor prin care 
industria românească s-a dezvoltat, căpătind 
atributele modernității, eficienței. Pentru că în cei 
peste 30 de ani de construcție socialistă, Româ
nia a edificat o industrie puternică, viguroasă, 
diversificată, în care o pondere din ce în ce mai 
mare revine ramurilor de vîrf, 
progresului tehnic. Dar în această

purtătoare ale 
perioadă de

mari victorii s-a 
modernă, ci și o 
punderii, afirmate pe terenul fertil reprezentat de 
instituirea proprietății socialiste. CE GÎNDESC 
PROPRIETARII MIJLOACELOR DE PRODUCȚIE 
DESPRE MUNCA LOR, DESPRE RAPORTURILE CU 
UNITĂȚILE IN CARE ACȚIONEAZĂ IN TRIPLA 
CALITATE DE PROPRIETARI. PRODUCĂTORI Șl 
BENEFICIARI ? Gîndurile, faptele de muncă ale 
interlocutorilor vin să pună in lumină aprobarea

edificat nu numai o Industrie 
conștiință nouă a muncii, a răs-

și aprecierilor cuprinse In 
NICOLAE CEAUȘESCU la

unanimă a tezelor 
Expunerea tovarășului 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., teze care, re- 
flectind cu claritate izbinzile istorice dobindite 
pină acum, alcătuiesc un amplu program al dez
voltării noastre viitoare, al creșterii răspunderii 
clasei muncitoare in gospodărirea și dezvoltarea 
proprietății socialiste, in afirmarea superiorității 
orînduirii noastre.

rW’lr’i.
— X.ovarășe Gheorghe Babarada, 

sîntețr muncitor de peste 34 de ani. 
Vă mai amintiți cum au decurs eve
nimentele atunci, la 11 iunie 1948 ?

— Cum să nu-mi amintesc, doar 
Ie -am trăit Munceam la turnătoria 
fabricii ..Semănătoarea" din Craiova 
— de fapt niște ateliere primitive in 
care lucrau circa 150 de oameni. în
treprinderea de tractoare și mașini 
agricole de astăzi, unde lucrez acum, 
s-a constituit prin naționalizarea a 
trei făbricuțe: „Semănătoarea", „Bră- 
tășanu" și „Graeppel". Țin minte ca 
ieri. S-a nimerit să fie o zi cu soare 
și cer curat, prevestind parcă dru
mul luminos pe care l-am urmat. 
Am propus un director dintre ai 
noștri, pentru că fabrica devenise a 
noastră. Si totuși eram încercați de 
unele temeri. Care ? Credeți că pen
tru noi a fost puțin lucru să ne luăm 
răspunderea de a gospodări ceea ce 
preluasem și. mai ales, de a scoate 
țara la lumină ? Nu. nu a fost deloc 
ușor. Ne întrebam cîteodată cu glas 
tare, dar mai ales in sinea noastră : 
vom izbindi noi oare ? Răspunsul la 
această frămîntare reală a noastră de 
atunci îl puteți citi în munca și rea
lizările de azi. De fapt, o compara
ție cu trecutul este imposibilă, pentru 
că nu mai există puncte comune in
tre ceea ce a fost și ceea ce este.

S-a păstrat și s-a amplificat un 
alt lucru, extrem de important : 
hotărîrea noastră de a arăta că 
muncitorii știu să conducă mai bine 
ca foștii proprietari, că noi vom ri
dica fabrici mai bine echipate decît 
se putea prevedea înainte de actul 
naționalizării. Drumul pe care l-am 
parcurs de atunci — noi. cei din 
această unitate, și țara întreagă —

este, dacă vreți, drumul acestei ho- 
tărîri neclintite.

Dezvoltarea forțelor de producție a 
cunoscut un salt, o adevărată coti
tură după Congresul al IX-lea al 
partidului, cînd întreaga evoluție 
economică a fost gindită într-o nouă 
perspectivă, revoluționară. Este pe
rioada în care ritmul 
repartizarea pe 
teritoriul țării, cît 
și structura cali
tativă a forțelor 
de producție au 
cunoscut prefa
ceri profunde.

— Dacă ar tre
bui să demon
străm practic cum 
țara noastră in ultimii ani, jude
țul Covasna i‘
Gheorghe ar <
le didactice" i
tovarășa Sobăn 
re la întreprinderea „Oltul" din Sfîn- 
tu Gheorghe. Orășelul mic și liniștit 
de la mijlocul deceniului trecut s-a 
transformat sub ochii noștri. Cine nu 
l-a vizitat din anii șaizeci, astăzi nu 
l-ar mai recunoaște. Ca din pămint 
au crescut noile întreprinderi, s-a 
conturat zona industrială a orașului. 
Industria a adus cu sine civilizația. 
S-au înălțat cartiere noi de locuințe, 
cu linii arhitectonice elegante, eu 
apartamente confortabile, spațioase. 
S-au construit creșe. școli noi. soi-? 
tale și policlinici pentru locuitorii 
Orașului. Beneficiem de o casă de 
cultură, iar nu de mult a fost inau
gurat magazinul universal.

— Ce înseamnă pentru dumnea
voastră. ca locuitor de naționalitate 
maghiară dezvoltarea economică a 
județului ?

de dezvoltare.

s-a dezvoltat
și municipiul Sf. 
constitui „materia- 
ideale, ne spunea 
i Anna, muncitoa-

— Ea ne asigură posibilități su
perioare de a ne afirma personali
tatea, de a ne bucura de cuceririle 
civilizației moderne. Avem acum 
unde sâ muncim și să producem lu
cruri de care ne minunăm și noi. 
Cel ce vrea să muncească în con
strucții de mașini are unde, dacă îi 
place industria chimică, avem și ase

menea unități. A- 
ceasta înseamnă, 
zic eu, adevărata 
egalitate; Nu nu
mai proclamarea 
egalității, ci și a- 
sigurarea condiți
ilor materiale de 
manifestare și îm

plinire a ei. Astăzi, noi beneficiem 
din plin de asemenea condiții.

Om mai tăcut, obișnuit să gîn- 
dească și să pătrundă adevărul lu
crurilor de care vorbește, muncito
rul Ion Boureanu, de la întreprin
derea de construcții de nave și utilaj 
tehnologic Tulcea, a dorit să discu
tăm altă problemă decît aceea pe care 
intenționam să i-o propunem.

— Despre dezvoltarea județului si 
orașului nostru ce v-as mai putea 
spune eu ? Vorbesc de Ia sine reali
tățile. Unitatea la care lucrez s-a 
construit pe o fostă mlaștină. Azi. la 
Tulcea producem alumină șt feroa
liaje. Dar altceva voiam să vă spun 
să scrieți dumneavoastră, ca să În
țeleagă- și Aceia la care mă voi 
referi eu acum.

— Aveți cuvintul !
— Mai auzi, pe ici, pe colo, cite o 

voce care se întreabă dacă ritmul 
în care ne-am dezvoltat noi in ulti
mii ani nu este prea mare, prea 
rapid. Chiar cu un tovarăș de muncă

am avut o asemenea discuție prelun
gită in timp. De la o vreme, de cînd 
în lume se întețește criza, de cînd 
prețurile cresc vertiginos, iar dobîn- 
zile de asemenea, tovarășul acesta 
al meu nu prea mă mai îmboldește 
la discuție. Și îi spun intr-o zi. Ce 
zici, dacă pierdeam momentul cînd am 
cumpărat și înălțat toate aceste În
treprinderi moderne, desigur cu 
eforturi mari, cu 0 serie de priva
țiuni, nu am fi întirziat cine știe 
pentru cît timp startul, demarajul 
nostru industrial ? Trebuie să vă 
spun, nu am mai primit nici un fel 
de replică de data aceasta. Eu cred 
că partidul nostru a procedat foarte 
bine accelerînd ritmul dezvoltării 
lntr-un moment prielnic. Că uneori 
mijloacele de producție achiziționate 
cu eforturi considerabile nu sînt fo
losite așa cum s-ar cuveni, aceasta 
este cu totul altceva.

întrucît interlocutorul nostru a ri
dicat o problemă de mare importan
ță teoretică și practică, întrucît și 
in următoarea perioadă, așa cum se 
subliniază in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., rata acumulă
rii va continua să se mențină la un 
nivel ridicat, am apelat la un spe
cialist — prof. univ. dr. Ion Bui- 
borea — pentru a releva rațiunile 
unei asemenea opțiuni.

— Alocarea urrLl'1 îffsemnate părți

Anchetă realizată de
Paul DOBRESCU
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Cetățeni, oameni ai muncii de la orașe și sate

SEMNAȚI APELUL PĂCII!
„Prin milioanele și milioanele de semnături pe care 

le vom pune pe Apelul pentru pace, și pe care îl vom 
trimite sesiunii speciale a O.N.U., dorim să exprimăm 
hotărîrea și voința noastră de a face tot ceea ce depinde 
de noi, de a întări unitatea și colaborarea cu toate 
popoarele, pentru a impune pacea în lume“.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită la adunarea populară d in municipiul Oradea)
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TÎRGOVIȘTE

Manifest pentru

PRINCIPALELE LUCRĂRI DIN SĂPlAMlNA VIITOARE

lucrări din agricultură in viitoarea

Virgil CARIANOPOL
TURILOR. In primele Zile ale

POZITAREA FURAJE
LOR. Fată de programul lunilor

LOR. Ploile din prima parte a

LUI. In a doua parte a săptămînii

Faceți ca Apelul păcii 
Din adincul românesc 
Să răsune pe tot globul 
Unde oamenii trăiesc I

Faceți să trăiască-n pace 
Orice țară, orice grai 
Toate florile din viață 
De pe fiecare plai.

Creșteți-i cu demnitate 
Fără patimi și nevoi 
Fără ură, fără arme 
Cum cresc oamenii la noi I

Este loc și va fi veșnic 
Peste globu-acesta-ntins 
Pentru orice neam din lume 
Pentru fiecare ins I

Spuneți-le că pămîntul 
Care-I moștenesc cit sînt 
Este viață pentru oameni 
Nu e numai doar pămint.

Oameni de pe-ntreg pămîntul 
Mame și soții și tați 
Pentru astăzi, pentru mîine 
Crește-ți fii adevărați I

Faceți ca urmașii voștri 
Să trăiască-n libertate 
Să dorească pace-n lume 
Pentru neamurile toate I

de strunguri 
livrat strungul 
cei 10 ani care

lnvâțați-i să lumine, 
Să cinstească-acest pămint 
Unde dorm in veșnicie 
Cei ce-au fost, dar tot mai 

sint I

încheie nu, au 
umiditate din. 
săptămina ce

de pe terenurile neamenajate pen
tru irigații.

STRÎNGEREA Șl DE

Fotografia: SANDU CRISTIAN

timpului

LITERATURA
SPIRIT CIVIC
PATRIOTISM

de Paul ANGHEL

Lanuri curate

proces de 
fost scutit 
unele din-mîndrie 

istoria 
cuprinsă

BATALIA PENTRU RECOLTA

1n săptămina care vine, lucrările agricole intră intr-o perioadă de vîrf. 
Executarea lor la timp și cu înaltă răspundere, in toate județele, in toate 
unitățile, are o mare însemnătate pentru realizarea producțiilor prevăzute 
in acest an. Care sint principalele 
săptămina ?

ÎNTREȚINEREA CUL-

sâptăminii care urmează trebuie 
să se încheie primă prașilă meca
nică și manuală la porumb pe 
toate . suprafețele și să se lucreze 
intens la cea de-a doua prașilă. 
De asemenea, trebuie . să se ter
mine prașila a doua la sfecla de 
zahăr — indeosebi in județele Că
lărași, Hunedoara, Brașov, Co- 
vasna. Harghita și Suceava — $i a 
florii-soarelui, mai ales in jude
țele Timiș, Satu Mare. Caraș-Seve- 
rin, Bacău, Vaslui și altele.

IRIGAREA CULTURI-

mai-iunie, au fost depozitate, pînă 
in seara zilei de 11 iunie, 60 la 
suTă din cantitățile de fin prevă
zute și 64 la sută din furajele care 
trebuie insilozate. îndeosebi în
cooperativele agricole din județele 
Olt, Timiș, Vaslui și Sălaj este ne
voie să se muncească mai stărui
tor pentru a se stringe și depozita 
cantități sporite de fin și alte 
furaje.

RECOLTAREA ORZU-

I
I
I
I
I

sâptăminii care se 
refăcut rezerva de 
sol. De aceea, in 
vine, in toate sistemele de irigații 
— mari sau locale — trebuie să se 
acționeze cu cea mai mare răspun
dere pentru realizarea programelor 
stabilite, care însumează o supra
față de 455 700 hectare. Totodată, 
este nevoie să fie folosite toate 
sursele, de apă pentru a se uda 

cit mai mari de culturi

care urmează, această lucrare va fi 
declanșată in sudul țării. De 
aceea, trebuie încheiate toate pre
gătirile necesare pentru ca strîn- 
gereâ recoltei de orz să se înca
dreze in termenele stabilite, iar 
pe terenurile eliberate să se însă- 
mințeze culturi duble pe supra
fețe cit mai mari.

Cam lit jumătatea distanței dintre orașul din care 
plecaseră și satul natal in care i-au reîntors, se în
tinde un lan mare de griu, cu spice curate, unduind 
în viatul acestui călduros anotimp. E un lan ce pre
vestește recoltă. îmbelșugată. 
Pămîntul a ' fost lucrat după 
toate cerințele agrotehnice, 
iar in brazde s-a pus sămân
ță selecționată, din soiul cel 
mai adecvat pentru această

In toamnă, cind au revenit in sat, era tocmai sezonul 
semănatului de griu. Lui, bărbat de treizeci de ani, 
priceput la motoare și „mașinării", C.A.P.-ul din loca
litate i-a încredințat un tractor cu semănătoare. „Secre
tul" semănatului de griu l-a deprins... din mers. N-a 
avut nevoie mai mult de-o jumătate de zi de instruire! 
Instruirea i-a făcut-o chiar președintele cooperativei, 
de profesie inginer agronom, om dintr-o bucată, ini
țiat in tot ce ține de agricultură.

Ea și-a început munca în C.A.P. tot atunci: la selec
ționat de griu cu triorul. Conducerea cooperativei nil 
era mulțumită de felul in care cei „de la centru" au 
ales sămința. Prea conținea multe impurități I Așa că 

au decis : „înainte de a pune 
griul în pămint, îl mai dăm 
o dată prin trior". Și bine 
au făcut; căci după ce au 
selecționat toată sămința, 

s-au trezit lingă ei cu aproape o tonă de corpuri stră
ine (neghină, pălămidă, rapiță etc.), care ar fi diminuat 
mult recolta.

Acum lanul se leagănă in vint, cu spice curate ca ra
zele soarelui. „E lanul nostru !“ spun cu mândrie cei 
doi tineri soți, întorși acasă de la oraș, ori de cite ori 
trec pe lingă el.

Dim. RA.CHICI
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Strungul 10000
întreprinderea 

din Tîrgoviște a 
cu nr. 10 000, In
au trecut de la intrarea în func
țiune a întreprinderii, au fost 
realizate 44 tipodimensiuni de 
strunguri în 182 variante con
structive, printre care strungurile 
paralele cu diametrul de prelu
crare de 1250 mm și distanța 
între vîrfuri de pînă la 12 metri, 
strungurile automate, precum și 
numeroase mașini-agregat. Ma- 
șinile-unelte produse la Tîrgo
viște sînt livrate atît in țară, eît 
și la export. Pe baza măsurilor 
de perfecționare a tehnologiilor 
și de organizare mai bună a pro
cesului de fabricație, in ultimii 
cinci ani producția unității a 
crescut cu aproape 50 la sută pe 
aceleași spatii de producție. 
(Gheorghe Manea).

Și-ascultați privighetoarea 
Liberă cum cintă-n zori 
Nu trăim decît o dată 
Nu murim de două ori I

Despre spiritul angajat 
al literaturii române, des
pre legătura ei Indestruc
tibilă cu tara și cu nea
mul s-au spus în ultimii 
ani lucruri pătrunzătoare. 
Important este însă să des
coperi că punctul tău de 
vedere, de scriitor, este și 
punctul de vedere al so
cietății tale și al 
tău.

E. dătătoare de 
concepția despre 
poporului nostru, 
în Expunerea secretarului 
general al partidului nos
tru la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. Paragrafele 
acestui document, cele care 
se referă la istoria noas
tră. vor sta multă vreme in 
atenția cercetătorilor, a oa
menilor de știință preocu
pați de trecutul societății 
românești. îndrumîndu-le 
cugetarea. consolidîndu-1 
mai profund asupra înțe
lesurilor cardinale ale de
venirii noastre istorice ca 
popor.

Pentru scriitori, docu
mentul este cu atît mai 
important cu cît literatura 
nu poate fi desprinsă de 
cugetarea istorică, ea este 
poate expresia cea mai di
rectă — și cea mai transfi
gurată emoțional — a ex
perienței istorice, a dăinui
rii prin istorie a unui po
por. Ce altceva sînt croni
cile noastre decît istorie 
trăită și povestită ? Ce alt
ceva este cronicarul decît 
un martor, adică, etimolo
gic, un pătimitor sau martir 
al istoriei ? Istoria a fost la 
noi pătimită, suferită, in-

durată. rabdata. dar. si. fău
rită. condusă, silită .să ur
meze telurilor acestui po
por. din începuturi și pînă 
azi. Altfel nu s-ar explica 
actul dăinuirii noastre aici, 
pe același spațiu, de mile
nii act numit de unii „mi-

ne-au condus pașii pînă la 
țara de azi. In lumina idei
lor cuprinse in documentul 
principal al plenarei, sarci
nile literaturii devin mai 
multe, mai grele și mai 
complexe. Una dintre aces
te sarcini, cea privind cul-

uitate și libertate la care 
aspiră națiunea, toți cetă
țenii României, toți fiii a- 
cestui pămint. Acestor fii 
li s-âu redat casa și fami
lia, adică neamul de care 
aparțin, de care țin prin 
tradiție și limbă. Conse-

racol", de alții „enigmă", 
și unii, și alții și cu bună, 
și cu rea-voință constatînd 
ceea ce nimeni 
nega : fuziunea 
tă intre o țară și 
Fuziune pe care 
tează istoria ___
nă, istoria statului român, 
al cărui simbol este Trico
lorul.

Despre Tricolor se vor 
scrie multe cîntece și poe
me. Se 
cîntece 
nuvele, 
luptele 
faldurii 
despre 
diila și

nu poate 
desăvîrși- 
un popor, 
o garan- 

contempora-

vor scrie și multe 
epice, povestiri 
romane — despre 

care s-au dat sub 
acestui drapel, 

suferințele, trage- 
victoriile care

tivarea literaturii de inspi
rație istorică, capătă o pon
dere deosebit de impor
tantă și ne invită sâ me
dităm asupră-i.

Au fost ani nu prea În
depărtați. cînd genul lite
raturii de inspirație istori
că era supus discreditului, 
în aceiași ani era supusă 
discreditului chiar și isto
ria poporului român, ba 
chiar și numele lui. Redo- 
bindirea conștiinței identi
tății naționale a Însemnat, 
tocmai de aceea, o tulbu
rătoare și hotărită victorie 
in procesul de ridicare a 
patriei pe treapta de dem-

cința. pe planul conștiinței, 
a fost splendidă : în ulti
mele aproape două decenii 
literatura și artele, cultura 
în genere au cunoscut o 
mare înflorire, o înflorire 
care se va ridica în timp 
la demnitatea unei epoci 
clasice. Explicația e sim
plă : nu se poate rupe o li
teratură de izvorul ei, care 
e conștiința națională, fără 
ca acea literatură să se o- 
filească și să piară ; resta
bilirea legăturii 
știința națională.
rea la izvor au 
literatura și arta 
au condus-o la

cu con- 
întoarce- 
fertilizat 
noastră. 

Înflorirea

exuberantă de azi. lata de 
ce socotesc fundamental 
îndemnul oportun repetat 
de a ne întoarce neconte
nit la izvor, intelegind prin 
izvor conștiința națională, 
tradiția de simțire și cuge
tare care dă identitate po
porului român.

Desigur, acest 
emancipare n-a 
de greutăți, iar
tre acestea au fost cele de 
ordin ideologic. Cindva, s-a 
spus că n-ar fi de bonton 
să-ți proclami iubirea de 
patrie, ba chiar că acest 
sentiment s-ar opune unui 
sentiment generic de apar- 
tinere la umanitate. Ca și 
cum umanitatea ar fi o ab
stracțiune. ca și cum intre 
om și lume, intre un neam 
și neamul omenesc ar fi 
o prăpastie. In lumina a- 
cestei concepții, a scrie 

despre 
prezentul lor

concepții, a 
despre cei ai tăi. 
trecutul și 
însemna a eșua în perife
ric și local. însemna a ig
nora generalul, a întoarce 
spatele universalului.

Confruntarea s-a mutat, 
mai tîrziu, in cimpul este
ticii : nu e „artistic", se 
mai zice, să sacrifici poe
zia sau romanul temelor 
casei și societății tale și de 
ce. să zicem, ai jertfi unei 
limbi locale, cind există și 
limbi de circulație univer
sală ! Chestiunea accesului 
valorilor culturii noastre 
la uhiversal s-a pus în a- 
semenea cazuri fals și fal
sificator.
(Continuare în pag. a IV-a)
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GENERALIZAREA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE
— preocupare de permanentă actualitate 

a consiliilor unice agroindustriale

Artă și istorie
Privind imaginea, gindul te 

duce la o monedă din vechime. 
Este o sculptură în lemn reali
zată cu multă iscusință de un 
meșter dogar de la I.A.S. Odo- 
bești. De data aceasta, sculptorul

amator a reprodus la mari di
mensiuni o medalie datind din 
timpul împăratului roman De
dus. De ce a ales tocmai a- 
ceastă medalie 1 Pentru că ea 
constituie incă o dovadă a con
tinuității poporului român pe a- 
ceste meleaguri. Pe ea se dis
tinge chipul unei femei care 
poartă un drapel, alături de doi 
copii, dintre care unul ține 
citeva spice de griu, iar celălalt 
— un ciorchine de struguri, 
simboluri ale celor două princi
pale bogății ale Daciei.

Dacă drumeți fi 
prin lași

„Finețele seculare" de la Va
lea lui David de lingă Iași, „Co
voarele floricole" de la Galata și 
Cătălina-Cotnari, vestigiile Mă-

j ^21

rii Sarmatice de la Repedea 
i; — șfnt citeva din. cele 10 rezer

vații naturale declarate monu- 
j mente ale naturii in județul 
■i Iașii. f ■kx: .

Pină acum, in aceste rezerva
ții de rară frumusețe au fost 
identificați peste 300 de arbori 
multiseculari. Știați insă că, tot 
de secole, dăinuie in grădina 
Copou din Iași și Teiul lui Emi- 
nescu ?

Pentru cei care nu l-au văzut 
incă sau care doresc să și-l re
amintească — publicăm această 
imagine cu o „vechime" 
două zile !

de...

I Cei mai 
frumoși cai

Locuitorii comunei Teremia 
Mare din județul Timiș sint și 
renumiți crescători și iubitori 
de animale. Că este așa o de
monstrează și concursul organi
zat de primărie sub genericul

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

„Cei mai frumoși cai", la care 
au participat și săteni din îm
prejurimi. După o... selecție 
preliminară, in fața juriului și 
a sutelor de spectatori au „de
filat" 21 de echipaje, unele chiar 
cu cite 4 cai. Pină la urmă, 
după lungi deliberări, premiul I 
a fost atribuit gospodarilor Er
nest Gotz din Teremia Mare și 
Vichentie Nartea din comuna 
vecină, Comloșu Mare. Ultimul 
echipaj a fost surprins pe 
peliculă de fotoreporterul Eme- 
rik Robitsek, la citeva clipe 
după trecerea liniei de sosire. 
De remarcat că echipajul pre
miat a fost „condus" spre vic
torie și de fiii gospodarului, 
care îngrijesc bidiviii... ca la 
carte.
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Paznicul terasei
Odată ajunși la ultimul etaj al 

magazinului universal „Maramu
reș" din Baia Mare, unii cum
părători poposesc și pe terasa 
unde pot servi o înghețată sau 
o băutură răcoritoare. De la un 
timp, cei care doresc să ajungă 
neapărat pe terasă sint mai ales

copiii. Punctul de atracție îl I 
I constituie această porumbiță,

care și-a făcut cuibul intr-un I 
colț de unde privește complet I 

I absentă forfota de dedesubt. Dar I
și mai curios este faptul că po
rumbița nu șl-a făcut cuibul, ca . 
toate porumbițele, din bețișoare, I 

Ici numai din firioele de sirmă I
adunate... fir cu fir de pe șan- * 
tierele orașului. Cu alte cuvinte, .

I din materiale... refolosibile.
Rubricâ realizată de
Petre POPA
și corespondenții

Constituirea consiliilor unice agro
industriale de stat și cooperatiste, in
stituirea funcției de organizator de 
partid — președinte al consiliului, 
înființarea birourilor de coordonare 
a activității politico-organizatorice de 
partid au conferit muncii de partid 
la sate noi dimensiuni și exigențe in 
vederea realizării unei producții a- 
gricole la nivelul cerințelor și posibi
lităților existente. Prin unirea mai 
strinsă a eforturilor organizațiilor de 
partid și comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii, in numeroase con
silii unice sint obținute rezultate 
concludente in folosirea deplină și 
eficientă a pămintului, a tuturor 
mijloacelor materiale, financiare și a 
forței de muncă, in aplicarea tehno
logiilor moderne și a cuceririlor re
voluției tehnico-științifice in dome
niul agrozootehnic.

în momentul constituirii C.U.A.S.C. 
Movila, județul Ialomița, coope
rativa agricolă de producție Plă- 
tărești se afla, in ceea ce pri
vește nivelul producției vegetale 
și animale, la mare distantă în urma 
celorlalte unități ale consiliului unic. 
Diferența rezultatelor a ridicat cu 
stringentă acuitate întrebarea : „Cum 
se explică această situație ?“ Din- 
tr-un început n-au lipsit invocarea 
„cauzelor obiective", justificările : 
pămîntul n-ar fi cine știe ce de fer
til. forța de muncă insuficientă și oa
menii, așa și pe dincolo. Dar numai 
simpla comparare a modului de a 
concepe activitatea în ansamblu intre 
unități a scos la iveală că la Plătă- 
rești nu pămîntul era de vină, ci 
necorespunzătoarea aplicare a nor
melor agrotehnice, nu forța de muncă 
lipsea, ci organizarea muncii, oame
nii tiu erau îndărătnici, dar se făcea 
simțită absența unei activități poli
tico-educative care să-i determine să 
Înțeleagă propriile lor interese fn 
strinsă legătură cu interesele obștii.

Consiliul unic a plasat in fruntea 
priorităților sale redresarea economi
că a C.A.P. Plătărești și, sintetizînd 
experiența pozitivă a celorlalte uni
tăți, a adoptat un program de ac
țiune concret, care și-a propus : efec
tuarea unui studiu de către specia
liștii consiliului și ai județului pri
vind potențialul productiv al terenu
rilor agricole și caracteristicile lor 
agrochimice. redistribuirea forței de 
muncă după modelul cooperativelor 
agricole din Săveni și Movila : intro
ducerea și generalizarea acordului 
global pe formații mari de lucru ; 
respectarea riguroasă a tehnologiilor

de lucru la toate culturile ; organi
zarea de schimburi de experiență cu 
celelalte unități în domeniile în care 
au obținut cele mai bune rezultate.

Aplicarea ‘ acestor măsuri depindea 
de felul în care cooperatorii înțele
geau să treacă cu hotărire la înlă
turarea stărilor de lucruri negative 
și, mai presus de toate, să dobin- 
dească încredere în forțele proprii, 
să fie convinși că este posibil să ob
țină rezultate cel puțin asemănătoa
re cu cele ale unităților învecinate. 
„Pentru a realiza acest lucru — ne 
spunea organizatorul de partid Ni- 
colae Duma — se impunea promo
varea unei puternice opinii de masă 
Împotriva mulțumirii de sine, mini-

Două exemple despre forța 
de înrîurire a muncii 

politico-educative 
în redresarea activității 
cooperativelor agricole 

de producție

mei rezistente In fața greutăților, 
tendinței de a recurge la justificări 
și atitudini de resemnare in fața 
pretinsului conservatorism local". 
Avînd mereu în față exemplul celor
lalte unități ale consiliului unic, la 
Plătărești au fost inițiate acțiuni de 
îmbunătățire a întregii activități de 
partid, urmărindu-se ridicarea efi
cienței adunărilor generale ale orga
nizațiilor de partid, promovarea cri
ticii și autocriticii, democrației inter
ne de partid, redistribuirea comuniș
tilor în toate formațiile de lucru, în
lăturarea formalismului din munca 
politico-educativă și axarea ei pe 
obiective clare și precise.

în prezent, cooperatorii din Plătă
rești au motive să se mîndrească cu 
succesele obținute, să susțină cu ar
gumentele faptelor că sint tot atit de 
harnici, de pricepuți în a smulge pă
mintului roade bogate ca si ceilalți 
săteni din unitățile învecinate. Prin 
efectuarea unor lucrări de bună ca
litate, întronarea ordinii și discipli
nei, creșterea spiritului de răspunde
re, a fost schimbată radical situația 
din zootehnie. Anul acesta, cei din 
Plătărești au terminat primii pe ju
deț campania de primăvară și se si
tuează pe locuri fruntașe la celelalte 
lucrări de sezon.

Aceeași situație s-a repetat și în 
cazul C.A.P. Traianu din consiliul 
unic agroindustrial Grivița. Si aici 
se obțineau recolte mici, ordinea și 
disciplina lăsau de dorit, nu se res
pecta timpul optim la semănat și re
coltat, participarea la muncă era 
slabă. Calea străbătută a fost, în 
multe privințe, similară. Au existat 
însă și unele deosebiri. Nu numai 
că unitățile fruntașe au servit drept 
model, dar au trimis cadre de con
ducere, secretari ai unor organizații 
de bază, specialiști, cooperatori cu 
experiență în cultivarea pămintului 
și creșterea animalelor să-i ajute 
efectiv pe sătenii din Traianu cum 
să-și organizeze munca, cum să fo
losească rațional mijloacele materia
le și umane, cum să dea eficiență 
activității de partid. „In momentul de 
față, ne preciza organizatorul de 
partid al consiliului unic, tovarășul 
Nicolae Miu, C.A.P. Traianu a deve
nit ea însăși o unitate purtătoare de 
experiență. Pentru cooperativele 
agricole de producție „Scînteia" și 
Iazu, exemplul cooperatorilor din 
Traianu este mult mai edificator de- 
cit alte exemple, deoareae ele se con
fruntă cu aceleași probleme. Iată 
deci cum o experiență bună gene
rează o altă experiență bună".

Generalizarea experienței înainta
te, una dintre principalele atribuții 
ale consiliilor unice agroindustriale, 
nu se poate înfăptui numai printr-o 
simplă și statică acțiune de popu
larizare. Așa cum demonstrează și 
exemplele amintite, generalizarea 
experienței pozitive presupune mă
suri și intervenții multiple, direcții 
și obiective bine clarificate, incluse 
în planurile de muncă ale birourilor 
organizațiilor de bază și comitetelor 
de partid din unitățile agricole, ale 
birourilor de coordonare a activității 
politico-organizatorice de partid din 
consiliul unic. De asemenea, ea pre
supune implicarea directă a tuturor 
cadrelor cu munci de răspundere 
politică, a specialiștilor — atit ai con
siliilor unice, cit și ai unităților din 
raza lor — perseverență și consec
vență in urmărirea înfăptuirii obiec
tivelor fixate, viziune de ansamblu 
și simt pentru detaliu, îmbinarea ar
monioasă a tuturor laturilor activită
ții politico-organizatorice de partid, 
în acest fel. generalizarea experien
ței pozitive dobîndește girul eficien
tei.

Constantin VARVARA 
Mihai VIȘOIU

Vitaminele și sănătatea
Descoperite abia la începutul secolului nostru, vitaminele, acești com

puși organici cu o structură complexă, sint considerate astăzi, pe paza 
numeroaselor 6tudii și cercetări biomedicale, absolut indispensabile pen
tru desfășurarea tuturor proceselor vitale. Dar pentru că numai plantele 
au capacitatea de a sintetiza vitamine, ele pot ajunge în organism nu
mai prin intermediul alimentelor de origine vegetală : legume, fructe, ce
reale etc. Pentru a cunoaște mai bine valoarea nutritivă a unor produse 
de sezon, am solicitat recomandări utile in acest sens dr. CONSTANTIN 
IONESCU-TÎRGOVIȘTE, șef de lucrări la Clinica de nutriție și boli me
tabolice din București.

OMUL Șl
■

OBSCURANTISMUL
SE AUTODEMASCĂ...
„,O încăpere cuprinsă de semiobscuritate, Intr-o clădire din Arad. 

Cițiva jnși — bărbați și femei — ascultă, in transă, pe omul care predică 
de la amvon. Ascultă cu privirile pierdute, stoarse de orice urmă de 
voință. Starea de fanatism crește odată cu glasul ce a ajuns la un moment ' 
dat aproape țipat al celui care vorbește despre ..împărăția care va veni". 
Din cind in cind, din rindul ascultătorilor se aude cite un strigăt isteric : 
„L-am văzut pe Isus ; „Duhul sfint s-a coborit asupra mea !“... ; „Eu, 
numai eu sint alesul Domnului !...“ ; „Ascultați, prin mine vorbește acum 
Hristos t“...

Starea aceasta de delir mistic poate trezi cel mult, un zîmbet de com
pasiune la oamenii cu picioarele pe pămint. La urma urmei, toată zarva 
asta, toată hărmălaia halucinantă nu-ți pot sugera decit scene obișnuite 
doar în locurile unde poposesc pentru un timp oameni cu un psihic foarte 

vulnerabil, cind puterea nervilor cedează... Aici este un fel de anticameră 
a acelor locuri. O tinără,adusă la „universaliști" — pentru că despre această 

de către unul „de-ai casei", n-a rezistat la vi- 
și prozeliților săi ce bolboroseau in

sectă va fi vorba
ziunile dantești ale predicatorului

1. Pentru ce a venit
Să vedem cum a incolțit „să- 

mința universalistă". Pentru aceasta 
va fi nevoie de o întoarcere în timp. 
Mai exact, in anul 1972. Este anul in 
care poposește la Galați un anume 
George Alexandroaie. avind pașaport 
australian. Cine era el și cu ce scop 
venise, ne-a explicat, în ziua de 26 
mai 1982, Mircea Batâr. „păstorul 
universaliștilor" din Galați :

— Alexandroaie a plecat de mult 
din România. Era un afacerist. Pen
tru bani ar fi fost în stare de orice. 
M-a păcălit și pe mine, deși ii sint 
cumnat, cu un autoturism vindut fără 
acte legale, mașină care a fost pină 
la urmă confiscată. Să nu-1 minii insă 
pe Dumnezeu : mi-a dat, în com pen
sație, un aragaz și o butelie... Alexan
droaie s-a numit mai înainte Lupu 
Vasile. Dat și acolo, prin străini, a 
făcut cine știe ce. de și-a schimbat 
numele, să i se piardă urma. Era 
mare afacerist, v-am spus...

Asta are de spus Mircea Batâr des
pre cumnatul său. George Alexan
droaie. La timpul potrivit vom aduce 
la cunoștința cititorilor și ce zice 

^Alexandroaie despre Batâr. Acum

însă să transcriem ; 
Filip Ionescu, șeful 
ticostale din Galați :

— în 1972, cind a venit in țară 
George Alexandroaie, pe numele lui 
adevărat Lupu Vasile, a prpdus inare 
tulburare in cultul nostru. Dealtfel, 
spunea deschis că misiunea sa e aceea 
de a inființa o nouă religie. Că pen
tru asta există destule fonduri in 
străinătate la care el are credit neli
mitat. Unii credincioși, mai slabi de 
înger, s-au lăsat amăgiți. Pe multi 
dintre aceștia, noi i-am exclus din 
cultul nostru. Cei mai multi s-au 
luminat insă cind au luat cunoștință 
că Lupu Vasile. zis pe pașaportul 
australian George Alexandroaie. nu 
se ocupă de lucruri curate. De fapt, 
pină la urmă, pentru aceste lucruri 
necurate el 
condamnat

— Pentru 
expulzat ?

— Pentru
Cercetăm _____ .____ _  __

Din acesta reținem exact această în
cadrare juridică : introducerea frau
duloasă in țafă a unor obiecte — de

aici mărturia lui 
comunității pen

a fost judecat, a fost 
și expulzat.
ce a fost condamnat și
contrabandă și speculă, 

dosarul penal in cauză.

— Vitaminele intervin practic în 
toate procesele biochimice care ca
racterizează viața, iar cerințele or
ganismului sînt cu atit mai imperi
oase cu cit organismul este mai tî- 
năr. Astfel, carențele vitaminice pot 
opri creșterea în primele zile ale 
vieții. Lipsa vitaminei C influențea
ză creșterea și greutatea, iar absenții 
unor vitamine, in special din grupul 
B, care apare in alimentația mamei 
în timpul sarcinii, poate influența, de 
asemenea, negativ dezvoltarea viito
rului nou născut. La adulți deficitul 
vitaminic apare mai rar, datorită fap
tului că organismul are suficiente re
zerve în țesuturi 
(în special de vi
taminele C si A), 
capabile să asi
gure perioade 
lungî de timp 
cantitățile extrem 
de mici necesare,
de obicei miligrame sau chiar mi
crograme (a mia parte dintr-un mi- 
Jigram).

— Dar se mai poate vorbi de avita
minoze (lipsa vitaminelor) in țări in 
care, practic, întreaga populație are 
acces la o gamă variată de ali
mente ?

— Pot apărea semne minore de 
hipovitaminoze (aport mai mic față 
de cerințe) datorită proceselor tehno
logice de prelucrare prin care se ob
țin produse rafinate sărace în vita
mine. Astfel, zahărul nu conține nici 
o vitamină, de asemenea, numeroa
sele lui derivate. Făina și toate pro
dusele obținute din ea, datorită gra
dului înalt de rafinare (prin înlătu
rarea tărîțelor, care sînt cele mai bo
gate în vitamine, în special Bl) sint 
sărace în vitamine. La fel și uleiu
rile vegetale. Un alt element care fa
vorizează hipovitaminozele este con
sumul de alcool, a cărui metabolizare 
în organism se face pe seama unei 
cantități crescute de vitamină Bl.

Cercetări efectuate In ultima vre
me arată că există o legătură între 
lipsa unor vitamine și frecvența cres
cută a aterosclerozei, scăderea rezis
tenței organismului față de infecțiile 
bacteriene sau virale, stările de obo
seală nervoasă etc.

Apariția carențelor vitaminice au 
drept cauză nu numai o alimentație 
necorespunzătoare, ci și o serie de 
afecțiuni, în special de origine diges

tivă, care pot crea condițiile ce îm
piedică absorbția normală a vitami
nelor. Și unele antibiotice sau alte 
substanțe medicamentoase pot să mo
difice mult necesarul vitaminic al 
organismului. în mod normal, o ali
mentație echilibrată asigură aportul 
optim al tuturor vitaminelor ; de a- 
ceea, numai in cazul unor suferințe 
digestive, ori de altă natură, este ne
cesară suplimentarea lor medicamen
toasă.

— Care sint sursele de vitamine 
naturale, mai ales in acest sezon ?

— Toate legumele și fructele colo
rate, bogate în pigmenți (morcovi, 

spanac, roșii, ur
zici, cireșe, fragi, 
caise, piersici 
etc.), conțin vita
mina A. Vitami
nele K și E intră 
în structura mul
tor enzime cu rol

important în numeroase procese 
care reglează sarcina (vitamina 
El, procese chimice care stau la baza 
vederii (vitamina A) sau proteinele 
implicate în procesul coagulării sîn- 
gelui (vitamina K). Ultima se găsește 
mai ales in frunzele verzi (spanac, 
lobodă, urzici, lăptuci, varză, mazăre 
verde, conopidă, roșii și unele cerea
le). Legumele uscate (fasole și mază
rea verde, cartofii, sfecla roșie, ule
iul de floarea-soarelui etc.) conțin șl 
vitamină E. Una din cele mai impor
tante vitamine pentru sănătate este 
vitamina C, care se găsește în canti
tăți apreciabile în salata ver^ spa
nac, ardei gras, măcriș, mtacaze, 
fragi, lămîi, portocale etc..; cantități 
mici se găsesc și în lapte, ficat etc.

Cercetări recente au demonstrat că 
majoritatea vitaminelor din grupul B 
(în număr de cel puțin 11) participă 
la multiplele procese biochimice care 
stau la baza producerii de energie, 
a sintezei de noi compuși proteici, in
tr-un cuvint in toate procesele ca
racteristice vieții.

în concluzie, să reținem că în 
fiecare zi este bine să consu
măm legume, zarzavaturi, fructe cît 
mai puțin prelucrate prin căldură. în- 
trucit aceasta distruge cea mai mare 
parte din vitamine.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTII

Fapte despre nocivitatea unei secte și despre activitatea 

unor escroci travestiți in „întemeietori" de... noi religii
„limbi necunoscute", descifrate numai de „aleșii" asupra cârera s-a po-. ■ ; 
dorit Duhul sfint.l. Tinâra in cauză eta deja' cu sănătatea grav zdrtlnci- t 
riată Bind ă~ reușit soțul s-o smulgă din ghearele sectei — autointitulată^» 
..Biserică apostolică universală botezată cu Duhul' sfint", sectă fără un.' 
statut legal, în mare criză de enoriași de vreme ce face apel la elemen
tele anarhice, imorale de pe la alte culte (de regulă excluse de către 
acestea din sinul lor). Numai un îndelung și laborios tratament medical 
de specialitate a scăpat-o in cele din urmă pe femeia in cauză de „ară
tările apocaliptice" ale „universaliștilor"...

Am înfățișat doar un episod din multe altele care ne stau la indemină 
privind efectele nocive ale misticismului fanatic propovăduit într-o sectă 
fără autorizare legală. într-un șir de articole dintr-un serial pe care-1 
începem cu aceste rinduri vom supune judecății lucide a cititorilor fapte, 
intimplări, situații privind activitatea unor escroci travestiți in „înteme
ietori" de... noi religii. Autorii acestui serial vor relata fapte, lăsind ci
titorului posibilitatea să aprecieze, să interpreteze diverse intimplări aduse 
în lumina crudă a adevărului.

mari și nouă țări

cunoașterea legilor statului (de
, jv,ențuaiii_ adepți, n.r.i, refuzul

alcoolice la baticuri, de 
mestecat la țigări etc. — 
vjindea la negru, ca un 
instanțelor de judecată.

la băuturi 
la gume de 
pe care le 
obișnuit al 
plus comercializarea fără forme le
gale a patru autoturisme aduse de la 
Viena in acest scop.

Iată, așadar, o întregire necesară a 
portretului turistului venit pe malul 
Dunării „minat de dorul țării și al 
familiei", cum a declarat el. In fapt, 
emisar plătit al unor organizații străi
ne ostile tării noastre, care, sub man
tia apărării libertăților religioase, nu 
se dau înlături de la instigări primej
dioase. M. Batâr își prezenta cum
natul in tonurile pitorești cu care sînt 
zugrăviți, de regulă, pișicherii, potlo
garii ahtiați după bani. Lupu Vasile 
(alias Alexandroaie) fusese condam
nat și înainte de a pleca definitiv din 
țară pentru speculă și evaziune fis
cală. S-a lecuit de aceste năravuri ? 
Proverbul cu părul lupului este per
fect valabil și în această împreju
rare. Și totuși specula, contrabanda 
nu însemnau totul în misiunea lui 
Alexandroaie. Acesta, la sosirea în 
Galați, declară : „Eu am fost trimis

să produc adevărata înnoire a cre
dinței. Și voi face tot posibilul ca să 
fie cit mai bine înțeleasă menirea 
mea".

Clar, nu 7
Simte însă că lucrurile nu merg 

chiar „ca pe roate", că oamenii se 
lasă greu convertiți la... înnoirile lui 
(a căror esență va fi curind dată in 
vileag). Și atunci ? Face trei voiaje 
la Viena, pentru instrucțiuni. Că le 
primește de la „Cruciada creștină 
anticomunistă" ori, de la „Acțiunea 
pentru ajutorarea bisericii martire", 
de exemplu, asta are mai multă ori 
mai putină importanță. Important 
este că legătura sa la Viena. un anu
me Iarmoluc Pavel (devenit...... Pa
blo" !), un fugar din România. îl ajută 
să-și burdușească de fiecare dată ma
șinile cu tipărituri religioase, 
asemenea broșură... religioasă, intro
dusă ilegal în tară în 1972. 
nici mai mult, nici mai puțin 
mai trăind in condiții austere, de pro
miscuitate, se poate dobindi feri
cirea1*. Și. mai departe, iată și „doc
trina" propovăduită de viitorul... re
verend al „universaliștilor" : „Nere-

Intr-o
ei tim
„Nu-

către 
az- t - •■ - - — faîa»le cultură și invățămint. menținerea 

credincioșilor intr-o stare de înapoic- 
’re Si primitivism, atitudinea refrac

tară față de civilizația modernă". 
(Dealtfel, asupra efectelor concrete 
ale acestei „doctrine" vom reveni cu 
fapte la fel de concrete in serialul 
nostru). Cum este motivată opțiunea 
pentru această „reformă" pusă la 
cale pe aiurea, deloc din „creștineas
că" grijă pentru țara noastră ? Că 
mul ți din credincioșii penticostali și 
conducătorii acestui cult ocrotit de 
lege „și-ar fi pierdut Duhul sfint I".

Să vedem cit duh sfint avea pre
tinsul reformator, cuprins subit de 
„dorul de țară și dorința de repatrie
re". Asupra afacerilor lui cu obiectele 
traficate, ctî cele patru mașini, des
pre care amintea și M. Batâr. nu mai 
insistăm, întrucit, e clar, n-are nici in 
clin, nici in minecă cu cele sfinte. Iar 
dacă totuși cineva ar dori să afle și 
mai multe, poate consulta dosarul pe
nal al lui Lupu Vasile (alias George 
Alexandroaie). aflat la Tribunalul ju
dețean Galați, unde, prin sentința din 
9 ianuarie 1974, a fost condamnat Ia 
patru ani și șase luni inchisoare. Aici 
este dovedit negru pe alb că proas
pătul reîntors în sinul familiei du
cea. sub privirile indignate ale aces
teia, o viață de desfriu. La un mo
ment dat chiar iși mută reședința la 
una din „credincioasele" noii reli
gii 1... Avea și un... organizator de or
gii : pe S. Popa, care-i pune la dis
poziție „două fete bune". E drept, cu 
ceva antecedente penale, dar. în acest 
caz. scopul scuza... trecutul „fete
lor", nu ?

Revoltător, desigur, pentru „morali
tatea" unui trimis să... reînnoiască re
ligia. Și incă nu e totul. în dosarul 
penal in care se află cuprinse o parte 
din faptele lui Alexandroaie am citit 
una dintre cele mai cutremurătoare 
mărturii ce ne-a fost dat să întilnim 
vreodată. în declarația soției lui Ale
xandroaie. declarație aflată în dosa
rul amintit, se poate citi :

„Prin luna august a anului 1972,

fiica mea mi-a spus că Alexandroaie 
(tatăl ei) i-a propus să aibă relații 
sexuale cu el, pr.omitindu-i că o va 
îmbrăca ca pe o prințesă. Bineînțeles 
că fata a refuzat și mi-a Spus ime
diat despre intențiile lui".

Declară și fiica lui Alexandroaie, pe 
atunci elevă în clasa a VIII-a :

„In a doua jumătate a lunii au
gust... am mers cu tata, într-o mașină 
„Opel" cu care venise in țară, la ru
dele noastre din comuna George 
Enescu, județul Botoșani. Pe drum, de 
la Galați spre comuna amintită, tata 
m-a amenințat cu moartea dacă voi 
spune mamei mele că el s-a intilnit 
cu o concubină a lui. Berbinschi Je- 
nița. De asemenea, atit înainte de a 
pleca la rude, cit și după aceea, tata 
a încercat in mai multe rinduri să mă 
violeze... Văzînd că nu mai vreșu. să 
stau singură cu el. atunci cind 1 ia 
era la serviciu, incerca și cu pro- 
misiuni că. dacă accept să aibă relații 
cu mine, el mă va scoate din țară și 
mă va aduce in Australia, unde voi 
trăi ca o prințesă și mă va face ac
triță... Și după plecarea lui din țară, 
prin diverse cunoștințe ale lui sau 
scrisori, .tatăl meu. Alexandroaie 
George, ne-a trimis vorbă, mie și fra
telui meu,... ca să plecăm din tară în 
Occident, unde el va avea grijă de 
noi, deoarece mama mea tot are să 
moară"...

Cum era de așteptat, Alexandroaie, 
emisarul putred moral pină-n măduva 
oaselor, a fost condamnat și expulzat 
pentru faptele sale penale. Au rămas 
în urmă cițiva inși — unii naivi no
torii, alții ce-și cunosc bine interesul 
— care vor încerca să continue „ma
rea lucrare a Domnului". In ce fel, 
vom vedea din ancheta viitoare în
treprinsă de colegul nostru. Dionisie 
Șincan, la Arad. Oraș care, nu-i lipsit 
de interes, s-a aflat șl el în itinera
rele Viena — Galați ale lui George 
Alexandroaie.

Pină cînd a fost obligat să-și ia 
tălpășița...

(Va urma)
Iile TANASACHE

Inadmisibilul 
atentat la bucurie
Faptul că mutarea In casă nouâ constituie 

una din marile bucurii ale unei familii nu 
trebuie demonstrat. Tocmai pentru a asigura 
și din acest punct de vedere, esențial pen
tru calitatea vieții, fericirea tuturor cetă
țenilor, statul nostru învestește stăruitor 
importante mijloace și resurse, imprimind 
un ritm fără precedent construcțiilor de lo
cuințe. în aceste condiții, orice activitate 
care afectează, direct sau indirect, ritmul 
lucrărilor, calitatea lor. darea în folosință 
la termen, care provoacă șicane, nemulțu
mind beneficiarii, reprezintă — pe lingă 
gravitatea în sine a faptului respectiv — o 
dublă și profund reprobabilă sfidare : a 
eforturilor deosebite făcute de stat și a 
bucuriei. Întemeiate șl meritate, a cetățea
nului. beneficiar.

Am făcut această introducere cu gindul 
la sentimentele de neplăcere pe care tre
buie să le fi încercat locatarii blocului din 
bd. Metalurgiei nr. 2 A — în majoritatea 
lor tineri muncitori si ingineri — cînd au 
venit să-si ocupe apartamentele. Construc
torii lsi făcuseră datoria, edificiul ii aș
tepta semeț, dar lipsea un amănunt : as- 
censoareie. Existau, dar nu erau puse in 
funcțiune. Se aflau într-o prelungită pe
rioadă de reglaj.

Omul cind n-are lift o ia pe scări, dar 
In bulevardul Metalurgiei blocul are 15 
etaje, iar scările au fost astfel proiectate 
incit mobila, bagajele să nu poată fi ridi
cate si coborîte decit cu liftul de marfă.

Așadar, noilor veniți nu Ie răminea decit 
să aștepte cu bagajele în stradă. Cît timp 2 
Cit dura punerea în funcțiune, desigur. 
Adică cinci luni, plus întîrzierile.

Mai exista totuși o „soluție" și spre asta 
convergeau deficientele întreprinderii „As
censorul" : să fie rugați, implorați, conju
rați cei doi montatori (Carapet Mircea 
și Bordeianu Radu Cristian) să pună, 
in mod excepțional, liftul în funcțiune. Pe 
cit de înceti se dovedeau la „reglajul" 
ascensoarelor. ne atit de expeditivi se ară
tau ei în regularizarea afacerii. „N-am 
iertat pe nimeni, vino cu buzunarele pli
ne", preveneau cel doi indivizi cu cinism. 
Iar dacă solicitantul, om în plinătatea 
drepturilor sale, nu venea destul de „pre
gătit". șnapanii ii atrăgeau atenția cu im
pertinentă : „E subțire". Și pretindeau între 
300 și 1 000 de lei ca să permită omului să 
se urce cu liftul.

Punîndu-se aceste abateri In discuția co
lectivului de muncă de la „Ascensorul" 
(nu din proprie inițiativă, doamne ferește, 
ci la sesizarea organelor de miliție), s-au 
găsit demagogi care să susțină că de vină 
nu sînt cei doi montatori. ci locatarii care 
le-au dat bani. Ei bine, au existat locatari 
derflni care au Încercat să-și mențină dem
nitatea. să apeleze la colegi si să se opin
tească pe scările înguste 13. 14 sau 15 eta
je. Știți ce făceau Carapet si Bordeianu 
cind cineva, asudînd si chinUindu-se în 
mod nemeritat îsi căra mobila „privîndu-i“ 
de ciubuc ? Spărgeau becurile sau întreru- 
peau lumina, iar pe scară, neavind feres
tre. se crea un întuneric de smoală.

Au fost condamnați la 4 ani. respectiv 
3 ani si 6 luni inchisoare. încadrarea le
gală : luare de mită. încadrarea morală : 
inadmisibil atentat la bucurie.

Ca la taraba
Ofițerul de miliție a ascultat cu evidentă 

preocupare sesizarea femeii, dună care a 
indrumat-o să aștearnă reclamația in scris. 
Iar Stanca Niculina (29 de ani. vinzătoare 
la o „Alimentara") a scris o întreagă is
torie. Pe scurt : coborind din tramvaiul 6, 
la stația „Carpați", la oră de seară, 
dună cițiva zeci de pași s-a pomenit acos
tată de doi bărbați. Era cu sacose în mîini. 
nu s-a putut apăra. Unul a tinut-o de 
brațe, celălalt a lovit-o cu piciorul în ab
domen si cu palma peste fată. „Declar că 
din geanta de mină de culoare neagră cu 
toartele împletite mi-au fost furate buleti
nul de identitate, actul de casă, suma de 
800 lei. cheile de la casă. Vă rog să efec
tuați cercetări pentru rezolvarea acestui 
caz".

Reclamanta oferea citeva elemente din 
înfățișarea celor doi agresori. Pentru cel 
de-al doilea, reținuse mai multe indicii de 
identificare : Înălțimea 1,80 m. slab, că
runt. îmbrăcat într-o haină trei sferturi, 
de culoare maro, căciulă neagră, iar la 
mina dreaptă, mina cu care a lovit, avea 
un defect, o infirmitate.

Singura martoră care a putut fi identi
ficată — Vintiîă Maria (66 de ani. pensio
nară) — a confirmat descrierea agresorilor. 
De asemenea, ea a povestit, cu lux de 
amănunte, cum ajunsese la locul faptei (nu 
găsise pîine proaspătă în cartier si a venit 
să cumpere de la brutăria „Cuptorul de 
aur" de lingă „Podul Constanta") : a rela
tat pe larg atacul asupra victimei, apoi 
cum s-a dus si i-a acordat primul ajutor.

lncredintîndu-i si datele necesare citării ca 
martoră. „I-am atras atentia că. indiferent 
de ceilalți oameni din jur. care au obser
vat bătaia, eu merg înainte". Mărturia se 
arăta foarte prețioasă, deoarece bătrina re
ținuse si semnul distinctiv al agresorului 
principal. Cităm : „Declar că acest individ 
periculos, care nu are ce căuta in Româ
nia pentru modul cum lovea femeia aceea, 
avea un defect la degetele unei mîini".

Pe parcursul cercetărilor, victima si-a 
mai amintit că o fostă colegă de magazin 
avea un ibovnic care semăna cu agresorul. 
Dealtfel, principalele acte au fost găsite, 
după o săptămînă, introduse de altcineva, 
noaptea, sub ușa magazinului. Identificat 
in persoana recidivistului Costache Iulian, 
bănuitul n-a putut oferi un alibi pentru 
seara si ora tilhăriei reclamate. în schimb, 
prezentat spre cunoaștere într-un grup de 
cinci persoane, suspectul a fost indicat 
fără șovăire de martora Vintiîă. Au urmat 
22 de zile de cercetări riguroase. în condi
ții impuse de starea de recidivist a „vino
vatului".

Am pus cuvintul „vinovat" Intre ghili
mele deoarece nici Costache Iulian si, 
după toate aparentele, nici nimeni altcine
va nu comisese „atacarea" Niculinei Stan
ca. în ajunul Anului nou. cind toată lu
mea se pregătea de sărbători, partea vă
tămată si vajnica ei „martoră" au catadixit 
să destăinuie că toate relatările corespund 
unei monstruoase ticluiri. Dacă „victima" 
o mai scălda cum că cineva totuși „parcă 
ar fi atacat-o", dar „nu e sigură", dacă era 
acest concubin al dușmancei ei de la ser
viciu sau... rudele soțului de care a divor
țat. in schimb „martoră" și-a recunoscut 
de-a dreptul minciuna.

Prea multe n-ar fi de comentat pe mar
ginea unei sfruntări atit de revoltătoare

a adevărului si dreptății. Desigur, acțiu
nea penală s-a întors împotriva celor două 
mincinoase, care au fost condamnate pentru 
denunțare calomnioasă, respectiv pentru 

„sperjur. Merită, in 6chimb, reținut nivelul 
de meschinărie la care a fost ticluită în
scenarea : vînzătoarea a cumpărat marto
ra cu 500 de lei. De unde o cunoștea ? 
Simplu : îi mai fusese martoră si într-un 
proces cu fostul sot. pentru încredințarea 
copiilor. Atunci o cadorisise doar cu un 
batic, acum cu bani peșin. Adevăr si min
ciună tirguite ca la tarabă, „cinstit, ne
gustorește".

Din caietul 
grefierului

„Este imposibil de presupus că partea 
vătămată, după ce a suportat o primă lo
vitură cu cuțitul, să fi stat pasivă și cu 
mina întinsă, pentru ca si primească și 
cea de-a doua lovitură".

(Din epilogul dezbaterilor purtate 
în procesul 686/80. de la Judecătoria 
sectorului 5)

„Notificare (Către M.P.) Subsemnații 
S. Gh. șt S.J.M., în calitate de coproprie
tari ai apartamentului in care avem domi
ciliul [...] vă punem In vedere să nu mai 
procedați la dezlegarea ciinelui nostru (în
registrat la dispensarul veterinar) și care 
asigură paza intregului imobil".

(Din piesele depuse în dosarul 
Tribunalului municipiului București 
nr. 1541/81)

Sergiu ANDON
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Creșterea producției zootehnice-obiectiv de prima importantă al lucrătorilor din agricultură ECOURI LA ANCHETELE „SCÎNTEII*1
în ancheta de fată ne-am propus 

să prezentăm, comparativ, rezultate
le la recoltarea și depozitarea fu
rajelor in două cooperative agrico
le vecine, si care au condiții ase-

Cooperativa Numărul
agricolă bovinelor

Smirdioasa 982
Frumoasa 983

mănătoare — Smirdioasa si Frumoa
sa din județul Teleorman. Dar 
înainte de a intra în fondul ana
lizei. redăm tabelul de mai jos :

Producția 
Numărul Fin depozitat (je lapte 
ovinelor (tone) pe o vacă

(litri zilnic)
1 145 300 8
1 327 150 4

Cele două unități agricole au un 
număr apropiat de animale, dar can
titatea de fin si producția de lapte 
diferă foarte mult. Ceea ce nu re
zultă din datele de mai sus sint di
ferentele foarte mari in ce privește 
calitatea furajelor. Cooperatorii și 
mecanizatorii din Smirdioasa prepa
ră fin vitaminos. cu un conținut bo
gat in proteină și vitamine, a că
rui valoare se. apropie de cea a boa
belor de cereale. în timp ce finul 
plouat în brazde si grămezi pe cimp 
la C.A.P. Frumoasa este mai apro
piat de valoarea nutritivă a paie
lor. Aceste mari diferențieri exprimă 
atitudinea diferită a specialiștilor si 
conducerilor unităților respective 
fată de problema asigurării furaje
lor. de care depinde nivelul produc
ției zootehnice. De ce la unii se pot 
asigura cantități îndestulătoare de 
furaje, iar la alții nu 7 Pentru că 
diferă mult modul în care a fost or
ganizată această activitate.

La ferma zootehnică a C.A.P. 
Smirdioasa sînt 23 de sire si clăi 
de fin de lucernă și ierburi gra- 
minee. în acest ..punct final“ al 
activității celor ce lucrează la re
coltarea furajelor sosesc. într-un 
du-te-vino neîntrerupt, tractoarele 
cu remorci încărcate cu baloți de 
fin de lucernă. Cooperatorii ii sti- 
vuiesc intr-o șiră care are de pe a- 
cum 160 tone. Un fapt pe care tin 
să-l ' .biinieze îngrijitorii de vaci 
care </au o mînă de ajutor la de
pozitarea furajelor : balotarea finu
lui se face numai cu prese prevă
zute cu innodătoare de sfoară, e- 
iiminîndu-se sirma. care in trecut 
ajungea în ieslea animalelor. Pen
tru a se cîstiga timp si a se redu
ce perioada de stringere a lucemei, 
această operațiune se face atit cu 
greblele mecanice, cit si cu furca. 
Tar pentru a se reduce cheltuieli
le. întreaga cantitate de fin este 
transportată cu căruțele.

Ne îndreptăm spre cimp. Aici, 
presele de balotat lucrau in flux cu 
6 cupluri de remorci. La lucernieră. 
intre cooperatori și mecanizatori se 
aflau președintele Ion Bădin si pri
marul Ion Sîrbu. La întors brazde
le de fin, la balotat și căpitat. Ia 
transportul si depozitarea nutrețuri
lor au fost repartizate forte spori
te : 100 de cooperatori, fată de 50 
cîți lucrau înainte. Explicabil de ce :

aceste operațiuni nu pot fi făcute 
numai cu mijloacele mecanice ; pen
tru cine tine la calitatea finului, 
furca a fost si rămine unealta de 
neinlocuit. Ampla mobilizare de for-

la 5 la 8 litri pe vacă furajată și 
este in continuă creștere.

Am redat pe larg experiența a- 
cestei unități pentru a scoate în e- 
videntă eforturile stăruitoare, mun
ca responsabilă pentru a strînge si 
depozita ftiraje de bună calitate și 
in cantități îndestulătoare. Este o 
experiență bună, demnă de urmat și 
de alte unităti din județ.

Cu totul altfel se prezintă sub a- 
cest aspect situația la cooperativa a- 
grieolă Frumoasa. E drept că și aici 
sint cîteva sire cu 150 tone de fin, 
iar o parte a finului mai umed a 
fost depozitată în straturi alterna
tive cu paie. Dar după ce s-au co
sit 52 hectare lucernă. o mare par
te a nutrețului a rămas ne cimp.

Din lucerna, gospodarii 
pricepuți fac fin bun, 
în timp ce neglijenții 

o degradează
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te la strîngerea furajelor în aceas
tă unitate este deteiminată de fap
tul că lucerna si ierburile perene o- 
cupă 70 la sută din terenurile des
tinate tezei furajere. Cooperatorii 
știu din proprie experiență că mo
dul de recoltare si conservare are 
un rol decisiv in păstrarea substan
țelor nutritive. „Am strins printre 
ploi, dar am nimerit exact vremea 
bună, atit cit a fost — ne spunea 
președintele cooperativei. Timpul, 
oricare ar fi el. îl ajută pe omul 
harnic și la prepararea finului*1.

Demn de remarcat este că pășu
nea cultivată, puternic fertilizată cu 
mranită încă din iarnă, a dat pină 
acum 20 tone de masă verde la hec
tar. Șeful fermei zootehnice, ing. 
Mircea Tarcu, a organizat pășuna- 
tul porționat pe tarlale delimitate cu 
garduri. După un ciclu de pășurtat, 
terenul este irigat cu apă din sur
se locale. Rezultatul : a crescut un 
surplus de iarbă de mai. care a 
fost cosită pentru fin. Producția me
die zilnică de lapte în această coo
perativă a sporit, în ultima lună, de

Calitatea finului de pe întinse su
prafețe ' a fost astfel mult diminua
tă de ploile care au surprins masa 
verde cosită în brazde. De neînțe
les este faptul că nimeni nu ia mă
suri pentru a fi curmate aceste nea
junsuri. La depozitul de furaje, ne 
un timp frumos, din cimp nu so
sea nici o remorcă sau căruță cu 
fin. încercăm să desprindem cauze
le acestei situații. 11 căutăm pe pri
marul comunei, tovarășul Ion Obre- 
tin. dar aflăm că e plecat la o șe
dință. în schimb, avem prilejul să 
constatăm cum se ocupă sau. mai 
birie-zis. cum nu se ocupă de pro
blema furajelor.

Izlazul comunal este neîngrijit, cu 
iarbă putină. Două grămezi de în
grășăminte chimice, in loc să fie 
împrăștiate pentru a creste iarbă, au 
fost lăsate pradă intemperiilor. Este 
unul din semnele neglijentei fată de 
o problemă atit de importantă, cum 
este asigurarea furajelor. Tot spre 
o ședință pleca cu mașina si pre
ședintele cooperativei, tovarășul Ni- 
colae Chioseaua. L-am întors din 
cale sure a vedea împreună ce se

face în cimp pentru strîngerea fu
rajelor. Era ora amiezii și pe drum 
isi face apariția o căruță, nu încăr
cată cu fin. cum ar fi fost normal, 
ci cu sase oameni zdraveni care lu
craseră cîteva ore la întors lucer
na. Pe lucernieră. două tractoare sta
ționau. iar 10 cooperatori si meca
nizatori stăteau tolăniți la umbra 
remorcilor. Un singur mecanizator, 
Mihalache Dumba. cosea lucerna 
pentru consumul curent al anima
lelor. Alături se afla finul de lu
cernă in grămezi mici. înnegrit de 
ploi. Pe cel puțin 25 hectare fînul 
este degradat. De ce nu este strins 
și transportat 7 „Dimineața era prea 
umed, acum la ora prinzului e prea 
uscat11 — afirmă președintele. De 
cind durează si cît va mai dura a- 
ceastă stare inadmisibilă de risipă 7 
Lăstarii crescuți, de 10—15 cm. a- 
rată că trecuseră pe puțin 10 zile 
de cind lucerna fusese cosită. Un 
reprezentant al direcției agricole, 
prezent in cîmp. încearcă să pună 
lucrurile la punct. îndeamnă oame
nii să stringă finul. Singura combi
nă aflată în funcțiune, dar cu cu
țitele neascuțite. este înlocuită cu 
alta care staționa alături.

Indiscutabil, pierderile cauzate de 
lipsa de răspundere ce se manifestă 
in această unitate în ce privește 
strîngerea Si depozitarea furajelor 
trebuie suportate de Cei vinovati. Dar 
si mai important este să fie grab
nic înlăturate deficientele existente 
in organizarea recoltării furajelor. 
Cu atit mai mult cu cît iarna tre
cută. această cooperativă agricolă a 
cumpărat fin pentru a hrăni anima
lele. Dacă s-ar fi tras toate învă
țămintele cuvenite din această si
tuație. in mod sigur s-ar fi acțio
nat altfel și, astăzi, în fînarele uni
tății s-ar fi găsit mai multe nutre
țuri de bună calitate.

Ce anume se cuvine subliniat in 
concluzie 7 Atit la Frumoasa, cît și 
în alte unităti agricole teleormăne- 
ne. este necesară corelarea strictă a 
operațiunilor de cosit, adunat si 
transport pentru a se scurta timpul 
oină la depozitarea finului si a se 
evita stationarea prelungită a nu
trețului in cîmp și pierderile de sub
stanțe nutritive. întrucit prepararea 
finului necesită operațiuni variate, 
iar mijloacele mecanice sînt insufici
ente, trebuie repartizați mai mulți 
cooperatori la strîngerea și depozita
rea acestuia. Este foarte important să 
se eșaloneze recoltarea lucemei pen
tru a se putea strînge și depozita in 
cel mult 2—3 zile tot ceea ce este 
cosit in cimp. Și pentru a se asigu
ra furaje îndestulătoare necesare la 
iarnă. întreaga cantitate de lucernă 
să fie conservată sub formă de fin, 
folosindu-se acum. în această pe
rioadă. pentru consumul curent al 
animalelor pășunile și pădurile pă- 
sunabile. alte resurse de masă verde.
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La C.A.P. Frumuțani, județul Călărași, se execută a doua prașilă mecanică la porumb Foto : Dumitru Cunstantinescu

SUCEAVA. în zilele de 7 și 10 iunie, in 
județul Suceava a plouat, dar cantitatea de 
apă n-a ajuns decit la 5 litri pe metrul pătrat, 
iar in unele zone precipitațiile au fost și mai 
mici. în aceste condiții, comitetul județean de 
partid a stabilit un program speciai. care pre
vede identificarea surselor de apă și folosirea 
tuturor forțelor și mijloacelor la irigarea legu
melor și a culturilor prăsitoare. în toate uni
tățile agricole s-a trecut imediat la lucru, folo
sindu-se atit pompele și instalațiile de erbicidat. 
cît și atelajele pentru transportul butoaielor cu 
apă la capătul tarlalelor. De aici, cu gălețile se 
udă plantele. Sîmbătă. în unitățile din consiliul 
agroindustrial Verești participau la aplicarea 
udărilor 3 000 cooperatori, ajutați de elevi. 
(Sava Bejinariu, corespondentul „Scinteii".

SIBIU. Fină ieri, 12 iunie, in județul Sibiu, 
din cele 12 488 hectare cu furaje cultivate au 
fost cosite 11 148 hectare. Printr-o bună organi
zare a muncii. 25 de unități agricole — coope
rativele agricole Nocrich, Bratei. Moșna, Seica 
Mică, Apoldu de Sus și Apoldu de Jos, asocia
țiile economice și intercooperatiste Loamneș, 
Seica Mare și altele —- au încheiat recoltarea 
furajelor. După cum ne spunea ing. Eugen Lazu. 
director cu producția vegetală în direcția agri
colă județeană, continuă transportul și depozi
tarea furajelor. (Nicolae Brujan, corespondentul 
„Scinteii11).

IAȘI. în unitățile agricole din județul Iași 
s-a încheiat primp prașilă mecanică pe toate 
suprafețele însămințate în primăvară. Se apro

pie de sfirșit și prăși la manuală la cartofi, sfe
clă de zahăr, floarea-soarelui și porumb. Con
comitent, se execută și prasila a doua, cele mai 
mari suprafețe fiind realizate la cartofi, sfeclă 
de zahăr și floarea-soarelui. De asemenea, a 
început prașila a doua, mecanieă și manuală, la 
porumb. La această lucrare sînt;fruntașe coope
rativele agricole din Miroslovești. Verșeni, 
Strunga. Scobinți. Cotnari. Țibana, Rediu, Vlă- 
deni, Tîrgu Frumos, Plugari și altele. în aceste 
unități, organizațiile de partid au mobilizat la 
cimp întreaga suflare a satelor pentru ca prin 
prășit să fie oprită evaporarea apei din sol. 
Prășitul culturilor trebuie urgentat mai ales în 
unele cooperative agricole din consiliile agroin
dustriale Popricani, „Scinteia", Ciortești, Rădu- 
căneni și altele. (Manole Corcaci, coresponden
tul „Scinteii").

Prin întărirea răspunderii și autoconducerii muncitorești
(Urmare din pag. I)
din venitul național pentru dezvol
tare a avut și are o profundă mo
tivație economică — nivelul mo
dest de dezvoltare de la care am 
pornit, reducerea și, în perspectivă, 
lichidarea cît mai rapidă a decala
jului ce ne desparte de țările avan
sate economic, exigențele revoluției 
tehnico-științifice, care impun ca do
tarea tehnico-materială să se situeze 
la un nivel cit mai înalt ș.a.m.d. 
Menținerea, in continuare, a unei 
rate înalte, rațional dimensionate, a 
acumulării răspunde unor cerințe 
obiective ale dezvoltării noastre în 
actuala etapă. Complexul de măsuri 
adoptate pentru lărgirea sectorului 
extractiv și energetic, creșterea sus
ținută a producției agricole, accele
rarea procesului de restructurare a 
industriei prelucrătoare, toate aces
tea necesită ample lucrări de inves
tiții. Concomitent, aș dori să relev 
că nu poți ține pasul cu realizările 
științei și tehnicii mondiale, nu poți 
face fată crizei economice mondiale, 
creșterii vertiginoase a prețurilor, 
fără a menține o rată înaltă a acu
mulării.

Dar oricît de importantă ar fi — 
si este — rata acumulării, asa cum 
se sublinia și în expunerea tovară
șului Nicolae Ceausescu, ea nu re
zolvă de la sine probleme’e creșterii 
economice, ci trebuie să fie însoțită 
de efortul pentru folosirea cit mai 
eficientă a resurselor, a dotării teh- 
nico-materiale. Este statistic de
monstrat că o creștere cu unu la 
sută a eficientei fondurilor fixe de 
care dispunem in prezent ar atrage 
duoă sine un spor de venit national 
de 5 ori mai mare decit cel asigurat 
de o sporire cu unu la sută a fon
dului de dezvoltare. Iată de ce con
ducerea partidului ridică în mo
mentul de fată cu atita acuitate 
problema dezvoltării intensive — 
hotăritoare pentru progresul viitor al 
tării.

Intrarea economiei noastre în faza 
ei intensivă de dezvoltare, cu difi

cultățile reale pe care le presupune 
înfăptuirea unui asemenea proces 
complex, ridică o serie de cerințe 
cu totul noi in activitatea persona
lului muncitor. Cum se acționează 
în această direcție, cum sint utili
zate pirghiile noului mecanism eco- 
nomico-Iinanciar 7

— După opinia mea, dispurtem de 
un instrument extrem de eficient în 
perfecționarea muncii, dar care, asa 
cum se 
recentei __ , _ _ __ __ T. _r„_,
rămine uneori insuficient folosit : or
ganismele democrației, 
conducerii 
sublinieze 
lean, de 
tipuri al întreprinderii de piese de 
schimb și utilaje pentru industria 
chimică Satu Mare. Experiența noas
tră este ilustrativă. Multi ani am 
făcut casă bună cu rezultatele me
diocre. O îmbunătățire radicală a 
situației s-a produs în momentul 
cind ne-am dat seama că opinia 
muncitorului constituie resursa cea 
mai prețioasă a dezvoltării. Rezul
tatul 7 Unitatea la care 
situat trei ani consecutiv 
fruntașe pe ramură, iar 
cinci luni din acest an, 
indicatorilor de plan sînt 
pășiri. La noi s-a încetățenit metoda 
bună ca la ședințele consiliului oa
menilor muncii să invităm și acele 
cadre care nu sint membri ai con
siliului. dar care au un cuvînt im
portant de spus, au o propunere pe 
care doresc să o susțină, să o pro
moveze in fața acestui for al auto- 
conducerii muncitorești. Iată, la ul
tima ședință a consiliului oamenilor 
muncii am luat și eu parte. S-a 
dezbătut planul tehnic al între
prinderii. modalitățile de a reduce 
perioada de asimilare a celor 39 de 
produse noi prevăzute pentru acest 
an. Am făcut și o propunere — în
sușită deja — care va asigura scur
tarea perioadei de asimilare a unor 
produse cu cite o lună. Si nu numai 
eu. De fiecare dată se fac zeci de 
propuneri. Si nu este firesc 7 Nu

sublinia si în dezbaterile 
plenare a C.C. al P.C.R.,

ale auto- 
muncitorești, ținea să 
maistrul Mihai Arde- 

la atelierul de proto-

lucrez s-a 
pe locuri 

în primele 
in dreptul 
numai de-

este acest lucru cea mai bună dova
dă că oamenii se simt cu adevărat 
proprietari, răspunzători pentru dez
voltarea unității 7

— Pîrghia de teză a dezvoltării 
economice intensive, răspunsul nos
tru la problemele cu care sîntem 
confruntați poartă un nume precis, 
creația tehnică — preciza tovarășul 
Ion Grama, secretarul comitetului 
de partid de la întreprinderea de me
canică fină Sinaia. într-o etapă a 
afirmării revoluției tehnico-stiințifi- 
ce învinge cel ce creează mai mult, 
cel ce se situează hotărit de partea 
noului. Creația tehnică trebuie să 
fie. cum în repetate rînduri a subli
niat secretarul general al partidului, 
un instrument esențial al progresu
lui nostru economic.

— Pe lista preocupărilor comite
tului de partid, ce loc ocupă această 
problemă 7

— Ea formează de departe priori
tatea nr. 1. Rezultatele obținute 
atestă că am reușit să antrenăm 
aproape fiecare om la activitatea de 
creație, să facem din această activi
tate o problemă de atitudine coti
diană. Cifrele ar putea fi semnifi
cative : în acest cincinal, prin mo
dernizarea tehnologiilor de fabrica
ție vom obține 7 milioane lei. prin 
autodotare cu mașini noi peste 4 
milioane s.a.m.d. Aș vrea să vă 
spun însă un fapt grăitor. De cu- 
rînd. specialiștii noștri au trecut la 
asimilarea si fabricarea în serie a 
duzelor de erbicidare pentru agri
cultură. importate pină acum pe de
vize libere. O inițiativă ce valorează 
600 000 dolari — costul mecanismelor 
respective. Dar altceva mi se pare 
interesant : inițiativa respectivă nu 
diminuează consumurile întreprinde
rii, dar contribuie la reducerea chel
tuielilor materiale la nivelul econo
miei naționale, a efortului valutar al 
tării. S-ar fi putut ca nimeni să 
nu-si fi asumat răspunderea fabri
cării acestor mecanisme. Mai ales 
că nu primisem nici o indicație, nici 
o rugăminte măcar. Dar muncitorii, 
specialiștii au acționat asa cum le-a

dictat conștiința de proprietari, răs
punderea pe care o implica o ase
menea calitate. Eu cred că progre
sul nostru în etapa actuală depinde 
de generalizarea unei asemenea ati
tudini.

— Tovarășe Dumitru Postu, dacă 
ar fi să desprindeți un factor pe 
care îl considerați deosebit de im
portant pentru dezvoltarea noastră 
economică în momentul de față, la 
care v-ați opri 7

— Ca om care lucrez în industrie 
de peste 34 de ani. pot spune că 
progresul economic a depins întot
deauna de răspunderea în muncă, 
dar niciodată într-o măsură așa 
de importantă ca acum. Calitatea 
presupune mai întîi si înainte de 
toate muncă de calitate, plină de 
răspundere. Dezvoltarea intensivă a 
unității la care lucrez — întreprin
derea metalurgică din Iași, unitate 
tînără. bine echipată, ca toată indus
tria noastră dealtfel, depinde într-o 
măsură mai mare decît ne dăm sea
ma la prima vedere de sporirea răs
punderii în muncă.

Nu putem să nu observăm însă, 
că în unele locuri apar si se ma
nifestă unele atitudini de superfi
cialitate. Aș spune că unele greutăți 
cu care ne confruntăm provin și din 
răspunderea scăzută cu care se mun
cește pe alocuri. De aceea, am găsit 
întemeiate măsurile preconizate de 
secretarul general al partidului in 
recenta expunere la plenara C.C. al 
P.C.R. pe linia întăririi răspunderii 
în muncă, a sporirii îndatoririlor 
care decurg din calitatea de proprie
tar al mijloacelor de producție.

Astăzi, cind dispunem de toate 
condițiile pentru a participa nemij
locit la dezvoltarea mijloacelor de 
producție, se impune să intensificăm 
preocupările in direcția apărării 
proprietății socialiste. gospodăririi 
fondurilor fixe, creșterii eficienței 
activității economice și. prin a- 
ceasta. să asigurăm una din premi
sele fundamentale ale progresului 
nostru accelerat, asa cum îl doresc 
fiii României.

Poate fi îmbunătățită aprovizionarea
cu piese de schimb?

Da, și încă radical, afirmă reprezentanți 
ai întreprinderilor producătoare

Relatam în ziarul din 20 mai. la rubrica „Tribuna Se ridicau însă cîteva întrebări : producerea si li-
economică a „Scinteii11, despre consfătuirea care a 
avut loc la Piatra Neamț, din inițiativa Comitetului 
județean Neamț al P.C.R.. cu tema „Noi posibilități 
de reintegrare a materialelor secundare in circuitul 
economic11. în esență, era vorba despre o adevărată 
demonstrație, cu exemple și calcule concrete, care 
pleda pentru îmbunătățirea sistemului de aprovizio
nare cu piese de schimb auto. Din analiza, reper cu 
reper, a unui număr de 60 subansambluri auto rezulta 
că in unitățile specializate de transporturi din ju
dețul Neamț, prin aprovizionarea numai cu acele pie
se care se uzează în timpul exploatării autovehicu
lelor și nu cu subansambluri întregi, s-ar putea eco
nomisi anual 432 tone de metal prelucrat în valoare 
de peste 20 milioane lei. Evident, pe ansamblul țârii, 
aceste economii s-ar ridica la mii de tone de metal 
si sute, de milioane lei.

— Așadar, tovarășe Laurențiu 
Doinaru, în calitate de director al 
întreprinderii „Mefin" Sinaia, uni
tate care produce aparatură de in
jecție pentru motoarele diesel, sin- 
teți cel mai în măsură să ne spu
neți dacă propunerile făcute la 
Piatra Neamț sînt avantajoase și 
pentru dv. 7

— De la bun început vreau să 
spun că analiza de la Piatra Neamț 
și deci ce s-a scris în ziar sînt 
absolut juste. Noi producem anual 
1,5 milioane ele
ment! de pompare 
și 1,5 milioane 
supape de amor
sare. Avem deci 
o producție de 
mare serie și pu
tem livra separat 
absolut toate re
perele, de la cel 
mai mare pină la 
cel mai mic, in 
structura și canti
tățile solicitate de 
beneficiari, care 
nu sint numai 
unitățile de trans
porturi. Pompa 
de injecție, luată 
ca exemplu în 
articol, precum și 
subansamblurile 
ei sînt livrate de noi Ministerului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor (coordonatorul de balanță) 
ca piese de schimb, care, potrivit 
prevederilor legale, au prețul ma
jorat de 1,5 ori.

— Bine, dar poate este mai 
avantajos să livrați o pompă în
treagă, asamblată, și nu subansam
bluri din ea.

— Deloc ! într-o pompă de injec
ție sint cuprinse și o serie de repere 
pe care nu le producem noi. ci le 
primim de la alte unități colabora
toare. Ponderea cheltuielilor mate
riale la o pompă de injecție este 
deci mai mare decît la subansam
blurile pe care le fabricăm noi. Așa
dar. valoarea producției nete, a 
beneficiilor nu este afectată in 
cazul în care livrăm separat dife
rite piese și nu subansambluri în
tregi. Mai mult, recondiționarea 
unor piese de schimb necesită me
seriași cu o înaltă calificare, ma
șini și utilaje speciale, de care 
unitățile de transporturi nu dispun. 
De aceea, am și încheiat o con
venție cu Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare și Minis
terul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor prin care am stabilit ca 
aceste repere de mare precizie să 
fie. recuperate și livrate întreprin
derii noastre pentru a fi recondi
ționate. Colaborarea dintre noi și 
unitățile de transporturi poate și 
trebuie să fie reciproc avantajoasă. 
Din păcate. în practică, lucrurile 
nu stau întotdeauna chiar așa.

Asupra neajunsurilor sistemului 
de aprovizionare cu piese de 
schimb vom reveni. Deocamdată 
să notăm și alte opinii referitoare 
la oportunitatea aplicării propune
rilor făcute la Piatra Neamț.

— Problema ridicată la consfă
tuirea de la Piatra Neamț prezintă 
o mare importantă economică, 
ne-a spus inginerul Iancu Purcă- 
roiu, directorul tehnic al între
prinderii de autocamioane din Bra
șov. în ce ne privește, desigur că 
putem livra și subansambluri intregi 
și piese componente ale acestora. 
De fapt, noi și pînă acum am asi
gurat — atunci cind ni s-a cerut 
acest lucru — diferite repere mai 
mici, care fac parte din subansam
bluri întregi. Mă refer, ca să dau 
un singur exemplu, la motoare, 
de la care am livrat separat ar

vrarea separată a unor repere care intră în compo
nenta subansamblelor auto mai mari este avantajoa
să si pentru unitățile industriale producătoare 7 Nu 
cumva prin modificarea structurii necesarului de Pie
se de schimb si. in consecință, a ponderii anumitor 
repere se diminuează beneficiile, se creează greutăți 
in realizarea planului producției fizice in întreprin
derile constructoare de mașini ? Toate aceste aspecte 
trebuie discutate deschis si analizate cu maximă aten
ție. Cum insă la consfătuirea de la Piatra Neamț nu 
a fost prezent nici un reprezentant al Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, ancheta de față 
isi propune să lămurească tocmai acest aspect al pro
blemei nrintr-un sondaj in mai multe unităti pro
ducătoare de piese de schimb, deci in rindul celor 
direct implicați.

bori cotiți, axe cu came, bucșe de 
cilindri ș.a. Unele repere pot fi 
livrate chiar și la un anumit grad 
de asamblare, deci două-trei piese 
gata montate. Se pot face multe, 
dar totul trebuie să se oglindească 
și în structura planului nostru de 
producție. Printr-o programare și 
încărcare judicioasă a capacități
lor de producție, eficiența econo
mică a activității noastre poate 
chiar să crească în felul acesta.

Iată și opinia inginerului Vasile

PIESELOR Șl SUBANSAMBLURILOR, 
OBIECTIV PRIORITAR ÎN ECONOMIE

Ghîoca. șeful serviciului desfa
cere de la întreprinderea „Elec- 
troprecizia" Săcele : „Sînt de acord 
cu cele afirmate în ancheta publi
cată de ziarul „Scinteia". și anu
me că marele neajuns al actualu
lui sistem de aprovizionare cu 
piese de schimb îl constituie fap
tul că in multe cazuri se contrac
tează subansambluri intregi și nu 
acele componente care se uzează 
in mod normal sau prematur. Dar 
acest neajuns nu pleacă, așa cum 
afirma Bella Szoke. directorul în
treprinderii de transporturi Har
ghita. de la furnizorii de piese da 
schimb. Noi am livrat și livrăm 
piesele de schimb nu după dorința 
noastră, ci conform repartițiilor 
emise de coordonatorul de balanță. 
Pentru noi este chiar mai avanta
jos să livrăm separat diferite piese 
de schimb decit subansambluri 
intregi, întrucit in felul acesta în
casăm un preț mai bun".

— Din cele 60 de subansambluri a- 
nalizate în consfătuirea de la Piatra 
Neamț. 26 sint produse de între
prinderea de piese auto din Sibiu. 
Numărul mare de repere fabri
cate aici — aproape 25 000 tipodi- 
mensiuni de piese auto — creează 
greutăți in livrarea unor piese de 
schimb?

— Nicidecum, precizează tova
rășul Nicolae Popescu, inginerul- 
șef cu pregătirea fabricației. Pro
ducția noastră este de mare serie 
și putem realiza oricînd în plus 
cîteva mii de pistoane, de exem
plu. Dar din cite am înțeles din 
articolul publicat, nici nu este 
vorba de realizarea unui volum 
mai mare de piese de schimb, ci 
de o mai bună dirijare a lor, in 
funcție de necesități, fie către în
treprinderile constructoare de ma
șini cu care noi colaborăm, fie 
către unitățile de transporturi. în 
cazul unor repete se ridică însă 
anumite probleme de ordin tehnic 
și funcțional.

— Referiți-vă la aceste probleme.
— Cu excepția arborilor cotiți, 

toate celelalte subansambluri reali
zate de noi sint produse complexe : 
servodirecții, in componenta că
rora intră 180 de repere ; amorti- 
zoare, cu 40-50 de repere. Toto
dată, aceste piese asigură sigu
ranța în circulație a autovehicule
lor și sînt deosebit de pretențioase

la montaj și menținerea în timp 
a performantelor funcționale. De 
aici, obligația unor testări spe
ciale. a unor probe speciale pe 
standuri specializate, pentru care 
de regulă numai uzina furnizoare 
are create toate condițiile să le 
efectueze. Deci unitățile care nu au 
mijloacele de testare necesare nu 
pot primi piese componente la 
aceste subansambluri.

Desigur, ținind seama de obser
vațiile făcute la întreprinderea 

de piese auto din 
Sibiu, din son
dajul făcut se 
desprinde conclu
zia generală că 
unitățile producă
toare de piese de 
schimb au posibi
litatea, și chiar 
in condiții avan
tajoase, să livreze 
orice piesă de 
schimb, nu numai 
subansambluri in
tregi. Atunci, de 
ce există, totuși, 
neajunsurile sem
nalate in consfă
tuirea de la Piatra 
Neamț în aprovi
zionarea cu piese 
de schimb 7

— Cheia problemei nu este la 
producătorii de piese de schimb, ci 
în altă parte, ne spune directorul 
întreprinderii „Mefin" Sinaia. Noi 
discutăm contractele și livrăm pie
sele de schimb acolo unde hotă
răște coordonatorul de balanță, 
adică Direcția generală de aprovi
zionare și desfacere din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor. După cinci luni sintem „la 
zi" cu livrarea tuturor celor nouă 
repere de la pompa- de injecție so
licitate de I.T.A., Neamț, ca să mă 
refer tot la exemplul dat in arti
col. Deci, tot ce ni ș-a cerut și con
tractat de coordonatorul de ba
lanță noi am livrat. De neînțeles 
este însă faptul că. recent, la unele 
din reperele în cauză coordonato
rul de balanță a făcut renunțări, 
motivînd că stocurile din baze sint 
prea mari. Spun de neînțeles, deoa
rece pe de o, parte unele unităti 
de transporturi trimit delegați di
rect la noi și solicită o serie de 
piese, iar pe de altă parte se re
nunță la contractele încheiate.

Pentru a aprofunda analiza și a 
încerca să lămurim cit mai bine lu
crurile, am prezentat un caz con
cret conducerii întreprinderii de 
piese auto din Sibiu. La Începutul 
anului, pe data de 15 ianuarie, uni
tatea de mecanizare, transporturi 
și construcții forestiere din jude
țul Neamț a solicitat la I.P.A. Si
biu peste 40 repere de arcuri, pis
toane. bucșe. talere, carcase ș.a. 
Va fi onorată această comandă 7

— Nu, nici această comandă și 
nici altele pe care le-am primit 
direct de la unitățile de transpor
turi nu vor fi onorate, ne răspunde 
inginerul-șef cu pregătirea fabri
cației de la I.P.A. Sibiu. Orice sub- 
ansamblu sau piesă de schimb fa
bricate de noi nu pot fi livrate de
cît dacă se respectă metodologia 
stabilită de coordonatorul de ba
lanță. Cererile care nu trec prin 
filiera legală și ne sint adresate 
direct nouă nu sint luate in consi
derare. Este normal și în spiritul 
legii ca Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, care cunoaș
te situația, gradul de uzură al mij
loacelor de transport, reparațiile ce 
trebuie efectuate, să centralizeze a- 
ceste cereri si să Ie inainteze ca 
propuneri de plan producătorilor 
de piese de schimb.

CÎTEVA concluzii
• Livrarea separată a unor piese de schimb, nu 

numai a subansamblurilor auto intregi, este posibilă și 
chiar avantajoasă pentru întreprinderile constructoare 
de mașini.

• Coordonatorul de balanță — Direcția generală de 
aprovizionare si desfacere din Ministerul Transpor
turilor si Telecomunicațiilor — are obligația legală 
să centralizeze toate cererile de piese de schimb ale 
unităților de transporturi și să încheie conțracte cu 
întreprinderile constructoare de mașini. Și, totuși, une
le unităti de transporturi se adresează direct între
prinderilor constructoare de mașini. De ce ?

• Nu este normal ca. pe de o parte, unitățile de 
transporturi să solicite piese de schimb direct între

prinderilor constructoare de mașini, iar pe de altă 
parte coordonatorul de balanță să renunțe, la mijlo
cul anului, la unele din contractele încheiate.

Cum se explică neajunsurile semnalate in apro
vizionarea cu piese de schimb 7 într-un număr viitor 
al ziarului vom prezenta punctul de vedere al coor
donatorului de balanță : Direcția generală de apro
vizionare si desfacere din Ministerul Transporturilor 
si Telecomunicațiilor.

Ion TEODOR 
Nicolae BRUJAN 
Nicolae MOCANU

Din non despre stadiul fabricării dispozitivelor de pornire 
mecanică a motopompeior, tractoarelor și combinelor
într-un articol publicat în ..Scîn

teia11 din 30 mai se arăta că. la so
licitările Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare, au fost 
asigurate condițiile materiale ne
cesare fabricării unui număr mare 
de dispozitive de pornire mecanică 
a motopompeior. tractoarelor și 
combinelor fără acumulator și 
electromotor. Care este 6ituatia 
realizării acestora la 12 zile după 
publicarea articolului amintit 7

— Pentru fabricarea arcurilor 
spirale s-a primit întreaga canti
tate de otel special solicitată — ne 
răspunde tovarășul Constantin 
Crețu, director adjunct la Direc
ția generală a mecanizării din Mi
nisterul Agriculturii. Pentru cele 
elicoidale s-au asigurat doar 80 
tone de otel special, urmînd ca în 
zilele următoare să se mai pri
mească încă 170 de tone. Pînă la 10 
iunie. întreprinderea de piese auto 
din Sibiu a produs 2 500 de arcuri 
spirale, din care se pot face 1250

de dispozitive de pornire. Din cele 
4 500 arcuri elicoidale primite se 
pot face tot atîtea dispozitive. 
Practic, pînă la 10 iunie s-au fă
cut 800 de dispozitive cu arc spi
ral și 1 200 de dispozitive cu arc 
elicoidal. Ele au fost livrate ime
diat județelor ce au deficit de ba
terii și a început montarea lor pe 
motopompe. în ritmul de fabrica
ție atins. în 8-10 zile vor fi produse 
toate cele 16 000 de dispozitive pre
văzute pentru echiparea moto
pompeior. Concomitent. în unită
țile desemnate s-a trecut la expe
rimentarea dispozitivelor de por
nire mecanică a combinelor și 
tractoarelor, din care ne-am pro
pus să producem, pînă la sfîrșitul 
acestui an. 44 000 de bucăți.

în ce privește dispozitivul de 
pornire mecanică conceput la 
S.M.A. Miroși, județul Argeș, lu
crurile sint pe cale de clarificare. 
Din cauza marelui efort fizic ne
cesar pentru a - imprima volantei

turația necesară, dispozitivul nu a 
fost omologat. S-a cerut specialiș
tilor din cadrul Trustului S.M.A. 
Argeș și celor de la Facultatea teh
nică a institutului de invățămint 
superior din Pitești să-i aducă îm
bunătățirile necesare. Cind vor fi 
aduse aceste îmbunătățiri, dispo
zitivul va fi omologat și produs in 
serie.

Dispozitivele de pornire mecanică 
a motoarelor au o eficiență spo
rită. O baterie poate fi folosită cel 
mult doi ani, în timp ce un aseme
nea dispozitiv poate funcționa șase 
ani. Rezultă că timp de șase 
ani. un dispozitiv de pornire me
canică înlocuiește trei baterii.

întrucît avantajele de care am 
vorbit sînt multiple, este ab
solut necesar ca dispozitivele de 
pornire mecanică să fie produse cît 
mai repede și în numărul stabilit

Aurel PAPADIUC
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O nouă promoție de liceeni

Oamenii muncii de la orașe și sate - creatorii, 
participant și beneficiarii activității cultural-artistice

Etapa de masă a Festivalului național „Cîntarea României", 
o etapă a instruirii și educării, in diverse forme, a mili
oane și milioane de oameni, cuprinde și numeroase mani
festări cu caracter politic, educativ, cultural, manifestări 
care îmbogățesc printr-o mare varietate dimensiunile acestei 
puternice mișcări cultural-artistice a maselor largi populare, 
a oamenilor muncii de la orașe și sate care sint și creatorii, 
și participanții, șl beneficiarii direcți ai activității cultural- 
artistice de masă. In expunerea la Plenara lărgită a C.C. al

P.C.R., secretarul general al partidului Indica In ce direcție 
trebuie acum acționat: „Este necesar să perfecționăm con
tinuu conținutul activității desfășurate in cadrul Festivalului 
național -Cîntarea României», să lărgim și mai mult caracte
rul său de masă, să permanentizăm formele de creație și 
manifestare artistico-culturale de masă. In cadrul Festivalului 
național «Cintarea României» trebuie să asigurăm continua
rea minunatelor tradiții ale poporului român, care de-a lun
gul secolelor a fost făuritorul minunatelor doine, balade, 
culturii și artei populare unice prin frumusețea, patriotismul

șl umanismul lor. Să folosim mai bine casele de cultură, clu
burile muncitorești, căminele culturale pentru organizarea 
activității politice și cultural-educative, pentru desfășurarea 
unei activități permanente cu caracter educativ*.

Dintre numeroasele activități cu caracter cultural-educativ 
desfășurate zi de zi in întreaga țară am selectat citeva ma
nifestări care orată o mai vie preocupare pentru îmbunătă
țirea conținutului de idei, pentru asigurarea unui repertoriu 
adecvat, pentru valorificarea tradițiilor creatoare, a operelor 
născute din spiritualitatea rodnică a poporului nostru.

Foto : S. Cristian

Viața și aspirațiile celor mulți:
IZVOARE VII -PENTRU MARI CREAȚII

Valorificarea și continuarea 
tradiției muzicale 

a înaintașilor
Marin Constantin, și madrigaliștii 
săi s-au cuprins piese din tezâu- _..i ----- ----------- ----- „ de un

pilduitor 
muzical.

rul muzicii i 
iiiâlt nivel 
pentru orice 

lată ce ne-a

românești 
artistic, 
interpret ___ ,.__

i declarat artistul 
emerit Marin Constantin : 
convins de faptul că despre 
valul muzicii vechi» din Miercurea- 
Ciuc se va vorbi din ce in ce mai 
mult. Inițiativa organizării unei 
asemenea manifestări muzicale este 
— după opinia mea — o idee mi
nunată, unică la

„Festivalul 
muzicii vechi" 

la Miercurea-Ciuc

de trei zile.

în municipiul jVliercurea-Ciuc s-a 
desfășurat recent cea de-a III-a 
ediție a „FâstMthlIui muzicii 
vechi", manifestare culturală de 
lafg& rezonanță:- «ăre ă polarizat 
atentla iubitorilor 'de eîntec din 
întreaga tară. în cadrul acestei 
ample reuniuni muzicale si-au dat 
întilnire formații de muzică veche, 
solisti și instrumentiști cunoscuți 
din Brașov. Cluj-Napoca. Tirgu 
Mureș. Mediaș. Cărei. Cimpulung 
la Tisa. Sfintu Gheorghe. Odorheiu 
Secuiesc si Miercurea-Ciuc. Eveni
mentul principal 
al festivalului I-a 
constituit prezen
ța scenică la 
Miercurea-Ciuc a 
corului „Madri
gal" din Bucu
rești, dirijat de 
artistul emerit 
Marin Constantin.

Desfășurat timp
festivalul a creat largi posibilități 
de cunoaștere a marilor valori 
muzicale realizate intre secolele 
XIV—XVII, precum și pentru 
stringerea legăturilor de prietenie 
și frăție între artiști români, ma
ghiari. germani și de alte naționa
lități din țara noastră, uniți sub 
semnul acelorași idealuri.

Neîndoios, publicul meloman din 
Miercurea-Ciuc va păstra ,in suflet 
spectacolul de elevată ținută artis
tică prezentat de oaspetele de o- 
noare al festivalului, vestitul cor 
„Madrigal" din București, îndelung 
aplaudat si ovaționat

— Fiind înființat cu trei ani în 
urmă, ca o nouă și excelentă mo
dalitate de cunoaștere si valorifi
care a tezaurului muzical creat de 
înaintași — ne-a spus criticul mu
zical Lâszlă Ferenc, „Festivalul mu
zicii vechi" de la Miercurea-Ciuc se 
bucură de aderenta unui impresio
nant număr de muzicieni profesio
niști si amatori din întreaga tară. 
Formații ca ..Vox Humana" din 
Sf. Gheorghe. „Cantus Serenus" 
din Brașov sau „Muzica antiqua" 
din Cluj-Napoca joacă la acest 
festival rolul unor exemple demne 
de urmat. „Collegium Caroliensis", 
format in parte din muncitori, și 
„Hortus Musicum" din Odorheiu 
Secuiesc se afirmă ca formații in 
plin progres. De asemenea, este 
remarcabilă contribuția de mare 
valoare a tarafurilor „Barozda" si 
„Venyige" din Miercurea-Ciuc și 
Odorheiu Secuiesc, care au subli
niat tacă o dată faptul că Ia noi 
cultivarea muzicii clasice merge 
mină in mină cu cultivarea celui 
mai autentic folclor. Ne bucură in 
mod deosebit prezenta remarcabilă 
a unor formații debutante cu reale 
perspective ca : „Euteroia" din 
Cluj-Napoca. „Ricercar". „Tambu- 
ra“ și „Madrigal” constituite din 
elevii de la Cimpulung la Tisa. Sf. 
Gheorghe si Gheorgheni. în pro
gramul oferit- de oaspetele nostru 

^de onoare, profesorul universitar

IALOMIȚA. ^ele de 11 
și 12 iunie, municipiul Slobozia a 
găzduit sesiunea științifică „Cul
tura și calitatea vieții", organizată 
de Comitetul județean de cultură 
și educație socialistă Ialomița, îm
preună cu Institutul de filozofie 
București. Cele 50 de comunicări 
prezentate ta plen și pe secțiuni 
au abordat o vastă problematică 
privind activitatea politico-educa- 
tivâ consacrată ridicării neînce
tate a calității vieții, formării și 
dezvoltării conștiinței socialiste. 
(Mihai Vișoiu).

BACĂU I" municipiul Gh.
Gheorghiu-Dej «-au desfășurat 
„Zilele culturii călinesciene". pres
tigioasă manifestare culturală or

..Sint 
Festi-

in 
din

noi în tară. Am 
răspuns cu mare 
bucurie invitației 
ce ni s-a făcut 
și ne-am convins 
că și aici, după 
marile scene ale 
lumii, scena 
aer liber
curtea cetății me

dievale din MiercurearCiuc oferă 
aceleași elevate satisfacții 
tistice. Am găsit aici un 
blic iubitor de muzică, care 
noaste si apreciază adevăratele 
lori muzicale si interpretative, 
că ceea ce ascultă este rezultatul 
unei munci foarte serioase, făurit 
cu migală si cu multă sudoare 
uneori. Acest lucru ne răsplătește 
pe noi artiștii, pe toti acei ce ne 
trudim pentru păstrarea si perpe
tuarea adevăratelor valori muzica
le. pentru cunoașterea si populari
zarea ne plan european si mondial 
ale virtuților creative ale poporului 
nostru. Dealtfel, noi toti. -muzicie
nii români, maghiari, de alte na
ționalități. impreună cu publicul 
nostru, avem datoria, cum arăta 
secretarul general al partidului, de 
a continua minunatele tradiții ale 
poporului, făuritorul nemuritoare
lor doine si balade al atitor inesti
mabile valori artistice".

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"

ar- 
pu- 
cu- 
va- 
Stie

Una dintre formele emancipării 
culturale produse în acești ani esta 
descoperirea și redescoperirea va
lorilor prin care fiecare zonă parti
cipă, în chip propriu, la cultura 
întregii țări. în cele trei ediții ale 
sale, Festivalul național „Cîntarea 
României", paralel cu lărgirea ca
drului de descoperire si afirmare a 
noilor talente, a pus în valoare 
tradițiile artistice ale fiecărui județ, 
a consolidat an de an, printr-o 
mare varietate de acțiuni, senti
mentul mîndriei față de vocația 
creatoare a poporului, fată de ope
rele de seamă trimise din toate 
colturile tării să îmbogățească te
zaurul național de valori. în acest 
fel are loc un vast proces de' re
descoperire a unor tradiții de mare 
frumusețe și umanism, a unor 
creații viguroase ale poporului 
nostru, a unor mari scriitori sau 
artiști puși în lumină de chiar oa
menii locurilor în care s-au năs
cut. potrivit unei „exegeze" de un 
tip special care împletește larga 
popularizare a ideilor operei cu 
amintirea personalității umane a 
celui care le-a creat. Sint locuri în 
care s-a făcut încă puțin în această 
direcție, dar sint și județe unde 
inițiativa locală se manifestă cu 
putere, punînd în valoare talent or
ganizatoric, știința de a pregăti ac
țiuni cu un ridicat caracter educa
tiv, capabile să intereseze un număr 
mai mare de oameni, de diverse 
profesiuni, de la țărani si muncitori 
pină la ingineri, profesori si func
ționari. Solidarizarea a sute ori 
chiar mii de oameni în jurul unei 
creații de artă, al unul creator care a 
lăsat patriei sale opere nemuritoare 
este unul dintre cele mai reconfor
tante efecte ale manifestărilor pe 
care Festivalul „Cîntarea României" 
le înscrie în vasta lui arie. Am parti
cipat recent la o asemenea mani
festare in județul Teleorman: festi- 
valui-concurs interjudețean de crea
ție literară „Marin Preda", organi
zat de Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă și Uniu
nea scriitorilor. Să menționăm mai 
intii faptul că in ultima perioadă 
s-au înmulții acțiunile in a căror 
bună pregătire se împletesc mai 
strîns eforturile locale cu girul de 
competență al unei uniuni de crea
ție care înțelege să fie. prin trimișii

săi, alături de oamenii locurilor 
respective. Și aceasta nu in chip 
formal, printr-o prezență decorativă, 
ci prin participare directă, printr-o 
contribuție substanțială la dezba
teri. întîlniri. S-a văzut acest lucru 
la întîlnirile cu cititorii din orașele 
Zimnicea. Roșiorii de Vede, Dră- 
gănesti Vlașca ori cu aceia de la 
moderna și puternica fabrică de 
rulmenți din Alexandria, ai cărei 
muncitori au impresionat prin ex
traordinarul interes arătat cărții de 
lițeratură și de filozofie, cărții bune 
in care să-și regăsească frămintă- 
riie și aspirațiile (oamenii muncii

Festivalul-concurs 
interjudețean 

de creație literară 
„Marin Preda" 
la Alexandria

’■ $

prezențl la tntilnire au criticat nu 
numai slaba exigență a unor editori, 
dar si proasta politică a tirajelor 
egalizatoare, falsa democrație pe 
care ele o întrețin intr-un domeniu 
în care singurul criteriu valabil al 
adevăratei democrații este valoa
rea). Merită subliniat cu 
faptul că participarea 
uniunilor de creație 
manifestări are darul de 
exigența organizatorilor locali față 
de ceea ce prezintă atenției și 
decății oamenilor. La sesiunea 
comunicări din Alexandria am 
cultat nu numai interesantele 
puneri ale unor istorici și Critici li
terari bine cunoscuți publicului 
larg, dar și contribuții remarcabile 
la interpretarea operei lui Marin 
Preda, care aparțin unor profesori 
de literatură din diverse localități 
ale țării. Este o frumoasă dovadă 
că exigența și competenta au în
cetat de mult să mai fie monopolul 
criticilor profesioniști, că dispunem, 
în oricare loc din țară, de talente 
interpretative cultivate, nutrite de 
o vastă și serioasă instrucție, că 
ideile cele mai noi au pătruns cu 
bune rezultate in cercuri foarte 
largi de intelectuali, iar acest lucru
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nu poate lăsa neschimbată Însăși 
calitatea publicului receptor.

Oamenii din partea locului, cei 
din Alexandria, ca și din Siliștea 
Nouă, satul din care a plecat au
torul „Celui mai iubit dintre pă- 
mintehi" au ținut să nu treacă ne
observat faptul că la reușita între
gii manifestări menite să perpetue
ze memoria marelui fiu al acestor 
meleaguri și să îmbogățească viata 
culturală din județ o contribuție 
substanțială a adus prozatorul Ion 
Lăncrănjan, deputat în Marea Adu
nare Națională. Această primă edi
ție a unei manifestări consacrate 
unuia dintre cei mai mari scriitori 
ai cimpiei dunărene se va îmbogăți 
în anii viitori cu noi și noi acti
vități. Deocamdată, să menționăm 
inaugurarea expoziției muzeale 
„Marin Preda" la Siliștea Nouă 
(preludiu firesc la o tot atit de fi
rească viitoare casă memorială) și, 
deosebit de semnificativ, masiva 
participare la concursul de proză 
scurtă organizat sub egida moșteni
rii marelui scriitor: 1 700 de lucrări 
(peste 14 000 de pagini!), din care 
un juriu numeros a selecționat pe 
cei premiați în cadrul unei festivi
tăți desfășurate la căminul cultural 
din satul celui ce a scris pentru ci
titorii din toată tara Moromcții, Ri
sipitorii. Marele singuratic. Impo
sibila întoarcere. Viața ca o pradă, 
cărți care mărturisesc o nobilă re
cunoștință față de adincul izvor 
popular ce ii străbate întreaga ope
ră făcînd-o nemuritoare. Viața, 
munca si aspirațiile celor multi — 
iată izvoarele vii. autentice care 
nasc si întrețin vitalitatea acestei 
mari opere durabile. „Datorez ță
ranilor generației tatălui meu — 
scria Marin Preda — codul moral al 
existentei lor pe care ei mi l-au 
transmis și care e contopit astăzi 
cu al întregului popor". Este cu
prinsă in aceste rînduri simple ex
presia gratitudinii față de moșteni
rea morală pe care s-a Înălțat o 
luminoasă operă durabilă, cinstită 
azi. cum va fi și miine, de noile 
generații de cititori ce »e regăsesc 
în mesajul, aspirațiile, neliniștile si 
bucuriile unei lumi literare na
ționale și universale cu rădăcinile 
adine înfipte în cimpia teleormă- 
neană.

C. STANESCU

Programul brigăzii artistice:
CONCRET,

Urmărită de la masa juriului, eta
pa finală a concursului municipal al 
brigăzilor artistice din București s-a 
prezentat ca o palpitantă întrecere. 
Ia startul căreia s-au aliniat satira 
îndrăzneață, umorul suculent, bunul 
gust, entuziasmul tineresc, farmecul 
autenticității.

Săgețile satirei s-au îndreptat 
Împotriva unor ținte precise, nime
rind arareori pe alături. Chiulul, le
nea, neglijența in serviciu, birocra
tismul, tendințele de parazitism, 
deficiențele din domeniul calității 
produselor, dezinteresul față de sti
mularea noului au fost supuse unui 
adevărat foc de artilerie în care 
proiectile erau cintecul și gluma, 
cupletul și pantomima, parodia și 
dansul, majoritatea însoțite de ex
plozii de rîs tonic, binefăcător. O 
notă deosebită a constituit-o pre
zența unor brigăzi de secție, care, 
cu un număr mai mic de interpreți 
și avînd la dispoziție unele texte 
mai puțin pretențioase din punct 
de vedere artistic, au reușit totuși 
să înfățișeze cu promptitudine as
pecte concrete ale activității în pro
ducție, să critice cu aciditate anu
mite rămineri în urmă manifestate

EDUCATIV, MOBILIZATOR
la locurile de muncă, demonstrînd 
cit de puternic ancorate in realitate, 
cit de operative și de eficiente pot 
fi. aceste forme vii de agitație. Pu
blicul a aplaudat cu entuziasm pro
gramele brigăzilor de secție de Ia 
I.R.E.M.O.A.S. (secția sculărie), de 
la I.T.B. Garaj Cobălcescu, de la 
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întreprinderea „Danubiana", de la 
întreprinderea mecanică de utilaj 
chimic (I.M.U.C.) și mai ales ex
celentul program prezentat de 
tinerii muncitori de la „Autobuzul".

As vrea să amintesc : ori
ginalitatea și frumoasa prezență 
scenică a programului intitulat 
„Moda", susținut de brigada maga
zinului „Unirea" ; satira ascuțită fo
losită cu îndrăzneală de membrii 
brigăzii clubului I.T.B. în programul 
intitulat „Critic și autocritic"; hazul 
cuceritor al tinerilor’muncitori de la 
grupul de șantiere nr. 8 care au pre
zentat microspectacolul „Aventuri în

B.C.A." ; dezinvoltura fetelor din 
brigada' întreprinderii textile „Gri- 
vița", în programul intitulat „De la 
un text la altul" ; sinceritatea 
autocritică a brigăzii artistice de 
la I.C.R.A.L. Vitan. La început, pu
blicul i-a ascultat cu stupefacție pe 
membrii brigăzii cooperativei mește
șugărești „Artă și precizie" cîntînd 
in franțuzește. Abia cînd aceștia au 
explicat că atitudinea unora din 
meșterii cooperativei, care așteaptă 
toate piesele numai din import, i-a 
determinat și pe ei să-și realizeze 
programul intr-o limbă străină, pen
tru a avea mai mult succes, aplau
zele publicului au subliniat ironia 
subțire a cupletului rostit cu 
aplomb de tinerii interpreți.

Desigur, nu toate programele au 
atins cotele cele mai înalte ale cali
tății. Dar unele imitații sterile, ca
lambururi neinspirate, glume în 
doi peri, de fapt adevărate triviali
tăți strecurate in unele texte, nu au 
izbutit să umbrească ținuta generală 
a acestui concurs pe care brigăzile 
l-au intitulat semnificativ : „Opinia 
noastră".

Octavian SAVA

Animatorul cultural — prezentă activă în munca de educație
Efervescența culturală a unui 

județ deosebit de bogat în tradiții 
a dovedit-o și această manifestare 
numită ..Primăvara arădeană", mo
ment de bilanț al creatorilor ară
deni la Festivalul național ..Cîn
tarea României" : simpozioane ști
ințifice. concerte simfonice si de 
muzică populară, spectacole de 
teatru, șezători literare, vernisaje 
și expoziții de pictură, ..arte vi
zuale". caricaturi, fotografii si fi
latelie. manifestări dedicate litera
turii S. F. și cinecluburilor. ac
țiuni desfășurate în mai toate ora
șele si satele județului, in limbile 
română, 
slovacă.

Pentru 
menului 
un secret
sprezece ani. personalitățile prove-

nite de aici plecau In orașe cu mai 
complexe posibilități de afirmare, 
centre universitare, municinii re
ședințe ale revistelor si editurilor, 
ale filialelor uniunilor de creație 
etc. De obicei, pină la urmă, itine-

nli scriitorilor, dar. lucru si mai 
important, treizeci si nouă de au
tori de volume 1 O mișcare cultu
rală atit de amplă se naște si se 
menține de obicei (și cazul Ara
dului o dovedește din plin) prin

Festivalul „Primăvara arădeană"

germană, maghiară și

un cunoscător al feno- 
cultural arădean nu este 
că, pină acum zece-cinci-

rarul acesta ducea la București. 
De peste un deceniu, autorii care 
trăiesc și lucrează in județul Arad 
au rămas aici si și-au dat operele 
pornind de aici. Rezultatul este că 
niciodată n-a existat in județul 
Arad un număr atit de mare de 
personalități culturale si științifice 
ca in acești din urmă ani.

Printre numeroșii scriitori din 
județ există opt membri ai Uniu-

munca entuziastă a unor anima
tori. adevărat! activiști, chiar dacă 
nu toți sint incadrati pe schemele 
comitetelor județene de cultură și 
educație socialistă. Acești oa
meni atrag noi forțe, organizează 
si consolidează sectoarele de care 
răspund in conformitate cu func
țiile lor onorifice sau din pasiunea 
inalt patriotică ce le este atit de 
caracteristică. Credem că fără ei

o mișcare de o asemenea amploare 
ar fi imposibilă. O mișcare cultura
lă este suma unor tradiții, a unor 
eforturi de ani și a superbelor sa
crificii de zi cu zi ale adevăraților 
creatori. De aceea, atenția cea mai 
mare trebuie să fie orientată spre 
cel ce efectiv animă — din inte
riorul fenomenului — vasta activi
tate cultural-educativă.

Marea efervescentă creatoare a 
Aradului de azi trebuie consolida
tă în continuare. Congresul educa
ției politice si culturii socialiste va 
găsi, sintem convinși, cele mat efi
ciente forme centru optimizarea 
cadrului dezvoltării fără precedent 
a culturii noastre naționale, neomi- 
țind realitatea județelor, acolo de 
unde de fapt pornește cultura.

Gheorghe SCHWARTZ

ganizată de comitetul județean de 
cultură și educație socialistă îm
preună cu Uniunea scriitorilor. 
Aflată la cea de-a XlV-a ediție, 
această tradițională sărbătoare a 
literaturii românești a reunit scri
itori, poeți, critici literari, oameni 
de cultură și artă din întreaga 
țară. (Gb. Baltă).

MARAMUREȘ. Baia 
Mare a avut loc „Ziua învățăto
rului maramureșean", cuprinzind 
manifestări cultural-educative. Cu 
acest prilej, absolvenții liceelor 
din județ s-au intilnit cu membrii 
biroului comitetului județean de 
partid, s-a deschis expoziția „în- 
vă'ămînt — cercetare — produc
ție". s-a desfășurat o sesiune de 
referate și comunicări științifice

a elevilor din licee. De asemenea, 
a fost prezentat un program cul
tural-artistic. (Gh. Susa).

ZALĂU 'oca'itatea Bocșa, 
satul în care s-a născut Simlon 
Bărnuțiu, a avut loc tradiționala 
serbare anlială prin care sălăjenil 
omagiază pe marele bărbat al 
neamului. Și-au dat concursul for
mații artistice din comunele Bocșa 
și Hereclean, precum și din ora
șul Șimleu Silvanlei. (loan Mu- 
reșan),

TIMIȘ. „Pietre de pavaj" sa 
intitulează anuarul cenaclului de 
limbă germană din cadrul Aso
ciației scriitorilor din Timișoara, 
apărut recent sub egida Comitetu
lui de cultură și educație socia

listă Timiș. Volumul, avînd ca re
dactori pe scriitorii Nikolaus Ber- 
wanger, Eduard Schneider și Horst 
Samson, cuprinde cele mai semni
ficative lucrări de poezie, proză, 
teatru, literatură pentru copii, is
torie șl critică literară realizate de 
creatorii de expresie germană din 
Banat. (Cezar Ioana).

SIBIU. Cabinetul județean
pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă a organizat o
dezbatere privind afirmarea largă 
a revoluției științifice șl tehnice,

aplicarea în practică a rezultatelor 
cercetării științifice, a tehnologi
ilor moderne. Totodată, s-a dis
cutat despre activitatea ideologică 
și politico-educativă pentru sti
mularea cercetării și creației știin- 
țifico-tehnlce. Au participat se
cretari adjuncți cu probleme de 
propagandă și secretari adjuncți cu 
probleme economice ai comitetelor 
de partid din întreprinderi, cadre 
didactice de Ia Institutul de invăță- 
mint superior din Sibiu, specialiști 
din Întreprinderi. (Nicoîae Brujan).

ARGEȘ. Palatul culturii 
din Pitești a avut loc un simpo
zion privind istoria milenară a 
meleagurilor argeșene și realiză
rile remarcabile dobindite in Ju

Pentru elevii ultimei 
clase de liceu, zilele 
acestea, din miez de 
iunie, sint cu to
tul deosebite : ulti
mele zile din via
ta de (boală! Ur
mează examenul de 
bacalaureat șt apoi cel 
mai important eveni
ment pentru el ca ti
neri cetățeni ai patriei 
socialiste : momentul 
primei opțiuni serioa
se de viață, de munca.

După ani de învăță
tură și pregătire prac
tici, după ani de uce
nicie politică, sociali in 
țcoala generală. în Zi
cea — ani de acumu
lări rodnice în dome
niul culturii generate, 
al calificării profesio
nale, al formării etice, 
cetățenești — noii ab
solvenți ai liceului fac 
acum primii pași pe 
drumul vieții, drum de

muncă, de creație, de 
participare nemijlocită 
la activitatea intregii 
societăți. La sfirșit de 
drum școlar, însemnat 
cu rezultate rodnice, la 
început de drum in 
activitatea productivă, 
liceenii promoției 1982 
— cei circa 180 000 de 
candidați la bacalau
reat — au in față per
spective optimiste, in- 
suflețitoare de împli
nire profesională, so
cială, umană, expresie 
a grijii și preocupării 
atente a societății 
noastre socialiste, a 
partidului și statului 
nostru pentru pregăti
rea, educarea șl înca
drarea in viata econo- 
mico-socială a tinerei 
generații. li așteaptă 
locurile de muncă in 
fabrici și întreprinderi, 
pe șantiere de con

strucții și pe ogoare, 
in zootehnie și in ce
tăți ale chimiei. Pot 
să-și continue și stu
diile in invățămintul 
superior. Oriunde se 
vor incadra in activita
tea productivă, rodnică 
a întregului popor, 
care le-a susținut și 
urmărit cu grijă și în
credere învățătura și 
munca din ani‘ -3», li
ceu, noii absolve^ au 
asigurat un climat pri
elnic pentru a-și înde
plini cu răspundere șt 
maturitate îndatoririle 
față de societate, pen
tru a munci și învăța 
cu entuziasm, hărnicie 
și conștiinciozitate.

La sfirșit de drum, la 
început de drum, tu
turor — mult succes 1

Florlca 
DINULESCU

Literatură — spirit civic — patriotism
(Urmare din pag. I)

Literatura și arta noastră con
temporană au răspuns prompt a- 
cestor curioase puncte de vedere 
prin valori de prim ordin, care, în 
ultimă instanță, confirmă și vali
dează la modul major tradițiile 
patriotice, umaniste, militante ale 
culturii românești. Nu putem scrie 
azi altfel decit ar fi scris, dacă 
s-ar mai afla printre noi, Eml- 
nescu, Sadoveanu, Arghezi. Blaga, 
Călinescu. Nu putem scrie altfel 
decit continuîndu-Ie moștenirea.

Și, fiindcă e vorba de 6 moște
nire care obligă, nu putem scrie 
altfel decit preluînd si ridietnd la. 
exigentele acestui ceas tradiția mi
litantă, revoluționară, civică a cul
turii române. A-ți iubi patria Și 
neamul înseamnă a le vedea cu 
ochii adevărului. Iubirea e Un. mod 
suprem de cunoaștere. care nu 
presupune însă abandonarea spiri
tului critic. Iubirea presupune im
plicare, responsabilitate, solidari
tate de destin cu ființa sau comu
nitatea de care te simți legat, și 
simțirea insăși te face să suferi 
durerile și nevoile celor alor tăi. 
Luciditatea te face să le Înțelegi. 
O literatură lipsită de simțire și 
luciditate nu slujește la nimic, e 
un gratuit ioc de imagini bune 
oriunde, adică bune nicăieri. De 
la cronicari si pină azi, literatura 
română a fost și este o oglindă 
critică a societății, cultivînd cu 
strălucire un înalt patos al ade
vărului. De o vreme ne-am obiș
nuit a numi, cu dreptate, acest pa
tos spirit revoluționar, dar 11 pu
tem numi, pur și simplu. spirit 
civic. întoarcerea la izvor presu

pune și forarea către rezervele 
termale ale spiritului civic, fără 
de care nu-i cu putință adevărul 
artistic și nici viața, existența so
cială în genere. Pentru ca cititorii 
să creadă în scrisul nostru, litera
tura trebuie să treacă și această 
probă de foc, pe care o și trece, 
adesea cu bine.

în sfirșit, un ultim cuvint l-aș 
spune despre limbă, limba ca ma
terie primă a literaturii și ca ex
presie a spiritului unui popor. 
Cum e limba noastră, se știe, au 
spus-o poeții, a spus-o neamul. 

■Bogăția ei uimește și- frumusețea 
ei' îmbată. Ea e aptă să traducă 
cele mai subtile ginduri șl să dea 
glas celor mal străfunde simțiri, să 
spună Orice. Dar de ce orice? De 
ce-ar traduce in silabe și vidul 
lăuntric, golul de simțire și idei a.l 
cUiva care „nu are nimic a spune"? 
De ce „nimicul sunător" să ne 
bubuie în urechi ? De ce cuvintele 
să sune „doar din coadă"? De ce 
sunetul să se confunde cu zgomo
tul? De ce inflația de zgomot? Ar
ghezi o spunea mai. bine,. definind 
toba : „Scula asta are mare cău
tare / Niciodată golul n-a <• sunat 
mai tare". Tare iți vine £./dri 
să-ți astupi urechile, refuzirid a 
crede că ceea ce auzi, uneori, ar 
fi poezie. Poetul care emite ase
menea zgomote, bătindu-se in 
piept, nu nimerește inima. Și golul 
lui răspunde golului.

Iată de ce mă gindesc că nu-i 
chiar inutil a repeta în încheiere, 
că drumul către inimi trece totuși 
printr-o inimă. E drumul dintot- 
deauna al literaturii și cu atit mai 
mult al literaturii noastre la acest 
ceas bun al el.

Programul I
8,00 Teleșcoală
8,40 Omul și sănătatea >.
9,00 De strajă patriei .
9,30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului
11,45 Lumea copiilor 
13,00 Telex
13,05 Album duminica!

In cuprins : umor ș! muzică, de
sene animate, muzică ușoară șl 
populară, telesport, reportaj

17.40 Pagini din comedia cinematogra
fică românească „Băieții noștri" Partea a Il-a

18.35 Micul ecran pentru ce! mid 
19.00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin țara mea
19.35 Cintarea României

De pe marea scenă a țări! pa 
micul ecran

80.40 Film artistic : Drapelul rupt 
Premieră TV. (Producție a stu
diourilor mexicane)

33.10 Telejurnal
22.30 Studioul muzicii ușoare 
23,00 închiderea programului.
Programul 8
13,00 Concert de prfnz
14,00 Clubul tineretului
14.35 Melodii populare
14,55 Teatru TV ; „Autobiografie", de 

Horla Lovinescu
Spectacol preluat de Ia Teatru! Național București

18.35 Desene animate 
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal

19.30 Teterama
20,00 Serată muzicală TV(Continuare)
21.20 Statornici pe acest pămtnt (IU) 
21,40 Muzică de jaz
22.10 Telejurnal

■ Sport.
22.30 închiderea programului.
luni, 14 Iunie
Programul 1
15,00 Emisiune in limba maghiară
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal20.30 Cincinal ’81—tS
20,55 A patriei cinstiră

Moment poetic
21.10 Cadran mondial

Pentru dezarmare șl pace. Poziția 
activă și constructivă a Româ
niei. a președintelui Nicolaa 
Ceaușescu

31,35 Roman foileton : „Drumuri" 
Ultimul episod

22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului.
Programul 2
15,00 Cenacluri ale tineretului

In intimpinarea Congresului e- 
ducațlei politice șl culturii socialiste

13.30 Tineri Interpret!
18,00 La Început de sâptâmtnă
18,00 închiderea programului.
30,00 Telejurnal
30.30 Pagini concertante de mare popularitate
31.20 Moștenire pentru viitor

Mihai Eminescu
21,53 Melodii populare
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului.

deț in antț socialismului. Cu acest 
prilej a fost prezentat albumul de 
fotografii „Plaiuri argeșene" sem
nate de fotoreporterul Gheorghe 
Dumitru Maican și s-a vernisat 
expoziția de. carte „Literatura mo
nografică a zonei Argeș-Muscel". 
(Gh. Clrstea).

PRAHOVA. In organizarea 
filialelor Arhivelor statului Pra
hova a avut loc, la Ploiești, o 
consfătuire pe tema : „Documente 
vechi prahovene în slujba cunoaș
terii și valorificării de noi resurse 
naturale aflate în subteran", la 
care au participat numeroși geo
logi, cercetători, specialiști din 
sectoarele carbonifer și petrolier, 
cadre universitare din invățămintul

de profil, din județele Argeș, 
Dimbovița, Buzău, Giurgiu și Pra
hova. Vastul material de arhivă 
a evidențiat noi locuri și rezerve 
pentru cărbune, țiței, bentonită, 
silica! de aluminiu și magneziu etc. 
(Constantin Căpraru).

VÎLCEA. I” contextul mani
festărilor din cadrul actualei edi
ții a Festivalului național „Cinta
rea României", întreprinderea ci
nematografică a județului Vîlcea a 
organizat un ciclu de acțiuni sub 
genericul „Săptămîna comediei 
cinematografice românești", la toate 
cinematografele din stațiunile bal
neare de pe Valea Oltului. (Ion 
Stanciu).



SClNTEIA — duminică 13 iunie 1922 PAGINA 5

Milioane de semnături, o unică voință: LUCRĂRILE PLENAREI COMUNE A C.C. AL U.T.C., CONSILIULUI U.A.S.C.R.
SI CONSILIULUI NATIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

DEZARMAREA, PACEA!
„Poporul român, alături de toate popoarele lumii, cere să se acționeze 

cit mai grabnic acum, pînă cînd nu este prea tîrziu, pentru a se asigura 
dreptul fundamental al oamenilor - dreptul la pace, la viață, la libertate!"

(Din Apelul poporului român adresat sesiunii speciale a Organizației Națiunilor Unite consacrată dezarmării)

Sîmbătă s-au desfășurat în Ca
pitală lucrările plenarei comune a 
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist. Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România și Consiliului National 
al Organizației Pionierilor.

în cadrul plenarei comune au fost 
dezbătute rezultatele obținute în 
anul 1981 In cadrul întrecerii uteciste 
„Tineretul — factor activ în realiza
rea obiectivelor deceniului stiintei. 
tehnicii, calității si eficientei", parte 
integrantă a amplei întreceri socia
liste Conduse de organele si orga
nizațiile de partid, subllniindu-se 

participarea entuziastă a tineretului, 
împreună cu întregul popor, la în
făptuirea neabătută a programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei. stabilite de Congresul al 
XII-lea al P.C.R.. a sarcinilor trasate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii.

Totodată, plenara a dezbătut si sta
bilit. în spiritul orientărilor si indi
cațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, activitățile de muncă, po
litico-educative si de odihnă ce vor 
fi organizate de Uniunea Tineretului 

Comunist. Uniunea Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România și 
Organizația pionierilor în vacanta de 
vară 1982 a elevilor si studenților.

La plenară a luat cuvintul tova
rășul Emil Bobu. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă de deplină anga
jare si puternic entuziasm, partici- 
nantii la plenara comună au adop
tat textul unei telegrame adresate 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general a! P.C.R., președin
tele Republicii Socialiste România, 
in care. între altele, se spune >

„Răspunzînd chemării secretarului general 

al partidului, apărăm viața noastră 

și a copiilor noștri11
Locuitorii orașului Călărași, ai

doma tuturor locuitorilor patriei, au 
dat glas voinței de pace care îi în
suflețește. Această voință și-a gă
sit expresie în cîntecele și poeziile 
elevilor de la liceul „Nicolae Băl- 
cescu“, ca și în cuvintul ferm al 
celor 2 000 de muncitoare de la în
treprinderea de confecții Călărași, 
reunite in.tr-o mare adunare. Sala 
secției de finisaj s-a transformat în- 
tr-o tribună a păcii, cei prezenti 
urmărind cu emoție cele spuse de 
veteranul de război Gheorghe Nichi- 
ta, maistru electrician : „Dacă ne 
bucurăm acum de pace, acesta este 
meritul celor care s-au jertfit pen
tru patrie, renunțind la viață, la 
bucurii" fie a trăi pe acest pămînt. 
Pentru Ja jertfa lor să nu fi fost za
darnica, datoria noastră este de a 
nu mai permite repetarea ororilor 
războiului".

„Mindre de a avea în președintele 
țării noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un apărător înflăcărat al

„Cerem să fie respectat dreptul oamenilor 

de a trăi eliberați de primejdia nucleară"
Aproape 2 000 de muncitori, maiș

tri, tehnicieni și ingineri de la în
treprinderea mecanică de material ru
lant „Grivița roșie", reuniți, la 
ieșirea din schimb, în hala secției 
mecanice, și-au exprimat cu hotărî- 
re voința de a acționa, împreună cu 
toți oamenii muncii din patria noas
tră, cu toate forțele iubitoare de 
pace din lume, pentru a impune o- 
prirea cursei înarmărilor. înlătura
rea pericolului de război.

Desfășurat într-o atmosferă de an
gajare patriotică, mitingul a dat ex
presie sentimentelor de gratitudine 
ale acestui puternic colectiv munci
toresc față de grija cu care secreta
rul general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, veghează 
la interesele poporului, ale păcii, 
destinderii și colaborării internațio
nale, mindria de a avea in fruntea 
partidului și a țârii un ferm și con
secvent militant pentru cele mai 
înalto idealuri ale umanității. 
„Ceaușescu — România — pacea și 
prietenia !“. „Ne mindrim cu tot ce 
face Ceaușescu pentru pace !“, „Să se 
oprească amplasarea pe continentul 
nostru a rachetelor cu rază medie 
de acțiune 1“ — iată citeva din lozin
cile scandate in repetate rinduri de 
cei prezenți.

Deschizind mitingul. Constantin 
Georgescu, secretarul comitetului de 
partid -s \reliefat dorința fierbinte 
de păee; a poporului nostru, reafir
mată in Apelul adresat sesiunii spe
ciale a O.N.U., subliniind, totodată, 
că personalul muncitor de la 
LM.M.R. „Grivița roșie" susține pe 
deplin politica externă a partidului 
și statului nostru, strălucitele ini
țiative de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în același sens, sudorul Stan Or- 
zaru a spus : „Ca om al muncii in
tr-o întreprindere cu vechi tradiții 
revoluționare. îmi alătur glasul mi
lioanelor de oameni care se ridică 
împotriva cursei înarmărilor, a pre
gătirilor de război. Patria mea. care 
a cunoscut atitea urgii ale războaie
lor, este angajată astăzi cu toate for
țele in realizarea unui măreț pro
gram de dezvoltare în toate sectoa
rele, iar pentru aceasta avem nevoie 
în primul rind de pace și liniște. îmi 
voi pune și eu semnătura pe Apelul 
poporului român adresat sesiunii 
O.N.U., cu convingerea că în acest 
fel semnez pentru viață, pentru 

păcii pe planeta noastră, pentru noi. 
femeile, care am primit darul cel 
mai minunat — acela de a da viață — 
nu este datorie mai sacră decît apă
rarea vieții copiilor noștri. Și de a- 
ceea il urmăm fără șovăială în tot 
ceea ce face". întărite prin aplauze, 
aceste cuvinte ale muncitoarei con- 
fecționere Ecaterina Rădăcină au 
dat glas sentimentelor tuturor tova
rășelor ei de muncă, care scandau 
lozinca ce răsună astăzi pe întreg 
pămîntul — „Pace" 1

Intr-o atmosferă de entuziasm, 
secretara organizației de bază. Ioana 
Arbore, a dat citire Apelului poporu
lui nostru pentru dezarmare și pace. 
Semnăturile pe Apel ale muncitoa
relor întreprinderii de confecții din 
Călărași, telegrama adresată C.C. 
al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au încheiat adunarea de 
la această puternică citadelă a mun
cii pașnice. (Rodica Simionescu, co
respondenta „Scînteii").

muncă, pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii".

Aceleași gînduri au fost împărtă
șite și de Eugenia Dumitrescu, pre
ședinta comisiei de femei. „în nu
mele mamelor, care vor să-și vadă 
copiii crescind fericiți, exprim în
treaga adeziune la politica de pace, 
prietenie și colaborare internaționa
lă pe care România socialistă, pre
ședintele ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o promovează neobosit. în 
temeiul atașamentului profund față 
de valorile create prin munca noas
tră. cerem sesiunii speciale a O.N.U. 
adoptarea de măsuri efective de re
ducere a cheltuielilor militare, peh- 
tru ca uriașele resurse irosite acum 
în lume pentru înmulțirea și perfec
ționarea armelor să fie puse în 
slujba progresului. a. bunăstării și 
fericirii oamenilor".

în cuvinte emoționante, strungarul 
Iulian Erbașu a evocat greutățile și 
suferințele de care el și generația sa 
au avut parte în timpul ultimului 
război mondial. „Pentru noi. care 
am cunoscut acele vremuri întune
cate, a arătat el. pacea, libertatea, 
independenta națională, valori de 
care astăzi ne bucurăm din plin, re
prezintă însăși rațiunea de a trăi. 
Angajați plenar în opera de con
strucție socialistă, nu putem îngădui 
ca peste munca noastră să planeze 
spectrul unui război nimicitor".

Alți muncitori, intre care ing. Va- 
sile Mlădiu, directorul intreprinderil, 
ing. Constantin Nenoiu și subing. 
Victor Stroiescu, au evidențiat im
portanța actualei sesiuni speciale a 
O.N.U. pentru eliberarea omenirii de 
primejdia unei conflagrații pustii
toare.

într-o ambiantă de puternică în
suflețire. participantii au adoptat o 
telegramă adresată C.C. al P.C.R., to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, in 
care exprimă gratitudinea pentru e- 
forturile sale neobosite în apărarea 
muncii pașnice a poporului nostru 
și a păcii în lume, precum și o mo
țiune adresată sesiunii speciale a 
O.N.U.

în încheiere, cei prezenti și-au pus 
semnăturile pe Apelul adresat se
siunii speciale a O.N.U. Printre pri
mii semnatari s-au numărat strun
garii Constantin Plâvițu, Virgilia 
Dinu. Ilie Găvenea, frezorii Ortansa 
Constantin și Lixandru Marin, ingi
nerul Gheorghiță Mihai și alții. 
(O. Vasile).

In timpul mitingului pentru pace de la întreprinderea „1 Mai "-Ploiești

BUCUREȘTI: Sute de 
profesori, cercetători, studenți de Ia 
Universitatea din București și-au 
exprimat, intr-o emoționantă at
mosferă. adeziunea deplină la che
marea de pace șl dezarmare a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

„La ora cind are loc mitingul 
nostru — a subliniat prof. univ. dr. 
Constantin Stătescu, decanul facul
tății de drept — la Națiunile Unite 
au început lucrările sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
Ca jurist, consider că un imperativ 
al educației pentru pace, pentru 
dezarmare îl constituie Înțelegerea 
de către opinia publică a necesi
tății promovării legalității interna
ționale. ca expresie a normelor și 
principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional, a cerințe
lor esențiale ale păcii. înțelegerii 
și cooperării între state, cerințe 
care pun pe primul plan comanda
mentul reglementării oricăror li
tigii între state prin mijloace ex
clusiv pașnice, la masa tratative
lor".

Vorbind în numele miilor de stu
dent! ai Universității bucureștene, 
studenta Mihaela Uncheșel, de la 
Facultatea de filozofie-islorie, a 
arătat : Iubirea de țară incorpo
rează pentru noi toți, ținerii Ro
mâniei'. toată istoria de mii de ani 
de jpe . aceste păminturi, toate nă
zuințele și certitudinile de a ne 
făliri o viată demnă, un viitor fe
ricit. Iată pentru ce. noi. tînăra 
generație, răspunzînd apelului la 
rațiune al secretarului general al 
partidului, ne integrăm cu tot 
avîntul. cu luciditate și responsabi
litate. în acțiunile desfășurate în 
țara noastră, ca și peste hotare, 
pentru salvgardarea păcii — con
diție primordială a viitorului uma
nității".

Gîndurile și sentimentele parti- 
cipantilor la miting și-au găsit o 
vibrantă expresie în telegrama 
adresată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se reafirmă 
adeziunea entuziastă la principiile 
si măsurile promovate de pre

„Punîndu-mi semnătura pe Apel, m-am gindit la 
cei dragi, la cei 11 frați, la toți oamenii din lume"

Primul semnatar din 
Vaslui al Apelului po
porului român a fost o 
tinără de la întreprin
derea de aparate de 
măsură și control, 
strungarul Maria Nă- 
forniță. După mitingul 
desfășurat pe platfor
ma industrială, ea ne-a 
declarat :

— Am trăit intens 
fiecare moment al a- 
dunării desfășurate 
aici, pe aceste locuri 
istorice, unde s-a ridi
cat in anii din urmă 
întreprinderea noastră. 
Inflăcăratul îndemn pe 
care-l constituie Ape
lul pentru pace mi-a 
întărit mie, ca și tova
rășilor mei de muncă. 

hotărirea de a ne 
împotrivi războiului, 
cursei înarmărilor, vo
ința de a cere cu fer
mitate sesiunii O.N.U. 
să adopte măsuri con
crete de dezarmare 
pentru a se deschide 
calea înlăturării pentru 
totdeauna a pericolu
lui distrugerii nuclea
re. De aceea am și ți
nut să-mi pun prima 
semnătura pe Apel.

— Dar dincolo de a- 
ceasta, ați avut vreun 
motiv personal spe
cial 1

— Nu unul deosebit 
de cel al tuturor oa
menilor muncii din 
țara noastră. Vreau ca 
tinerețea mea și a pa-

ședintele tării in vederea apărării 
păcii pe întreaga planetă. (V. Pău- 
nescu).

TIMIȘOARA: In Sala 
„Olimpia" a avut loc o însufle
țită adunare la care au parti
cipat cadre didactice, cercetă
tori, oameni de știință, precum 

. și peste 2 000 de studenți din 
Centrul universitar Timișoara. Pe 
mari panouri și pancarde se putea 
citi : „Ceaușescu — pace !“, „Nu 
rachete in Europa !“, „Colaborare, 
securitate, pace !“.

„Prin însăși menirea noastră, 
noi, medicii — a spus conf. univ. dr. 
Petre Drăgan de la Institutul de 
medicină — sintem de drept apă
rători ai vieții oamenilor. Iată de 
ce. unindu-ne glasul cu al întregu
lui nostru popor, cerem, in numele 
vieții, să se treacă neîntîrziat la 
adoptarea de măsuri efective în 
direcția dezarmării, in primul 
rind a dezarmării nucleare".

în cuvintul său, proi. univ. dr. 
Francisc Albert de la Institutul a- 
gronomic a arătat : „Noi, cei care 
trăim și muncim pe pămîntul 
scump al patriei noastre comune. 
România socialistă, vrem să ne 
făurim în liniște, fără amenin
țarea bombelor și rachetelor, vi
itorul prefigurat cu claritate de 
Congresul al XII-lea al partidului, 
să ne bucurăm de luminoasele 
perspective înfățișate în" strălucita 
expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. Iată de ce opunem 
un NU ! categoric războiului ato
mic, cursei înarmărilor".

în numele celor peste 20 000 de 
studenți timișoreni. Petru Andea, 
președintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din Centrul universitar Timișoara, 
a. ținut să sublinieze : „Vocația 
noastră este studiul, munca paș
nică, creatoare. Iată de ce spunem 
un NU ! hotărit cursei înarmări
lor, războiului, un DA ! răspicat 
păcii, tinereții veșnice a planetei 
noastre". (Cezar Ioana, corespon
dentul „Scînteii").

triei să înflorească li
beră, să înfăptuim mă
rețele obiective din 
Programul partidului. 
Vreau, de asemenea, 
ca cei 11 frați ai mei. 
care lucrează aici, in 
Vaslui, ca și la Galați, 
la marele combinat si
derurgic, în uzine 
bucureștene, la Cluj- 
Napoca și in Tătărănii 
Hușiului să se bucure 
de viața lor nouă. Pu- 
nîndu-mi
pe Apel, la ei toți, la 
fericirea
gindit, la întregul nos
tru popor, dar și la lu
mea in care trăim. 
(P. Necula, corespon
dentul „Scînteii").

semnătura

lor m-am

Dind glas dragostei nețărmurite și profundei recu
noștințe a tinerei generații față de Partidul Comu
nist Român, față de dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, prieten drag și apropiat al 
tineretului, personalitate proeminentă a istoriei re
voluționare a poporului român, cutezător cirmaci al 
destinelor prezentului nostru socialist, vă exprimăm 
adeziunea deplină a tinerei generații la politica clar
văzătoare, consecvent științifică a partidului și statu
lui nostru, pusă în slujba fericirii poporului și pro
pășirii patriei, odată cu expresia hotăririi nestrămu
tate de a face totul pentru a fi la înălțimea impera
tivelor epocii pe care o trăim.

într-o deplină unitate de gindire și voință, in nu
mele tuturor tinerilor patriei — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — exprimăm acordul 
deplin la magistrala dumneavoastră expunere pre
zentată la plenara lărgită a Comitetului Central al 
P.C.R., din 1—2 iunie a.c., cutezătoare analiză, profund 
științifică, a stadiului actual al dezvoltării societății 
noastre, document programatic de o excepțională va
loare teoretică și practică, ce evidențiază, o dată mai 
mult, contribuția dumneavoastră hotăritoare la elabo
rarea politicii interne și externe a partidului și sta
tului nostru, la îmbogățirea teoriei și practicii revo
luționare.

Din strălucitele idei cuprinse. în expunerea prezen
tată Ia recenta plenară, din indicațiile dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
desprindem cu claritate marile îndatoriri ce ne re
vin privind educarea comunistă, revoluționară, prin 
muncă și pentru muncă, a tinerei generații a Româ
niei socialiste. Urmind Inflăcăratele dumneavoastră 
îndemnuri, vom acționa pentru ca întregul tineret al 
patriei să transpună neabătut in viață politica internă 
și externă a partidului și statului postru, normele eti
cii și echității socialiste, să respecte cu strictețe legile 
țării, să-și însușească cele mai noi cuceriri ale științei 
și cunoașterii umane, astfel incit, împletind perma
nent învățătura cu munca, tineretul patriei să se do
vedească un demn continuator ai operei de construcție 
socialistă și comunistă, al ridicării patriei pe noi culmi 
de progres și civilizație.

în contextul actual al situației internaționale, cind

DRAPELE Șl DIPLOME ACORDATE DE C.C. AL U.T.C.
Pentru rezultatele deosebite tn În

trecerea utecistă „Tineretul — fac
tor activ în realizarea obiectivelor 
deceniului științei, tehnicii, calității 
și eficienței" în anul 1981, Biroul 
Comitetului Central al U.T.C. 
acordă:

— Drapelul și Diploma de Onoare 
a C.C. al U.T.C., Organizației muni
cipale București a U.T.C., pentru 
locul I ;

— Drapelul și Diploma de Onoare 
a C.C. al U.T.C., Organizației jude
țene Cluj a U.T.C. pentru locul I ;

— Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C., Organizației județene Sibiu 
a U.T.C. pentru locul II ;

— Diploma de Onoare a C.C. aî 
U.T.C., Organizației județene Brașov 
a U.T.C. pentru locul III :

— Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C., Organizației județene Iași a 
U.T.C., pentru locul IV ;

— Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C., Organizației județene Hune-, 
doara a U.T.C., pentru locul V ; •

— Diploma de Onoare a C.C. el 
U.T.C., Organizației județene Pra

Primire la C. C. al P. C. R.
■ ■ 1

Cronica zilei
Sîmbătă. 12 iunie a.c. tovarășul 

Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. a primit delegația Partidu
lui de Stingă — Comuniștii din Sue
dia. formată din Bo Hammar. mem
bru al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.S.C.S., și Eva Hjelstrom, 
deputată, care, la invitația C.C. ai 
P.C.R., a efectuat o vizită în țara 
noastră.

în cadrul întîlnirii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
s-a procedat la o informare re
ciprocă privind activitatea și preo
cupările actuale ale Partidului Co

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul ÎS 

Iunie, ora 21 — ÎS Iunie, ora 21. In 
țară : Vreme călduroasă, dar in gene

norii negri ai războiului amenință viața și munca 
pașnică a umanității, luările de poziție ale țării noas
tre, repetatele dumneavoastră apeluri la triumful ra
țiunii, pentru apărarea dreptului fundamental al oa
menilor — dreptul la pace, la viață, la libertate — con
stituie o minunată mărturie a profundei responsabi
lități cu care acționați, a grijii pe care o purtați. 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fată de 
cauza poporului și tineretului nostru, față de soarta 
întregii omeniri. Puternicul ecou pe care il au in 
țara noastră, în rindul opiniei publice internaționale, 
strălucitele dumneavoastră inițiative de pace pune in 
lumină cu deosebită vigoare inaltul umanism al poli
ticii externe a partidului și statului nostru, politică 
ai cărei inițiator și neobosit promotor sinteți dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, apreciat in întreaga lume ca un ilustru 
om de stat, revoluționar neînfricat și luptător neobo
sit pentru pacea universală, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

Ca o încununare a multiplelor manifestări pentru 
pace organizate in țara noastră, toți tinerii patriei iși 
dau in aceste zile semnăturile lor pe Apelul poporului 
român adresat sesiunii speciale a Organizației Națiu
nilor Unite consacrate dezarmării, cu convingerea fer
mă că această nouă și strălucită inițiativă a României 
socialiste răspunde pe deplin aspirațiilor celor mai 
fierbinți ale poporului nostru, ale tuturor popoarelor, 
ale tinerilor de pretutindeni : pacea și dezarmarea. în
țelegerea și colaborarea intre națiuni, dreptul fiecărui 
popor de a-și hotărî singur destinele.

însuflețiți permanent de strălucitul exemplu de 
muncă și viață pe care ni-1 oferiți permanent, partici- 
Panții la plenara noastră comună, dind glas senti
mentelor de care sint animați tinerii României socia
liste, se angajează solemn de a vă urma fără preget, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, jn 
tot ceea ce întreprindeți pentru binele și viitorul 
nostru, pentru apărarea progresului umanității, asi- 
gurindu-vă, din adincul ființei lor, că nu vor precu
peți nici un efort pentru a contribui. împreună cu 
întregul nostru popor, cu fapte exemplare de muncă, 
pentru ca patria noastră să urce glorioasă spre cul
mile socialismului și comunismului.

hova a U.T.C., pentru rezultatele ob
ținute în industrie :

— Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C., Organizației județene Brăila 
a U.T.C., pentru locul I obținut în 
agricultură ;

— Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C., Organizației județene Ga
lați a U.T.C., pentru rezultatele ob
ținute la munca patriotică ;

— Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C., Organizației județene Timiș 
a U.T.C., pentru rezultatele obținute 
in întrecerea utecistă organizată în 
școli ;

— Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C.. U.A.S.C. din Centrul univer
sitar București, pentru rezultatele 
deosebite obținute in întrecerea stu
denților.

Pentru rezultatele obținute in rea
lizarea indicatorilor planului de 
muncă patriotică pe anul 1981, Bi
roul C.C. al U.T.C. acordă Diploma 
de Onoare a Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist orga
nizațiilor județene ale U.T.C. :

— Sibiu pentru rezultatele deose
bite obținute în îndeplinirea planu- 

munist Român și Partidului de 
Slînga-Comuniștii din Suedia, expri- 
mîndu-se dorința de a dezvolta în 
continuare, în spiritul întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășul 
Lars Werner, președintele Partidului 
de Stinga-Comuniștii din Suedia, bu
nele relații dintre ele, in interesul 
poporului român și poporului suedez, 
al cauzei păcii, destinderii, securității 
și independenței naționale, al coope
rării șl colaborării între națiuni. Au 
fost abordâte și unele aspecte ale 
vieții politice internaționale.

ral Instabilă, cu cerul temporar noros. 
In București : Vreme călduroasă dar 
ușor Instabilă. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea averse izolate de ploaie. 
Vlnt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 15 și 17 grade, 
cele maxime între 25 șl 28 de grade. 
(Margareta Struțu, meteorolog de 
serviciu). 

lui de muncă patriotică in valoare 
totală a lucrărilor ;

— București pentru rezultatele 
deosebite in realizarea planului la 
acțiunile finanțate :

— Cluj pentru rezultatele deose
bite in realizarea planului în profil 
teritorial, pe organizații municipale, 
orășenești și comunale ale U.T.C. ; I

— Brăila pentru rezultatele deo
sebite la lucrările din șantierele ju
dețene și locale ale tineretului :

— Satu Mare pentru rezultatele 
deosebite obținute la lucrările da 
producție, cercetare și proiectare ;

— Mureș pentru rezultatele deose- j 
bite obținute in colectarea și valori- j 
ficarea materialelor refolosibile ; i

— Tulcea pentru rezultatele deo- ■
sebite obținute la lucrările din agri- ■ 
cultură ; J

— Mehedinți pentru rezultatele :
deosebite obținute la lucrările din I 
silvicultură ; j

— Olt pentru rezultatele deosebite 
obținute in recrutarea forței de 
muncă pentru șantierele naționale 
ale tineretului.

(Agerpres)

La București au început, sîmbătă 
dimineața, lucrările primei Comisii 
mixte guvernamentale româno-etio- 
piene de colaborare economică și 
tehntoo-științifică. în spiritul înțe
legerilor și . hotăririlor convenite la 
cel mai înalt nivel, comisia va ana
liza posibilitățile și obiectivele de 
conlucrare bilaterală pentru dezvol
tarea și diversificarea cooperării e- 
conomice și tehnice, pentru lărgi
rea schimburilor reciproc avanta
joase de mărfuri.

Delegația română este condusă de 
Iustin Rogoz, adjunct al ministrului 
industriei chimice, iar delegația e- 
tiopiană de Taye Gulilat, secretar 
general adjunct la Campania Na
țională Revoluționară de Dezvolta
re, președinții celor două părți în 
comisie.

(Agerpres)

„Să întărim lupta unită a popoarelor pentru făurirea unei lumi fără arme și fără războaie I" • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Si in județul Bacău au Ioc in pre

zent însuflețite adunări și mitinguri 
pentru pace si dezarmare, in cadrul 
cărora participantii dau expresie 
hotăririi lor de a milita pentru în
făptuirea acestor deziderate supreme 
semnind Apelul întregului nostru po
nor adresat sesiunii speciale a 
O.N.U.

Astfel, peste 3 000 de oameni ai 
muncii — operatori, maiștri, ingi
neri — de pe platforma petro
chimică Borzești au luat parte 
la un mare miting care a avut loc 
în curtea Uzinei chimice.

„Noi. petrochimiștii din această 
parte a tării — a spus unul dintre 
vorbitori, maistrul Mircea Moise — 
vrem să avem pace pentru a putea 
da tării produsele de care are ne

La Combinatul de utilaj greu din lași, la întreprinderea de prelucrare a lemnului „Libertatea" din Cluj-Napoca și la Liceul de informatică din 
lași se semnează Apelul poporului român adresat sesiunii speciale a O.N.U. consacrată dezarmării

voie economia, să apărăm tot ceea 
ce am înălțat în anii socialismului, 
să fim lâsati să ne creștem copiii 
in liniște. Iată pentru ce semnez cu 
toată hotărirea Apelul adresat se
siunii speciale a O.N.U. și mă an
gajez să întăresc această semnătu
ra prin îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan".

■în cuvinte pornite din inimă, o- 
peratorii chimiști Ion Giurgiu și 
Mircea Pleșoiu. inginerul Adrian Va- 
siliu, maiștrii Tudor Costache și Ște
fan Țigănuș au dat expresie senti
mentelor de recunoștință fată de to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru 
neobosita sa activitate îndreptată 
snre asigurarea condițiilor ca po
norul nostru să-și poată concentra 
eforturile muncii pașnice, construc

tive. în vederea edificării socialis
mului si comunismului ne pămîn
tul scump al patriei.

„Să ne strîngem rîndurile in ju
rul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
luptător neobosit pentru cauza pă
cii și dezarmării. Nutrim convin
gerea fermă că prin lupta unită a 
popoarelor pot fi înfăptuite idealu
rile de pace, prietenie si colaborare 
care animă ne toti oamenii cinstit!", 
a arătat laboranta Minuța Pave- 
lescu.

Vorbitorii s-au pronunțat ferm îm
potriva escaladării curselor Înarmă
rilor nucleare, arătînd pericolele pe 
care le generează pentru soarta po
poarelor. „Sintem alături de toti cei 
care oe diferite meridiane desfășoa

ră acțiuni energice împotriva cursei 
înarmărilor, cer să fie lichidat ar
mamentul nuclear din Europa si de 
pretutindeni — a spus inginerul Ilie 
Stelian. Cu acest gînd, semnez Ape
lul".

în încheierea mitingului, par- 
tieipantii au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă 
în care se reafirmă hotărirea petro- 
chimiștilor din Borzești de a-și înzeci 
eforturile pentru realizarea sarcinilor 
ce le revin, adueîndu-și astfel contri
buția la întărirea patriei, la lupta 
unită pentru apărarea păcii. De a- 
semenea. a fost adresată o tele
gramă sesiunii speciale a O.N.U. 
(Gheorghe Baltă, corespondentul 
„Scînteii").

ACTUALITATEA LA FOTBAL
Campionatul diviziei A s-a încheiat
• Dinamo București - pentru a zecea oară campioană

Ieri s-a încheiat campionatul divi
ziei A la fotbal. Rezultatele ultimei 
etape au fost următoarele : Steaua — 
F.C. Constanța 2—1 ; Corvinul — 
C.S. Tîrgoviște 1—1. F.C.M. Brașov 
— Dinamo 2—1, S.C. Bacău — Jiul
3— 1, Sportul studențesc — A.S.A. 
Tg. Mureș 1—0, U.T.A. — Chimia 
Rîmnicu Vîlcea 2—2. Politehnica Ti
mișoara — F.C. Argeș 3—1. Univer
sitatea Craiova — Progresul Vulcan
4— 0. F.C. Olt — Universitatea Cluj- 
Napoca 3—0.

Clasamentul final : 1. Dinamo
București — campioană națională

Azi începe turneul final 
al campionatului mondial

Cel de-al 12-lea campionat mon
dial de fotbal va fi inaugurat azi. 
13 iunie, pe stadionul „Nou Camp" 
din Barcelona, odată cu meciul din
tre echipa Argentinei, deținătoarea 
titlului, și reprezentativa Belgiei. 
La turneul final din Spania parti
cipă 24 de echipe, angajate în dis
puta pentru cucerirea „Cupei FIFA", 
un trofeu de aur masiv cîntărind 
5,750 kg (trofeu ce Înlocuiește 
vechea „Cupă Jules Rimet". adjude
cată definitiv de selecționata Bra
ziliei. victorioasă la trei ediții : 1958, 
1962, 1970).

Iată componenta grupelor preli
minare : Grupa I : Italia. Polonia, 
Peru. Camerun ; Grupa a Il-a: 
R. F. Germania. Algeria. Chile. Aus
tria ; Grupa a IlI-a: Argentina. 
Belgia. Ungaria. Salvador; Grupa 

(47 puncte). 2. Universitatea Craiova 
(45 p), 3. Corvinul Hunedoara (39 p), 
4. F.C. Olt (39 p), 5. Sportul studen
țesc (38 p), 6. Steaua (37 p). 7. S.C.

Bacău (33 p), 8. Chimia Rm. Vîlcea 
(33 p), 9. C.S. Tîrgoviște (33 p), 10.
F.C. Argeș (32 p), 11. Poli. Tim. (32 
p), 12. Jiul (32 p), 13. F.C.M. Bra
șov (32 p), 14. F.C. Constanța (31 p), 
15. A.S.A. Tg. Mureș (30 p). 16. Uni
versitatea Cluj-Napoca (30 p), 17. 
U.T.A. (29 p), 18. Progresul Vulcan 
București (20 p). Ultimele trei echi
pe au retrogradat în divizia B.

a IV-a: Anglia. Franța. Ceho
slovacia. Kuweit ; Grupa a V-a : 
Spania, Honduras. Irlanda de Nord, 
Iugoslavia ; Grupa a Vl-a ; Brazilia, 
U.R.S.S., Scoția, Noua Zeelandă. 
Primele două clasate din fiecare 
grupă se califică pentru faza a doua: 
4 grupe semifinale. La 10 iulie, la 
Alicante se va disputa partida pen
tru locurile 3—4, iar la 11 iulie 
finala, la Madrid.

Cu prilejul festivității de deschi
dere. pe stadionul „Nou Camp" 
din Barcelona va avea loc un spec
tacol folcloric, al cărui punct cul
minant va fi momentul in care mii 
de tineri barcelonezi vor forma cu 
corpurile lor „porumbelul păcii", 
celebrul desen al marelui pictor 
spaniol Pablo r.casso.

O competiție mult așteptată

„Raliul Dunării — Dacia", 
într-un cadru inedit

Săptămina viitoare — in zilele de 
18, 19 și 20 — se va desfășura, în
tr-un cadru inedit, în județul Tulcea, 
a XVII-a ediție a „Raliului Dunării
— Dacia", competiție automobilisti
că de mare anvergură contind ca 
etapă în campionatul european, in 
„Cupa Păcii și Prieteniei" (rezervată 
piloților din țările socialiste) și în 
campionatul balcanic.

Traseul, in circuit, străbate locuri 
de un pitoresc aparte și mă
soară in total 988 km. Pe parcurs 
concurenții și mașinile lor au de 
trecut prin 27 de controale orare și 
de efectuat 34 de probe speciale.

„Raliul Dunării-Dacia" este orga
nizat de Automobil Clubul Român, 
prin F.R.A.K., cu sprijinul Consiliu
lui popular județean Tulcea. al Cen
tralei industriale de autoturisme și al 
Centralei de pescuit oceanic.

Listele de participări, in curs de 
definitivare, cuprind numele unor 
automobiliști reputați din 9 țări 
europene, unii figurină pe listele 
„A" sau „B“ (de piloți prioritari) ale 
F.I.A. Se contează pe mașini Opel 
Ascona, Ford Escort, Fiat Abarth, 
Renault 5 Alpine. R 5 Turbo. B.M.W., 
Lada, Skoda 130 R.S.. Trabant etc. și
— cele mai numeroase, firește — 
„Dacia 1 300". a căror pregătire pen
tru această severă confruntare spe
răm să corespundă mai mult decît în 
edițiile precedente ale raliului.

Startul și sosirea în „Raliul Dună
rii — Dacia" în fața Casei de cultură 
din Tulcea, pe parcursul întrecerii 
urmind să se treacă (odată sau de 
mai multe ori) prin alte localități 
tulcene. (Ion Dumitriu).



OBIECTIVE PRIMORDIALE ALE SESIUNII SPECIALE A O.N.U. CONSACRATĂ

DEZARMĂRII, RELEVATE ÎN INTERVENȚIILE PARTICIPANȚILOR

Oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare

NAȚIUNILE UNITE — Trimisul 
Agerpres. Neagu Udroiu. transmite : 
Declarînd că într-o perioadă atît de 
dramatică conștiința nu poate să 
tacă, directorul general al UNESCO, 
Amadou Mohtar M’Bow, a subli
niat importanta actualelor mișcări 
pentru pace, fără precedent in isto
rie, care cheamă la responsabilitate 
colectivă pentru destinul umanității.

Primul ministru al Irlandei, Char
les J. Hau^ney. relevind necesitatea 
sporirii eforturilor pentru diminua
rea tensiunii internaționale și creș
terea încrederii intre state, a afir
mat că instrumentele și procedurile 
existente, îndeosebi în cadrul Națiu
nilor Unite, trebuie să devină efec
tive. Națiunile trebuie să învețe, să 
folosească aceste instrumente și pro
ceduri. în Ioc să încerce să-și do- 
bindească drepturi prin intermediul 
războiului.

China s-a opus întotdeauna cursei 
înarmărilor, folosirii forței sau ame
nințării cu forța în relațiile interna
ționale — a subliniat ministrul afa
cerilor externe al R.P. Chineze, 
Huang Hua. El a arătat că apropia
tele convorbiri dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite cu privire la 
limitarea armelor nucleare strategice 
reprezintă un lucru pozitiv și tre
buie să conducă la o înțelegere ca
pabilă să determine stăvilirea cursei 
înarmărilor nucleare, să prevină răz
boiul nuclear. Intre măsurile pe care 
R.P. Chineză le consideră esențiale 
pentru oprirea imediată a cursei 
înarmărilor și realizarea dezarmării, 
vorbitorul a menționat angajamentul 
statelor nucleare de a nu folosi a- 
ceste arme, încetarea de către S.U.A. 
și U.R.S.S. a experimentării, perfec
ționării și fabricării armelor nuclea

re Și reducerea cu 50 Ia sută a tu
turor tipurilor de arme nucleare ce 
le posedă, încetarea de. către toate 
celelalte, state nucleare a testării, 
perfecționării și fabricării armelor 
nucleare, precum și reducerea de 
către acestea a arsenalelor nucleare 
proprii intr-o proporție și într-o mă
sură ce va fi convenită — în con
tinuare toate statele trebuind să se 
angajeze că nu vor folosi armamen
tul convențional pentru intervenție 
ori. agresiune. împotriva sau pentru 
ocuparea militară a altei țări. Inter
zicerea folosirii armelor nucleare 
trebuie să fie însoțită de reducerea 
și distrugerea acestora — a subliniat 
ministrul de externe chinez, reamin
tind că Guvernul R.P. Chineze a de
clarat in mod repetat că R.P. Chi
neză nu va fi niciodată, în nici o 
împrejurare, cea care va folosi pri
ma armele nucleare, că nu va face 
uz de asemenea arme împotriva sta
telor nenucleare.

Principalul obiectiv al actualei se
siuni speciale trebuie să fie stoparea 
cursei înarmărilor, care constituie un 
imens pericol, și punerea în mișcare 
a procesului dezarmării anunțat de 
documentul final adoptat în 1978 — 
a spus în cuvîntul său președintele 
Ciprului, Spyros Kyprianou. El a 
reafirmat sprijinul țării sale fată de 
ideea transformării Mediteranei în
tr-o zonă a păcii.

Sesiunea specială trebuie să oblige 
statele nucleare să procedeze de ur
gență la negocieri referitoare la în
cetarea producției de arme nucleare 
și reducerea stocurilor, să ajungă in 

•cele din urmă la completa distruge
re a întregului armament nuclear — 
a spus în intervenția' sa ministrul a- 
facerilor externe al R.P. Ungare,

Frigyes Puja. Vorbitorul a apreciat 
că, in domeniul nuclear, interzice
rea completă a experiențelor nuclea
re .reprezintă un obiectiv de primă 
urgentă.

Ministrul relațiilor externe al Fran
ței, Claude Cheysson, a declarat că în 
permanentă trebuie avut in minte 
două obiective principale — pacea și 
dezarmarea. Franța crede că aceste 
obiective pot fi atinse printr-un e- 
chilibru militar între Est și Vest „la 
cel mai sigur și coborit nivel posi
bil", prin apărarea și garantarea in
dependentei fiecărui stat. întărirea 
securității regionale. Pentru a rea
liza aceste obiective, comunitatea 
internațională va trebui să consoli
deze procedurile și instituțiile ce au 
în competentă dezarmarea, să infor
meze și să mobilizeze opinia pu
blică.

Ministrul afacerilor externe al In
diei a prezentat sesiunii un mesaj 
al guvernului indian. în care se 
atrage atenția că omenirea nu a fost 
vreodată mai aproape de un război 
nimicitor ca in această perioadă. Ca 
urmare, premierul Indira Gandhi se 
pronunță pentru „depunerea unor 
eforturi maxime pentru a se reveni 
pe drumul păcii și progresului", se 
arată în mesaj.

Pe de altă parte, documentul con
ține un program concret de dezar
mare. în patru puncte, care preconi
zează interzicerea - imediată a ori
căror experiențe nucleare. înghe
țarea producției și cercetărilor în 
sfera armamentului nuclear, reali
zarea unui acord general care să 
interzică utilizarea armelor nucleare 
si începerea unor negocieri asupra 
unui tratat privind dezarmarea ge
nerală și totală.

Apărarea păcii, suprema îndatorire a popoarelor
• Cea mai amplă manifestație pentru pace din istoria Americii • La New York, 500 000 de 

participanți la marșul antinuclear au adresat o înflăcărată chemare la rațiune pentru a se 
asigura supraviețuirea rasei umane

„O zi istorică pentru New York", 
astfel a fost apreciată ziua de sim- 
bătă, 12 iunie 1982, ziua marelui 
marș pentru dezarmare nucleară, la 
care au participat aproximativ 
500 000 de persoane, manifestare 
internațională fără precedent, avind 
ca scop să exprime in fața partici- 
panților la sesiunea specială a 
O.N.U. pentru dezarmare voința de 
pace a opiniei publice de pe toate Continentele." ... . .

Manhattanul, dominat de silue- 
tele zgirie-norilor, a fost inundat de 
la primele ore ale dimineții de ne- 
sfirșite coloane de oameni. Ele re
uneau grupuri de manifestanți ve
nite de pe tot cuprinsul Americii : 
din San Diego și Los Angeles, San 
Francisco, New Orleans și Mem
phis, din zona marilor lacuri și pini 
la Florida... Pot fi ușor identificate, 
după pancartele cu însemnele res
pective, zeci și sute de grupări, miș
cări pentru pace, organizații sindi
cale, de copii, femei, veterani de 
război, artiști, medici, organizații 
religioase; intre manifestanți se 
află oameni politici americani, pre
cum și reprezentanți ai unui mare 
număr de organizații din diferite 
alte țări ale lumii. Cu toții s-au 
contopit intr-un impresionant flu
viu uman — intrerupt de pitorești 
care alegorice — care înaintează in 
tam-tamul tobelor spre „First Ave
nue", locul de pornire a marșului. 
Peste această imensă și variată 
mulțime se disting, sub cele mai 
sugestive forme, avertismente asu
pra primejdiilor teribile ce pindesc 
omenirea dacă se va continua cursa 
înarmărilor, înflăcărate apeluri la 
rațiune adresate statelor pentru a se 
asigura supraviețuirea speciei u- 
mane.

La ora 9 a început mitingul din 
fața sediului Națiunilor Unite, după 
care participanții la marș s-au în
dreptat spre vestitul Central 
Park, unde au luat cuvîntul repre
zentanții diverselor organizații. 
Printre vorbitori s-au aflat Coretta 
King, văduva cunoscutului militant 
de culoare Martin Luther King, lor
dul Noel Baker, laureat al Premiu
lui Nobel pentru pace, copreședinte 
al Campaniei mondiale pentru dez
armare, Helen Caldicott, reprezen
tanta organizației „Medicii pentru 
responsabilitate socială", generalul

italian Nino Paști, fost comandant 
al N.A.T.O., Carol Bellamy, pre
ședinte al Consiliului municipal 
New York, o serie de congresmani. 
Cu deosebită emoție a fost ascultat 
cuvîntul unor supraviețuitori ai 
bombardamentelor de la Hiroshima 
și Nagasaki.

De pe estradele ridicate in aer 
liber, cunoscuți actori precum Ur
son Welles și Dick Gregory, poeți 
și cintăreți precum James Taylor, 
Peter Seeger, Linda Ronstadt. Jack- 
son Browne, formații de muzică ti- 
nără ca „Third World" și „Sweet 
Honey in the Rock", nenumărați 
alți artiști, prezenți ei înșiși in co
loanele manifestanților, au recitat 
poezii Și. au clntat cintece închinate 
păcii, au rostit înflăcărate îndem
nuri pentru oprirea cursei spre dis
trugere nucleară.

La ora transmisiei acestei cores
pondențe, ora de închidere a ediției 
ziarului, cină la București se apro
pie miezul nopții, in Central Park 
continuă marea dezbatere populară

Toate eforturile pentru împiedicarea 
unui război nuclear, 

pentru o pace trainica in lume

Un mare miting la Lidice
PRAGA 12 (Agerpres). — La Lidi

ce, localitate cehoslovacâ distrusa 
în întregime, în urmă cu 40 de ani, 
de ocupanții naziști, a avut loc, la 
12 iunie, un mare miting pentru 
pace, la care au luat parte Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al

P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace, alți conducători 
de partid și de stat, relatează a- 
genția C.T.K.

Participanții la miting au adoptat 
un apel către popoarele lumii, ce- 
rîndu-le să împiedice izbucnirea 
unui război termonuclear.

Orașul Charleroi nu dorește rachete nucleare !
BRUXELLES 12 (Agerpres). — 

In Belgia, ca și în alte țări din 
Europa, continuă și se intensifică 
acum, in timp ce 'se desfășoară se
siunea specială a O.N.U. consacra
tă dezarmării, manifestările împo
triva politicii de înarmări nucleare, 
pentru adoptarea unor măsuri de 
natură să stimuleze destinderea, 
încrederea și securitatea internațio
nală. Orașul Charleroi, important 
centru industrial al Belgiei, a fost

declarat zonă denuclearizabă. Odată 
cu anunțarea acestei hotăriri. muni
cipalitatea orașului a subliniat că 
vor fi interzise orice lucrări pen
tru amplasarea in această zonă a 
rachetelor nucleare. Totodată, se 
va interzice amplasarea sau trans
portarea de orice fel de armament 
atomic pe teritoriul acestui oraș. 
Consiliul municipal 6-a adresat 
autorităților regiunii Vallopia cu 
propunerea de a proclamă întreaga 
regiune drept zonă denuclearizată.

Desen de Tudor ISPAS

asupra unei teme de cea mai strin
gentă actualitate, care ridică in fața 
popoarelor suprema alternativă : 
supraviețuire sau distrugere. Răs
punsul dat de participanții la 
această istorică manifestație este 
unul singur : popoarele nu mai vor 
un nou război, nu mai vor o nouă 
Hiroshimă, ele vor pace.

„Marșul pentru dezarmare nu
cleară de la New York — ne-a de
clarat. Leslie Cagan, intr-o convor
bire avută in ajun, la sediul Comi
tetului de pregătire, ea fiind mem
bră a grupului operațional — re
prezintă cea mai mare demonstrație 
din istoria Americii. Scopul său ? 
A exprima voința popoarelor de a 
se opri cursa spre sinucidere, de a 
se transfera spre binele oamenilor 
fondurile irosite pentru înarmări".

Acesta a fost mesajul transmis 
spre toate zările de cei 500 000 de 
participanți la marșul de la New 
York.

Dumitru ȚINU
New York

r

„Un eveniment important in dezvoltarea 
legăturilor de prietenie româno-polone"

Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. a aprobat rezultatele vizitei 
oficiale de prietenie în România a delegației de partid și de stat 

a R. P. Polone
VARȘOVIA 12 (Agerpres). — Agen

ția P.A.P. informează că Biroul Po
litic al C.C. al P.M.U.P. a examinat, 
în cadrul unei ședințe, situația social- 
politică actuală a R. P. Polone și a 
stabilit sarcinile ce decurg din ea 
pentru activitatea partidului.

Biroul Politic a examinat, de ase-, 
menea, raportul cu privire la desfă
șurarea vizitei oficiale de prietenie în 
Republica Socialistă România a dele
gației de partid și de stat a R. P. Po
lone, aprobind rezultatele convorbiri
lor care au avut loc.

Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. a 
relevat că vizita a constituit un eve
niment important în relațiile bilate
rale și că ea a contribuit la întărirea 
legăturilor de prietenie dintre cele 
două state și popoare. A fost subli
niată importanța schimbului priete
nesc de vederi în probleme interna

ționale cardinale, în special voința 
fermă a celor două state de a acțio
na intens pentru întărirea păcii și 
securității în Europa și în lumea în
treagă. Un loc important în cadrul 
convorbirilor — s-a relevat în ra
port — a revenit problemelor cola
borării economice și cointeresării re
ciproce în căutarea unor noi posibi
lități de specializare și cooperare în 
producție, folosirii capacităților libe
re ale industriei poloneze, precum și 
dezvoltării schimburilor comerciale.

Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. 
a aprobat direcțiile privind dezvol
tarea contactelor dintre P.M.U.P. și 
Partidul Comunist Român, schimbul 
de experiență in ce privește con
strucția socialistă în cele două țări, 
precum și dezvoltarea colaborării 
dintre organizații și instituții in di
ferite domenii.

Pentru folosirea în scopuri pașnice 
a energiei nucleare

• Sesiunea Consiliului guvernatorilor al A.I.E.A. • Intervenția 
șefului delegației române

VIENA 12 (Agerpres). — La Viena 
s-au desfășurat lucrările sesiunii 
Consiliului guvernatorilor al Agenției 
Internaționale pentru Energia Ato
mică (A.I.E.A.), la care au luat par
te delegații din statele membre, pre
cum și observatori.

Din țara noastră a participat o 
delegație condusă de Cornel Mihu- 
lecea. președintele Comitetului de 
stat pentru energia nucleară.

Documentele prezentate sesiunii și 
dezbaterile asupra acestora au evi
dențiat potențialul și perspectivele 
dezvoltării aplicațiilor pașnice ale 
energiei nucleare, interesul țărilor 
de a pune în valoare acest poten
țial pentru progresul lor econo
mic și social. în centrul atenției 
consiliului s-au aflat o serie de 
probleme privind rolul și răspunde
rile crescînde ce revin A.I.E.A. în 
sprijinirea eforturilor proprii ale ță
rilor membre, îndeosebi ale celor în 
curs de dezvoltare, pentru promo
varea aplicațiilor pașnice ale ener
giei atomice și realizarea programe
lor naționale de energie nucleară.

Dezbaterile consiliului au eviden
țiat, totodată, contribuția sporită pe 
care agenția trebuie să o aibă în

promovarea cooperării internaționale 
în domeniul utilizării energiei nu
cleare in folosul tuturor popoarelor. 
Consiliul a adoptat o serie: de re
comandări și decizii privind, între 
altele, Programul de activitate al 
agenției pînă in 1988. Programul de 
asistentă tehnică pe anii următori. 
S-a recomandat admiterea, totodată, 
a Namibiei ca membru al A.I.E.A.

Luînd cuvîntul în dezbateri, șeful 
delegației române a prezentat pozi
ția țării noastre privind aplicațiile 
pașnice ale energiei nucleare, drep
tul tuturor țărilor de a beneficia 
de acestea, necesitatea intensificării 
cooperării Internationale în acest do
meniu, a asigurării unui transfer 
larg de tehnologii nucleare, căile și 
mijloacele de creștere a contribuției 
A.I.E.A. Ia realizarea programelor 
naționale de energie nucleară.

Șeful delegației române .a avut o 
serie de întilniri cu guvernatori din 
partea altor țări, precum și cu direc
torul general al A.I.E.A., Hans Blix. 
cu membri ai Secretariatului agen
ției, în cadrul cărora au fost discu
tate probleme privind cooperarea tă
rii noastre cu țările respective și cu 
A.I.E.A. în domeniul folosirii pașni
ce a energiei nucleare.

Conflictul anglo-aigentinian
• Operațiunile militare din jurul capitalei Insulelor Malvine 

(Falkland) • Declarațiile președintelui Argentinei
BUENOS ÂIRES 12 (Agerpres). — 

Trupele britanice de intervenție au 
declanșat simbătă un puternic atac 
asupra capitalei Insulelor Malvine 
(Falkland), informează un comunicat 
al Statului comun major, citat de a- 
gențiile internaționale de presă. Se 
precizează că trupele argentiniene 
care apără Puerto Argentino (Port 
Stanley) s-au angajat în lupte în
verșunate cu forțele britanice.

Anterior atacului, trupele argen
tiniene reușiseră să împingă frontul 
britanicilor de la Mount Kent. Fitz 
Roy și Agradăble. prin atacuri de 
scurtă durată, și executaseră bom
bardamente asupra pozițiilor trupelor 
britanice de intervenție.

LONDRA 12 (Agerpres). — Minis
terul Apărării al Marii Britanii a 
refuzat. Simbătă. să comenteze in
formațiile provenind din Argentina 
privind lansarea unui atac terestru, 
sprijinit de aviație, de către unitățile

britanice asupra pozițiilor argenti
niene din Port Stanley (Puerto Ar
gentino). capitala Insulelor Malvine 
(Falkland) — relatează agențiile Reu
ter, France Presse și Associated 
Press. Purtătorul de cuvînit britanic 
a afirmat că Ministerul Apărării nu 
deține alte date privind luptele din 
arhipelag în afara celor difuzate cu 
o zi in urmă.

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Buenos 
Aires, președintele Argentinei, Leo- 
po'ldo Galtieri, subliniind sprijinul 
moral și material acordat Argentinei 
de către statele din regiune în pro
blema Malvinelor (Falkland.),, a anun
țat o reorientare a politicii externe 
a țării cu precădere in direcția țări
lor latino-americane și caraibiene — 
transmite agenția E.F.E. „Vom inau
gura această nouă politică, folosind 
limbajul faptelor concrete", a spus 
Leapoldo Galtieri.

0 practică cu urmări nefaste pentru țările 
in curs de dezvoltare

Ziarul Indian „Național Herald" despre racolarea 
de specialiști de către țările occidentale

DELHI 12 (Agerpres). — Țările oc
cidentale practică pe scară largă ra
colarea de specialiști calificați din 
țările în curs de dezvoltare — scrie 
ziarul indian „Național Herald". Po
trivit datelor UNCTAD. în pe
rioada 1960—1975, în S.U.A.. Anglia 
și Canada se aflau 420 000 specialiști 
din țările în curs de dezvoltare. în 
majoritate medici, ingineri și oameni 
de știință. Ziarul relevă că in facul
tățile americane se pregătesc anual 
8 000 medici, dar necesarul de medici 
ăl acestei țări este de 12 000. Dife

rența este completată cu medicii a- 
trași din țările în curs de dezvol
tare.

O situație analogă se întilneste si 
în Anglia și Canada, unde 30 la sută 
din medici sînt străini, în principal 
indieni.

Richard Titmus. profesor la Școa
la de economie și științe politice din 
Londra, relevă că in perioada 1969— 
1977 S.U.A. au economisit cinci mi
liarde dolari pentru, pregătirea ca
drelor proprii prin „importul" a 
150 000 medici, ingineri, tehnicieni și 
oameni de știință din diverse țări.

Evoluția evenimentelor din Liban
• Poziția Organizației pentru Eliberarea Palestinei privind 
încetarea locului • La Beirut și in împrejurimi, operațiunile 
militare au continuat cu intensitate in cursul zilei de ieri
BEIRUT 12 (Agerpres). — Organi

zația pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) l-a informat pe secretarul 
general al O.N.U. că „este de acord 
să respecte încetarea focului în Li
ban" însoțită de o retragere necondi
ționată a trupelor israeliene din a- 
ceastă țară, „potrivit rezoluțiilor 508 
și 509 ale Consiliului de Securitate" 
— informează agenția France Presse. 
referindu-se la știrea transmisă in 
acest sens de agenția palestiniană 
W.A.F.A. Aceasta a precizat că de
cizia privind respectarea încetării fo
cului i-a fost comunicată secretaru
lui general al O.N.U.. Javier Perez 
de Cuellar, intr-un mesaj al pre
ședintelui Comitetului Executiv al 
O.E.P.. Yasser Arafat.

BEIRUT 12 (Agerpres). — Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, a adresat un 
mesaj secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, în care ii 
face cunoscut că, in ciuda intrării în 
vigoare a acordului de încetare a 
focului, agresiunea israeliană împo
triva Libanului continuă, relatează 
agenția palestiniană de presă 
W.A.F.A., citată de agenția France 
Presse. Mesajul a fost remis repre
zentantului O.N.U. în Liban, preci
zează agenția.

BEIRUT 12 (Agerpres). — în ciuda 
proclamării încetării focului cu o zi 
în urmă. în Liban, simbătă. Israelul 
a continuat și chiar a intensificat ac
țiunile sale agresive în unele zone 
ale teritoriului libanez, în special in 
perimetrul Beirutului și pe înălți
mile situate la est de capitală, infor
mează agențiile internaționale de 
presă.

începînd de simbătă dimineața, a- 
nunță agenția palestiniană de știri 
W.A.F.A., reluată de France Presse, 
sectorul de vest al capitalei libaneze 
și împrejurimile sale au fost ținta

unui bombardament încrucișat exe
cutat de forțe terestre-, aeriene și 
navale israeliene. Agenția ' W.A.F.A. 
relevă că in • cursul raidurilor de 
simbătă dimineața , asupra vestului 
Beirutului, aviația israeliană a lan
sat bombe cu fragmentație. care au 
provocat numeroase victime in rin- 
dul populației civile.

Atacurile, in care s-au folosit di
ferite mijloace de luptă, declanșate 
in valuri succesive sau concomitent, 
au vizat regiunea Khalde, la sud de 
Beirut,' aeroportul internațional din 
capitala Libanului, cartie-re de locu
ințe. Bombardamentele cele mai in
tense au fost dirijate asupra taberei 
din Sabra a refugiaților palestinieni, 
a împrejurimilor zonelor Fakhani și 
Borj al Baraajneh, din Beirutul de 
vest, și a alțor numeroase localități.

Itelatînd despre operațiunile mili
tare israeliene de simbătă. agențiile 
internaționale de presă subliniază 
agravarea condițiilor locuitorilor 
Beirutului și ale refugiaților venițî 
in capitală din alte regiuni ale Liba
nului, care suferă acut de pe urma 
lipsei de alimente, apă potabilă, me
dicamente, precum și din cauza difi
cultăților in aprovizionarea cu ener
gie electrică.

BEIRUT 12 (Agerpres). — Mii de 
persoane civile au fost ucise sau 
rănite in șase zile de lupte in Li
ban, potrivit estimărilor provizorii 
ale Crucii Roșii Internaționale. A- 
genția Reuter transmite că oficiali
tăți ale acestui organism internațio
nal precizează că numărul persoa
nelor ucise este mai mare de 1 000, 
cit au fost înregistrate in cursul in
vadării de către Israel â’i ^'dului Li
banului in 1978, precizea1 ? agenția.

Datele preliminare publicate de 
Crucea Roșie libaneză arătau că cel 
puțin 1 000 de persoane au fost uci
se și peste 3 000 rănite în orașul 
Saida, de pe coasta Mediteranei, 
aflat la 40 km sud de Beirut.

Vie condamnare a acțiunilor agresive 
ale Israelului

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres) 
— Intr-un comunicat aprobat in 
unanimitate. Biroul de coordonare 
al țărilor nealiniate ■condamnă agre
siunea brutală a Israelului in Liban, 
relevînd că, prin acțiunile agresive 
împotriva suveranității și integrității 
teritoriale a acestei țări, guvernul 
israelian „a încălcat flagrant Carta 
Națiunilor Unite".

„Biroul de coordonare al țărilor 
nealiniate cere „respectarea strictă 
a suveranității, integrității teritoria
le, unității și independenței politice 
a Libanului. în cadrul frontierelor 
sale recunoscute pe plan internațio
nal", exprimindu-și solidaritatea de
plină cu poporul și guvernul libanez.

„Biroul de coordonare — se arată 
în continuare in document — reafir
mă solidaritatea și sprijinul său de
plin față de poporul palestinian, 
care, sub conducerea O.E.P.. luptă 
pentru realizarea drepturilor sale 
inalienabile la autodeterminare,,, ip- 
dependență națională și crearea unui 
stat suveran".

Țările nealiniate au chemat Con
siliul de Securitate șă adopte măsu
rile necesare pentru incetarea ime
diată a acțiunilor militare în Liban 
și retragerea forțelor israeliene din 
această tară.

PARIS 12 (Agerpres). — Partidele, 
comuniste din Europa occidentală 
au adresat un apel opiniei publice 
internaționale, chemind-o „să-și în
tărească solidaritatea cu popoarele 
libanez și palestinian, cu Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei și

Mișcarea Națională Libaneză" — se 
arată intr-un comunicat dat publici
tății la Paris, reluat de agenția 
France Presse.

VIENTIANE 12 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al Laosu- 
lui a dat publicității o declarație în 
care se condamnă atacurile israeliene 
împotriva Libanului și se cere înce
tarea tuturor actelor de agresiune, re
tragerea tuturor trupelor israeliene 
de pe teritoriul libanez.

PARIS 12 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al Franței, citat de 
agenția U.P.I., a amintit prevederile 
rezoluției 509 a Consiliului de Secu
ritate și ale Declarației Consiliului 
ministerial al Pieței comune, care 
cer „retragerea necondiționată șî 
imediată . a forțelor israeliene" la 
frontierele recunoscute pe plan in
ternational ale Libanului.

LONDRA 12 (Agerpres). — Refe
rindu-se. intr-un interviu acordat 
postului britanic de televiziune 
,,.I,Ț,N,“, la problemele Orientului 
Mijlociu, ministrul de externe al 
Marii Britanii, Francis Pym. a de
clarat. că dreptul la autodeterminare 
al poporului palestinian este „cheia 
soluționării" situației din această 
parte a lumii. „Pacea și. stabilitatea 
in această regiune nu pot exista fără 
să se țină seama de aspirațiile po
porului palestinian", a spus, in con
text, șeful diplomației britanice.

e scurt
„ZILELE ROMÂNIEI", manifes

tare organizata sub auspiciile auto
rităților regiunii italiene Umbria, 

I s-au desfășurat in orașul Assisi. Au 
fost prezentate o expoziție cuprin- 

Izind lucrări de Anamaria Smi- 
gelschl și Doina Simionescu și o ex
poziție de fotografii intitulată 
„România — țară latină".

I REUNIUNE A PIEȚEI COMU
NE. La Bruxelles s-au deschis 

I simbătă lucrările unei reuniuni ex
traordinare a miniștrilor de finan
țe ai țărilor membre ale Pieței co- 

Imune, convocată, în principal, la 
cererea Franței. După cum infor
mează agenția France Presse, în 
cadrul reuniunii va fi examinată 

I situația din cadrul Sistemului mo
netar (vest-)european (S.M.E.), în 

I centrul dezbaterilor aflindu-se, po
trivit cercurilor: comunitare. re
ajustarea parității mai multor mo- 

> nede afectate de inflația care mar
chează țările membre ale C.E.E.

ÎNTREVEDERE LA BEIJING. 
Deng Xiaoping, vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, a avut, sîm- 
bătă, la Beijing o întrevedere cu 
președintele Zairului, Mobutu Șese 
Seko, aflat in vizită în R. P. Chi
neză.

BANCA CENTRALA A CANA
DEI a anunțat majorarea ratei do- 
binzii preferențiale la 16,2 Ia sută, 
de la 15.87 la sută, nivel atins în 
urmă cu o săptămină, relatează 
agenția Reuter. Măsura a fost 
adoptată în scopul declarat al fri- 
nării scăderii cursului de schimb 
al dolarului canadian în raport cu 
dolarul S.U.A.

CENTENARUL NICOLAE T1TU- 
LESCU. tn cadrul acțiunilor dedi
cate centenarului Nicolae Titulescu, 
ziarul guvernamental „New Libe
rian" a publicat articolul „Nicolae 
Titulescu — un mare soldat al pă
cii".. După prezentarea vieții lui 
Nicolae Titulescu, ziarul subliniază 
că activitatea politico-diplomatică 
desfășurată de marele om de stat 
român in perioada interbelică re
prezintă o continuare a tradițiilor 
progresiste și democratice ale diplo
mației române moderne.

ORA DE VARA IN ȚĂRILE 
C.E.E. Miniștrii pentru problemele 
transporturilor din țările membre 
ale Pieței comune, întruniți la 
Luxemburg, au hotărît ca. începînd 
din anul viitor, cele zece țări să 
treacă în aceeași zi la ora de vară, 
adică ultima simbătă a lunii mar
tie, informează agenția France 
Presse. Revenirea la ora solară a 
„celor zece" se va face însă dife
rențiat, cele mai multe țări optînd 
pentru 6firșitul lunii septembrie.

O HOTÂRIRE A O.U.A. IN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA DIN CIAD. Daniel
Arap Moi, președintele în exercițiu al Organizației Unității Africane, a dat 
ordin vineri forței interafricane pentru menținerea păcii în Ciad să se re
tragă înainte de 30 iunie, relatează agenția France Presse, citind postul 
de radio kenyan. Arap Moi a luat această hotărire in urma ultimelor eve
nimente din Ciad, marcate de înlăturarea de la putere a fostului șef de 
stat, Goukouni Oueddei.
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(Ofie/iarz/edamâuea
Mistere și enigme

- ...totuși mărturisesc că nu prea înțeleg, nu mi-e clar.
- Adică ? Ce nu-i limpede, unde-s misterele și enigmele ? I Și 

ei este democrație, dar cu specificul său, cu aspecte aparte.
Uite, intr-o capitală vest-europeană a avut loc o demonstrație 

stradă. Manifestanții purtau pancarte și scandau lozinci ; lucrurile 
cam degenerat cind s-a ajuns în fața imobilului ; din coloană s-au 
lansat petarde — și li s-a replicat cu jeturi de apă.

- Ei și, astq-i ceva aparte ? Lucruri obișnuite.
- Nu, nu-i deloc așa. Căci coloana manifestanților era formată din 

patroni de întreprinderi ; ei erau cei care manifestau și strigau lo
zinci, revendicind micșorarea revendicărilor muncitorești. Manifestația 
a avut loc in fața unui viitor sediu al sindicatelor, iar constructorii 
de pe șantier au ripostat, punînd furtunurile pe patroni...

- S-au cqm fleșcăit raporturile sociale, ca macaroanele fierte...
— Ei nu, nu-i chiar exces de toleranță. Uite, de pildă, în altă țară, 

a crescut repejor numărul unor organizații, care, intre altele, se ocupă 
îndeaproape de străini. Nu in sensul că i-ar trata cu dulceață și apă 
rece, sau măcar cu vechea denumire plină de tandrețe „muncltori- 
oaspeți” ; nu, acum ii tratează cu termenii : „șobolani", „animale", 
„hoarde care au năpădit ca lăcustele". Ei reprezintă „un pericol na
țional care amenință rasa pură cu un genocid biologic" ; de aceea 
se preconizează trecerea la acțiune,: „străinii ar trebui castrați, iar 
muierile lor sterilizate". Atacarea și devastarea căminelor unde sint 
adăpostiți imigranții sint „reacții sănătoase ale populației". O do
rință vehementă : „să se instaleze mitraliere cu care să fie secerați 
toți străinii". Și concluzia : „ar trebui să vină un om ca Hitler".

- Oh, vocabularul pare cunoscut. Dar societatea nu intervine, nu 
protejează... ?

- Ba da, cum să nu, protejează. Uite, in altă țară o început pro
cesul împotriva unor brigăzi teroriste, care și-ou luat numele de la 
culoarea sîngelui de pe miinile membrilor. Pentru securitatea incul- 
patilor au fost amenajate boxe cu pereți de oțel blindat și geamuri 
antiglonț ; clădirea e impinzită cu grilaje, sisteme de alarmă elec
tronice și camere de televiziune cu telecomandă automată ; afară sint 
tu-nuri de observație plus supraveghere antiaeriană ; mișună cohorte 
de agenți, plus o sută de ciini polițiști. Ei, dacă fostul prim-ministru 
asasinat ar fi dispus de asemenea mijloace de protecție...

- Intr-adevăr, e tragic, e zguduitor...
- Să nu răminem însă cu un asemenea tablou sumbru — de ce 

să nu vedem și unele aspecte mai nostime ? ! Chiar săptămină asta 
au avut loc alegeri primare în California și întrucît sondajele antici
paseră o participare foarte slabă, sub 20 la sută, a alegătorilor, un 
producător de televiziune a avut o idee originală pentru a combate 
apatia electorală : organizarea unei loterii la care biletul de partici
pare să-l constituie dovada votării. Autoritățile locale au-fost de acord, 
multe întreprinderi au fost fericite de prilejul publicității gratuite - 
așa că s-au adunat premii de 5 milioane dolari.

Din lista premiilor oferite menționăm : zilnic, pe viață, o pungă 
de cartofi prăjiți; o excursie pe o săptămină in Hawaii; o seară in in
timitate cu o actriță de televiziune ; un abonament pe viață la un 
club de cultură fizică ; aparate fotografice, magnetofoane, brichete 
și alte obiecte. Acum e clar ?

- Sigur, sigur că da, e limpede, nu-s nici un fel de mistere sau 
enigme. Oricine poate înțelege cum se dezvoltă democrația respectivă 
prin creșterea accesibilității actrițelor de televiziune și cum se întă
rește conștiința civică atunci cind e alimentată zilnic cu cartofi prăjiți.
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