
1

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LI Nr. 12 383 Miercuri 16 iunie 1982 6 PAGINI — 50 BANI

IN LUMINA EXPUNERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA PLENARA C.C. AL P.C.R.

INIVELUL ÎNALT AL ACUMULĂRII 
la temelia progresului economic și social al patriei

„Societatea noastră socialistă, ca orice societate dealtfel, trebuie 
să asigure permanent mijloacele pentru reproducția lărgită, o acumulare 
înaltă - baza dezvoltării forțelor de producție, a nivelului de civilizație 
generală a țării".

NICOLAE CEAUȘESCU

BUNA ÎNTREȚINERE A CULTURILOR
este hotăritoare pentru recolta acestui an!

a ' efortului propriu 
nostru popor pentru pro-

Argumentele istoriei
Apelăm deseori la aprecieri si date 

statistice mai vechi pentru a putea 
măsura cit mai exact drumul parcurs, 
pentru a înțelege amploarea trans
formărilor înregistrate intr-o pe
rioadă sau alta, dimensiunea ma
teria’' a ' efortului propriu al 
lntreg«. ...
pășirea .-anomică și socială a pa
triei. Și nu o dată comparațiile sint 
surprinzătoare. „România este as
tăzi de 15 ori mai bogată decit 
In 1950", rostea simplu, la recenta 
plenară lărgită a C.C. al P.C.R., 
un mare adevăr istoric secreta
rul general al pytidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Un adevăr 
născut din munca neobosită a între
gului popor, din zilele și nopțile de 
muncă impresionante, pline de dă
ruire ale anilor socialismului, din 
efortul susținut pe care națiunea 
noastră l-a făcut pentru dezvoltarea 
industriei și modernizarea agricultu
rii, pentru progresul întregii econo
mii. Spunem cu demnitatea unui po
por conștient de averea sa cea mai 
de preț pe care o posedă — munca 
creatoare — că nimic din ce am în
făptuit in acești ani nu ne-a picat 
din cer. că totul am dobîndit cu su
doarea și truda noastră. Iar dacă ar 
fi să zăbovim ini perimetrul strict 
economic al explicării impresionan
tului salt al României de la o „țară 
eminamente agricolă", cu o indus
trie slab dezvoltată și o agricultură 
înapoiată, la „România 
dustrial-agrară", 
ternică și o 
dezvoltate și 
mental forte.
convingătoare. „ „___ _
înaltă a acumulării socialiste. No
țiune mai aridă pentru unii, vom 
căuta s-o explicăm, nu atit ..ex ca
thedra", cit prin prisma efortului 
material impus și al implicațiilor e- 
conomice și sociale.

Dar să apelăm la „o clipă" de is
torie. Ce spunea „Enciclopedia 
României", apărută în 1939, despre 
„capacitatea" de a investi a econo
miei românești : „Noi nici nu am 
dispus de capitaluri, nici nu ne-am 
străduit a încuraja cindva, pe bază 
de politică de stat, formarea capita
lului românesc... Cu bugete de 40 mi
liarde lei, din care nici zece la sută 
nu se folosesc in investiții producă- 
toar scoruri de venituri, ar trece 
inc A zeci de ani pini să ne 

A.economlcește“.
Iată insă că pesimista prorocire nu 

s-a adeverit și că n-au fost necesare 
„multe zeci de ani pină să ne în
chegăm economiceșțe". A fost nevoie 
de’ a curma vechea' politică de aser
vire economică și politică a țării 
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țară in*
cu o industrie pu- 

agricultară in plină 
modernizare, argu- 
eu deplină putere 
11 constituie rata

MARȘURILE PĂCII“In cadrul amplelor manifestări din intreaga țară 

consacrate înfăptuirii dezarmării, ieri au început f, 55

viguroasă expresie a hotărîrii întregului nostru popor de a milita, împreună cu toate forțele păcii, 
pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru eliberarea omenirii de primejdia nucleară

Aspect de la marea adunare

Răspunzînd inflăcăratului îndemn al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cetățenii patriei noastre desfă
șoară în aceste zile ample acțiuni în sprijinul mari
lor deziderate ale contemporaneității - oprirea 
cursei înarmărilor, realizarea dezarmării. In cadrul 
acestor acțiuni se semnează Apelul adresat sesiunii 
speciale a O.N.U. consacrată dezarmării ; totodată,

populară a cetățenilor din sectorul 2 al Capitalei, participant la marșul pentru pace și dezarmare 

ieri au început „Marșuri ale păcii", în întreprinderi 
și instituții, în cooperative agricole contfnuînd să 
aibă loc însuflețite mitinguri și adunări populare.

Prin toate acestea poporul român spune un NU I 
hotărît înarmărilor nucleare, cere să se facă totul 
pentru ca sesiunea specială a O.N.U. să adopte 
măsuri concrete în vederea trecerii la dezar
mare, exprimîndu-și convingerea nestrămutată că

RELATĂRI DE LA

Foto: S. CRISTIAN

STĂ IN PUTEREA POPOARELOR SĂ DETER
MINE ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR, SA 
IMPUNĂ RELUAREA PROCESULUI DE DES
TINDERE, SĂ ÎNFĂPTUIASCĂ O LUME FĂRĂ 
ARME Șl FĂRĂ RĂZBOAIE, A PĂCII Șl ÎNȚE
LEGERII I

„MARȘURILE PĂCII"—IN PAGINA A V-A

DEZBATERI 
IDEOLOGICE.

de către statele industrializate și 
de a descătușa șl valorifica uria
șele energii creatoare ale poporu
lui nostru, harnic și demn, în
zestrat din plin cu harul inventivi
tății. Misiune istorică grandioasă, pe 
care și-a asumat-o Partidul Comu
nist Român, situat In fruntea po
porului în mersul său hotărît pe ca
lea socialismului.

O Întrebare cheie : 
cit consumăm și cit acumulăm 

din venitul național ?
întreaga dezvoltare a societății o- 

menești stă mărturie că tot ceea ce 
a determinat progresul și prosperita
tea popoarelor, creșterea bogăției 
naționale, întărirea independenței și 
suveranității lor 
își are izvorul in 
gradul de acu
mulare, in pro
porțiile și inten
sitatea reproduc
ției lărgite. Dacă 
..acumularea re
prezintă funcția 
progresistă cea mai importantă a 
societății", cum spunea Fr. En
gels, pentru o economie înapoiată sau 
in cura de dezvoltare alegerea mo
mentului istoric cind trebuie făcută 
opțiunea pentru alocarea unei părți 
importante din venitul național pen
tru necesitățile reproducției lărgite 
devine o problemă vitală a demaraju
lui industrializării, ce hotărăște des
tinul fiecărei țări. Astăzi nu numai 
că nu se poate concepe dezvoltarea 
fără acumulare, dar orice neglijare 
sau subestimare a acesteia, după cum 
și orice absolutizare a ei pot avea 
consecințe dintre cele mai nefavora
bile atit asupra progresului, cit și 
asupra bunăstării oamenilor. Nu se 
poate consuma in întregime venitul 
național pentru satisfacerea necesi
tăților curente ale oamenilor, după 
cum tot așa de adevărat este că nu 
se poate utiliza venitul național nu
mai pentru acumulare. întotdeauna, 
venitul național utilizat se va împărți 
in două părți: una sub forma fondu
lui de dezvoltare economico-socială 
și alta sub forma fondului de con
sum. Proporția in care venitul națio
nal utilizat se împarte în cele două 
mari fonduri este o problemă spe
cifică fiecărei țări, fiecărui stadiu 
de dezvoltare, ea exprimînd in
teracțiunea unui complex de fac
tori de natură tehnică, economică, 
social-politică. ecologică, interni și 
externi. „A consuma totul sau aproa
pe totul — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — înseamnă a condamna 
țara la inapoiere, la pierderea inde
pendenței și suveranității, afectind, 

astfel, Însuși viitorul țării, al po
porului. Trebuie să avem permanent 
in vedere și să fim pe deplin con- 
știenți că numai asigurind un nivel 
inalt al acumulării și al reproducției 
socialiste lărgite vom crea și condi
țiile necesare ridicării continue a 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului".

Dacă acumularea este un proces 
universal, cu caracter de necesitate 
pentru toate țările și popoarele lumii, 
astăzi este foarte important să arătăm 
că există o deosebire esențială intre 
nivelul inalt al acumulării pe care 
l-au realizat țările capitaliste, impe
rialiste și nivelul inalt al acumulării 
pe care trebuie să-l realizeze astăzi 
țările care au pășit pe calea dezvol
tării economlco-sociale independente. 
Această deosebire este fundamentală, 

pentru că bogății 
de astăzi au rea
lizat un nivel 
înalt de acumula
re într-o măsură 
însemnată pe sea
ma exploatării și 
asupririi a zeci și 
zeci de ponoare 

din colonii, acestea contribuind cu 
zeci și sute de miliarde de do
lari la dezvoltarea țărilor capitalis
te, imperialiste. Inclusiv poporul 
român, supus secole de-a rîndul ex
ploatării și asupririi, a contri
buit . cu zeci și zeci de miliarde de 
dolari la acumularea de bogății 
imense de către țările capitaliste 
dezvoltate. Un exemplu semnificativ 
din zecile și sutele de acest fel : în 
perioada 1920—1939, două mari socie
tăți din industria noastră petrolieră
— „Astra-română" și „Romăno-ame- 
ricană" — au dobîndit profituri anu
ale care depășeau în sumă absolută 
de 5 și, respectiv, de circa 9 ori ca
pitalul efectiv investit de acestea in 
România.

Pentru țara noastră, ca șl pentru 
celelalte țări care au pășit pe calea 
dezvoltării economico-sociale inde
pendente, acumularea înaltă — ca 
necesitate istorică vitală — se înfăp
tuiește pe baza efortului propriu, a 
utilizării unei părți însemnate din 
venitul național realizat prin munca 
proprie, pentru crearea, dezvoltarea 
și modernizarea unei baze tehnico- 
materiale proprii. Și acest lucru as
tăzi este cu atît mai greu, dar nu 
imposibil, cu cit nivelul venitului 
național pe locuitor este mai scăzut 
și actuala ordine economică interna
țională, ' prin efectele sale negative 
și prin crizele structurale pe care le 
provoacă, afectează puternic tocmai 
statele slab dezvoltate și in curs de 
dezvoltare.

Teoria și practica acumulării Înalte
— condiție și expresie a efortu

lui propriu — pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le situează la 
rangul de prioritate vitală pen
tru lichidarea subdezvoltării și ridi
carea țărilor la un nivel supe
rior de dezvoltare și civilizație, ca 
bază sigură pentru întărirea indepen
denței economice și politice a națiu
nilor, trebuie însoțite de lupta pentru 
o nouă ordine economică internațio
nală, pentru oprirea cursei înarmări
lor și folosirea resurselor in spriji
nul progresului, prosperității, civiliza
ției și vieții pe pămînt. O aseme
nea viziune, validată strălucit de 
realizările României socialiste, capă
tă in lumea de astăzi noi dimen
siuni. depășind granițele naționale, 
transformindu-se într-o forță vie ce 
îmbogățește teoria șl practica revo
luționară despre construirea socialis
mului și depășirea subdezvoltării pe 
planeta noastră.

Dimensiunea și valoarea 
efortului propriu

Dacă avem în vedere că România 
și-a propus să realizeze transformări 
radicale în structura de ramură si 
teritorială a economiei naționale. în 
condițiile cind în lume se desfășoară 
vertiginos o revoluție în știință și 
tehnică, care mărește puternic costul 
dezvoltării economico-sociale si de
termină alocarea unei părți impor
tante pentru dezvoltare chiar in 
țările dezvoltate, atunci apare și mai 
evidentă necesitatea de a acumula in 
avuția națională a poporului nostru 
elemente tehnico-productive și de 
creație la cel mai inalt nivel de ca
litate și competitivitate.

în procesul complex și dialectic al 
dezvoltării economico-sociale inde
pendente. pe baza efortului propriu, 
într-o lume a interdependențelor 
crescînde, partidul nostru a folosit 
cu realism și cu toată răspunderea 
pirghia ratei acumulării, fără să de
pășească limita superioară, social
mente admisibilă pentru fiecare eta
pă. Criticînd orientarea spre diminua
rea ratei acumulării sub limita inferi
oară, socialmente admisibilă. în cel 
de-al doilea cincinal al țării. P.C.R. 
a fundamentat nivelul ratei optime a 
acumulării atît in dependență de evo
luția venitului național pe locuitor, 
cit și de cea a fondului de consum 
pe locuitor. Dacă ne referim la ulti
mii 15 ani, s-a alocat in medie circa 
o treime din venitul național pentru 
fondul de dezvoltare.

Lector unlv. dr. 
Constantin POPESCU

(Continuare în pag. a III-a)

După o perioadă de timp cu tem
peraturi foarte ridicate, am putea 
spune chiar neobișnuite pentru pri
ma jumătate a lunii iunie, iată că 
un val de ploi a cuprins întreaga 
tară. Pămîntul și plantele aveau 
mare nevoie de apă și. de aceea, 
se poate spune că ploile sint bine
venite. Aceasta din mai multe mo
tive. în primul rind. precipitațiile 
căzute ajută culturile prăsitoare să 
se dezvolte acum în condiții mult 
mai bune. Totodată, crescănd umi
ditatea aerului, orzul și griul se 
coc pe îndelete, 
evitîndu-se șiștă- 
v’irea, ceea ce în
seamnă un plus 
de recoltă la a- 
ceste culturi.

Desigur, ulti
mele ploi nu au 
înlăturat deficitul 
de apă din sol și, 
de aceea, conti
nuă să fie de 
mare actualitate 
efectuarea lucră
rilor de întreține
re a culturilor 
prăsitoare. Rit
mul in care s-au 
desfășurat pină 
acum aceste lu
crări nu. este însă 
peste tot satisfă
cător. Potrivit da
telor furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
pînă la începutul acestei săptămini 
prima prașilă mecanică la porumb 
a fost executată pe 93 la sută din 
suprafețele cultivate, iar cea ma
nuală — pe 79 la sută. Cea de-a 
doua prașilă la porumb s-a efec
tuat doar in proporție de 54 la sută 
mecanic și de numai 23 la sută ma
nual. De asemenea, prașila a doua 
la floarea-soarelui a fost executată 
în proporție de 93 la sută mecanic 
și de 63 la sută manual. Aceste date 
de ordin general însumează realiză
rile unităților agricole fruntașe și. 
deopotrivă, ale celor in care lucrări
le sint intirztate. Pentru că există 
chiar județe întregi in care prăsitul 
este întîrziat. situație care nu poate 
fi pusă numai pe seama faptului 
că pămîntul a fost tare și nu s-a 
putut lucra.

Așadar, acum, cînd am intrat în 
a doua parte a lunii iunie, care 
coincide cu începerea secerișului la 
orz, mal este de executat un mare 
volum de muncă la întreținerea

CRAIOVA

Utilaj de înaltă 
complexitate 

tehnică
La întreprinderea de utilaj 

greu Craiova a fost realizată, 
pentru prima dată în tară, caja 
verticală de refulare, produs de 
o deosebită complexitate, desti
nat laminării la cald a benzilor 
din oțel carbon și aliat Noul 
utilaj, executat în întregime de 
colectivul unității craiovene, 
după un proiect al specialiștilor 
de la IPROLAM București, are 
greutatea de 120 tone și este 
echipat cu componente mecani
ce sudate, instalații hidraulice 
perfecționate, dispune de cu
plaje de transmisie și reductoa- 
re de mare putere și înaltă pre
cizie. motoare de curent con
tinuu. cu puterea de laminare 
de 150 tone/forță. Noul utilaj a 
trecut cu succes întregul com
plex de probe de omologare și 
urmează să fie livrat întreprin
derii metalurgice Iași. Prin rea
lizarea acestuia in țară se re
nunță la import. (Nicolae Peto- 
lescu).

;
J

*
I

■
*V J

*
i
i
i

\

\

<J 

culturilor. Timpul presează, nu ne 
mai permite să așteptăm și. de 
aceea. îndeosebi în unitățile agri
cole din județele in care prășitul 
este întîrziat, trebuie să se acțio
neze energic, cu toate forțele, pen
tru ca. pină în momentul cind se 
va trece din plin la recoltarea ce
realelor păipase, în toate județele, 
în toate unitățile agricole de stat si 
cooperatiste să se incheie lucrările 
de întreținere a culturilor.

Nici un moment nu trebuie să. 
se piardă din vedere că executarea 

• Ploile care au cuprins cea mai 
mare parte a țării favorizează dezvol
tarea plantelor prășitoare.

• Pînă la seceriș să fie încheiate 
lucrările de întreținere pe toate su
prafețele.

numărului prevăzut da prașile Ia 
porumb, floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr, cartofi. în general la toate 
culturile prăsitoare, asigură mari 
sporuri de recoltă ; după cum, 
orice zi de întîrziere la întreține
rea culturilor poate duce la dimi
nuarea recoltei, ceea ce înseamnă 
pagubă pentru unitățile agricole, 
pentru economia națională. De ase
menea. trebuie să se tină seama 
că preturile acordate producători
lor agricoli pentru produsele vin- 
dute pe baza contractelor încheiate 
cu statul sint cu atit mai mari cu 
cit fiecare unitate obține și valori
fică. Ia fiecare hectar, o cantitate 
mai mare. Or. in această perioadă, 
o importantă deosebită pentru spo
rirea randamentelor la hectar st 
deci a recoltelor are executarea în 
ritm intens și cu răspundere a lu
crărilor de întreținere.

Succesul campaniei de întreține
re a culturilor este strins legat de 
folosirea din plin a mijloacelor 
mecanice, a întregii forte de mun
că de la sate. De aceea, conduce

Noi construcții de locuințe in orașul Cîmpina
Foto : loan Fopescn

Literatura
evenimentului

Nu cred să existe 
popor care să nu-și 
prețuiască trecutul 
sau, mai exact, nu cred 
să existe popor dez
interesat de propria 
lui istorie. Nu e de 
mirare deci că scriito
rii dintotdeauna, si de 
pretutindeni, s-au a- 
plecat cu grijă, cu pa
siune asupra acestei 
mari surse de inspira
ție. Desigur, opera de 
reconsiderare poartă 
pecetea locului si tim
pului realizării ei. Li
teratura noastră istori
că e bogată și bine re
prezentată de cărți 
valoroase, cârti apre
ciate și căutate de ci
titorul român. Nu îm
părtășesc temerea u- 
nora că se scriu prea 
multe romane cu su
biecte din trecut, cri
teriile de apreciere 
trebuind să fie. după 
părerea mea, calitatea 
respectivelor romane 
Si contribuția lor la 
mâi buna cunoaștere 
de sine. Este cit se 
poate de utU să ținem 
seama de experiența 
înaintașilor, să ne în
sușim valorile pere
ne ale istoriei naționa
le, să învățăm a cu
teza mai mult st. ne
îndoielnic, să dobin- 
dim acel spirit critic 
atit de necesar in eva
luarea ciștigurllor, căci 
nu orice fel de ciștig 
interesează, ci numai 
acela ce contribuie 1a 
progresul general.

La recenta plenară a 
C.C. al P.C.R.. tovară
șul Nicolae Ceausescu 
atrage atenția asupra 
faptului că onorarea și 
cultivarea simțului na
țional trebuie să se 
realizeze cu rigoare 
intelectuală, astfel in
cit să nu fie lezate 
sentimentele altor po
poare, ele insele în
dreptățite la firești 
sentimente de respect 
de sine. Această teză 
mi se pare deosebit de 
importantă, pentru că 

literatura istorică are 
un pronunțat rol in e- 
ducarea patriotică. Or, 
adevăratul patriotism 
nu poate fi conceput 
numai ca o mereu în
toarsă privire in sine, 
ci, in egală măsură, a- 
devăratul patriotism 
cuprinde și simțămin
te de prețuire pentru 
celelalte popoare. Nu 
trebuie trasă de aici 
concluzia că putem re
nunța la punctele de 
vedere esențiale, dar 
intr-o asemenea at
mosferă de respect re
ciproc devine posibil 
dialogul fertil, capabil 
să netezească unele

ÎNSEMNĂRI
Viorel ȘTIR3U

asperități, să limpe
zească datele unor pro
bleme controversate. 
Dacă ,ne gindim la o- 
pera unor istorici ca 
Iorga, Xenopol. Pâr- 
van ori la romanele 
lui Sadoveanu, de pil
dă, vom observa dein- 
dată cu cită bună cu
viință, cu cit simt al 
măsurii este reprezen
tată realitatea româ
nească si cit de echili
brat este ea subsuma
tă realității europene. 
Există, desigur, nenu
mărate modalități de 
abordare a tematicii 
istorice, de unde si o 
mare varietate de for
mule românești, scrii
tori ca Sadoveanu. Că
rnii Petrescu. Eugen 
Barbu, Paul Anghel si 
mulți alfii oferlndu- 
ne o demonstrat e 
convingătoare in a- 
ceastă privință. O di
recție deosebit de in
teresantă și cit se poa
te de necesară este a- 
ceea de a oglindi 
gindirea socială, po
litică. economică, i- 
deologia unor momen-

rile unităților agricole, consiliilor 
populare comunale, sub îndruma
rea nemijlocită a organizațiilor de 
partid, au datoria să asigure, zi 
de zi, participarea la muncă a 
tuturor cooperatorilor, mecaniza
torilor. a tuturor locuitorilor de la 
6ate. în fiecare unitate agricolă, in 
fiecare comună trebuie să se in
staureze o disciplină fermă în ce 
privește executarea prașilelor. con
comitent cu întărirea răspunderii 
mecanizatorilor, cooperatorilor și 
specialiștilor pentru calitatea lu

crărilor și. îndeo
sebi. pentru asi
gurarea densită
ții optime a plan
telor la hectar.

Așa cum se pre
cizează in Legea 
organizării pro
ducției și a mun
cii in agricultură, 
de producția a- 
gricolă răspunde 
întreaga obște a 
satului și. de a- 
ceea, în momen
tele de vîrf ale 
activității agrico
le — cum este și 
întreținerea cul
turilor — nimeni, 
nici un coopera
tor, nici un me
canizator. nici un 

locuitor de la sate nu trebuie să se 
sustragă de la muncă ! Toți, abso
lut toți, inclusiv cadrele de condu
cere din cooperativele agricole și 
personalul angajat in diferite acti
vități administrative, trebuie să 
pună acum umărul și să munceas
că stăruitor Ia întreținerea culturi
lor. in interesul realizării de recol
te cit mai mari.

întrucît în curînd va începe se
cerișul cerealelor păi oase, lucrările 
agricole șe vor aglomera și mai 
mult. De aceea, in aceste zile, mai 
mult ca oricînd, datoria activiștilor 
de partid, a cadrelor din direcțiile 
agricole județene, consiliile agro
industriale și din unitățile agricole 
este de a se afla oră de oră. zi de 
zi pe ogoare, mobilizind la prășit 
pe toți cooperatorii, mecanizatorii, 
practic intreaga suflare a satelor, 
organizind și conducind intreaga 
activitate de întreținere a culturi
lor. astfel încit pe această bază să 
fia asigurate condiții pentru obți
nerea de recolte sporite in acest an.

istoric
te de cotitură, cum ar 
fi, de exemplu, mo
mentul ’48, Unirea de 
la 1859, ori cea de la 
1918, întemeierea par
tidului, lupta clasei 
muncitoare de-a lun
gul istoriei moderne 
și contemporane etc. 
Sigur, scriitorul care 
se apleacă asupra u- 
nor asemenea eve
nimente va fi că
lăuzit in străduințele 
sale de concepțiile 
contemporane lui. insă 
nu cred că astfel el 
propune mistificări 
păgubitoare. In reali
tate, ideologia pre
zentului favorizează 
interpretarea corectă a 
evenimentelor, stabili
rea unității de acțiune 
și de spirit in timp, 
probind continuitatea 
istorică a ființei na'io- 
nale. Ne este îngăduit 
să afirmăm, cu justifi
cată mândrie, că scrii
torii noștri și-au însu
șit ca pe o datorie de 
onoare crearea unei 
literaturi in care po
porul iși regăsește fi
ința românească așa 
cum s-a perpetuat ea 
de-a. lungul veacurilor 
in acest spațiu. Fieca
re națiune iși respectă 
marile fapte, împlini
rea aspirațiilor ; e in 
logica firii să ne cin
stim și noi, românii, 
înaintașii care prin cu
get și lucrare ne-au 
apărat identitatea. Si 
trebuie știut că aceas
ta a presupus jertfe de 
sine exemplare, chib
zuință. tact politic, pe 
scurt o trudă imen
să peste care nici o 
privire nu are că
derea să alunece or
golios împietrită sau 
blaza’ă. Un ponor care 
nu știe de unde vine, 
nu știe nici incotro se 
indr-antă. De aceea 
cred că ne trebuie o 
bună literatură de in
spirație istorică, onestă 
și frumoasă ca înseși 
aspirațiile noastre de 
devenire.
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Arheologică
Sintem anunțați de specialiș

tii de la secția de arheologie a 
Muzeului „Delta Dunării" din 
Tulcea despre o nouă și valoroa
să descoperire. Este vorba de 
vestigii ale unei așezări rurale 
care datează din secolele II—III 
ale erei noastre. Ea este situată 
In zona localității Făgărașu Nou 
din județul Tulcea. Obiectele de 
ceramică și podoabe descoperite 
aici atestă legăturile intre aceas
tă așezare, pini acum necunos
cută, și marile centre romane de 
pe teritoriul Dobrogei.
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Din viața organizațiilor de partid

O lecție deschisă ••• 
în subteran

AUIOAPROVIZIONAREA - initiative, acliiini gospodărești

Sâ tot asculți!
Ați văzut vreodată o salăAți văzut vreodată o sală de 

concerte in care să se „producă* 
dintr-o dată zeci și sute de pă
sări cintăioare ? Un astfel de loc 
există in cadrul noului obiectiv 
al Complexului muzeal de știin
țele naturii din Constanța. Mai 
exact, este vorba de colecția de 
păsări cintătoare, unde, in afară 
de scatii, petruși. căldărari și 
multe alte specii autohtone 
neîntrecute in virtuozitatea tri
lurilor și in frumusețea pena
jului, pot fi văzuți și ascultați si 
reprezentanți Uin peste 300 de 
specii exotice, intre care pes
căruși japonezi, orezari, colibri, 
papagali, canari... Deși in capti
vitate, toți cintăreții și toate cin- 
tărețele se simt „ca acasă" și au 
făcut și pui.

De unde și observația unui 
specialist in studierea problemei 
că. in momentul de față, pro
gramul concertelor diurne cu
prinde, cu prioritate, cintece 
de... leagăn.

Dupâ faptă
Certat cu munca șl cu cinstea, 

Gybrgy Zsigmond din Reghin a 
ajuns, la numai 25 de ani, un 
adevărat „colecționar" de con
damnări. dar de potolit tot nu 
s-a potolit. Intr-o zi. a furat dirt 
ograda unui gospodar niște miei 
și s-a dus să-i vindă. Intimpla- 
rea a făcut ca un vecin al 
păgubașului să recunoască mteii. 
l-a spus lui G.Z. să-i ducă fru
mușel înapoi de unde i-a luat. 
Supărat peste măsură de obser- 
va'la omului, G.Z. a devenit și 
huligan, lovindu-l și cauzindu-i 
leziuni grave.

După cum ne informează 
procurorul Mircea Pasca, de la 
Procuratura județeană Mureș, 
infractorul a primit o pedeapsă 
pe măsură : 7 ani închisoare.

Cizmari distrați
La complexul meșteșugăresc 

situat in Piața Anton din Plo
iești există o unitate (responsa
bil Mihai Dinu) unde lucrează 
cizmari distrați. Ba incurca me
reu comenzile, ba uită cum și 
ce trebuie să repare. Dar ceea 
ce e și mai de neînțeles. unii 
dintre ei „uită" să vină Și la lu
cru, punlndu-i pe oameni in si
tuația de a aștepta ore întregi 
la usă. Deunăzi, unul a pingelit 
greșit două perechi de pantofi, 
după care i-a aminat pe cl'enți 
timp de o săptămină. Dacă pe 
bonul de comandă scrie să se 
pună două fete la un toc. ei pun 
numai una. dar încasează suma 
pentru două. Pe ei cine-i „înca
sează" o dată și bine 7

De ce i-a fost 
frică...

După ce se cinstise cu citeva 
„fiole" de băutură — cum ii plă
cea si spună — Toma Mthali, de 
la secția Femeziu a Întreprin
derii metalurgice de metale 
neferoase din Baia Mare, s-a 
prezentat la lucru pe trei cărări. 
In mod firesc, nu i s-a permis 
să lucreze. Dar T.M. susținea că 
el nu a băut, că doar o face, așa. 
pe., bețivul. Cind i s-a spus că 
va trebui să sufle in fiola al- 
coolscoplcă, nici n-a cllvit. 
„Dați-o încoace ! Nu ml-e frică 
mie de fiolă !".

Dar de ce nu i-a fost frică n-a 
scăpat, Cind a văzut fiola inver- 
zită toa'ă. el a îngălbenit. Prea 
tirziu I A fost condamnat la șase 
luni.

Aveți cuvinful!
Pentru astăzi s-a ..înscris" la 

cuvint cititorul nostru M. Nico- 
laescu din Brașov : „Zicala po
trivit căreia cum i'i așterni așa 
dormi se potrivește de minune 
și in cazul lui I. Ghltan din Bra
șov. La miezul nopții. I.G. a te
lefonat la militi- și a anun'at că 
i s-a furat autoturismul 1-BV- 
8887 chiar din fa'a casei. Miliția 
a alertat in aceeași noapte echi
pajele de circulate din jude'ul 
Brașov și din județele limitrofe. 
După puțin timp, un ofițer de 
la Serviciul circulație l-a sunat 
la telefon pe I. Ghl'an si l-a a- 
nun'at că i-a fost 
ritmul abandonat 
mișului. izbit de 
„Am descoperit și
l-a furat" — i-a spus 
„Zău 7 Cine este 7" — a între
bat păgubașul nerăbdător. „Dum
neata — i-a răspuns ofițerul.

Pus in fa'a probelor. I.G. a 
recunoscut că in seara respecti
vă, deși nu avea perm s de con
ducere. t-a urcat la volanul 
autoturismului, tar la ieșirea din 
Brașov i s-a oferit ocazia să 
fa-ă și un ciubuc transported 
trei tineri pină la Bușteni. Dar 
nefiind stăpin pe volan, a intrat 
cu autoturismul in'r-un parapet, 
unde l-a abandonat. Fapt pentru 
care, in continuare, are cuvîntul 
legea".

Rubrică '«olizatâ de
P. PETRE

găsit au'otu- 
pe
un
pe

valea Ti- 
parapet 

cel care 
ofițerul.
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Din inițiativa comite
tului de partid al între
prinderii miniere Motru, 
aici a avut loc schimbul de 
experiență „Brigadierul 
minier — factor dinamiza
tor al eforturilor pentru 
tot mai mult cărbune**. 
Programul acestuia a cu
prins, cu precădere, ac
țiuni concrete, schimburi 
de opinii la fața locului, 
in subteran, astfel incit cei 
aproape 200 de brigadieri 
de la minele din Motru 
și Jilț au avut posibilita
tea să cunoască experi
ența și Inițiativele colegi
lor lor din abatajele cu 
bune rezultate. O impre
sie deosebită a produs 
vizitarea la Lupoaia a 
abatajului 62 din sectorul 
I, unde brigada comunis
tului Gheorghe Pigui a

obținut în mod constant 
producții record. S-au 
vizitat și alte abataje 
de la minele Motru- 
Vest, Ploștina șl Horâști, 
unde minele in ansamblu 
și brigăzi conduse de mi
neri fruntași înregistrea
ză, de asemenea, randa
mente superioare la ex
tracția lignitului. Prin 
diversitatea punctelor de 
lucru vizitate, prin carac
terul practic, convingător 
al acțiunii, prin dialogul 
deschis asupra stilului și 
metodelor folosite in or
ganizarea producției, în 
munca cu oamenii, schim
bul de experiență inițiat 
de comitetul de partid 
s-a dovedit a fi deosebit 
de util, plin de în
vățăminte pentru fie
care participant. (Dumi
tru Prună).

Educarea ateist-
revoluționară a studenților
In centrul universitar 

Cluj-Napoca își desfă
șoară activitatea un mare 
număr de cercuri de edu
cație materialist-științifi- 
că, în care activează a- 
proape 1 000 de studenți 
și care desfășoară o va
riată muncă educativă. 
Pe baza unor studii și 
anchete sociologice e- 
fectuate de cadre di
dactice și studenți, co
mitetul de partid al cen
trului universitar Cluj- 
Naaoca a analizat, in 
cațirul unei plenare, pre
ocuparea organelor și or- 
ganizațiilqr de partid, ale 
conducerilor profesional- 
științifice, ale asociațiilor 
studenților comuniști, 
pentru edu-area m’te- 
rialist-științifică și ateist- 
revoluționară a studenți
lor. A fost apreciat, prin
tre altele, faptul că 
la Institutul agronomic 
„Doctor Petru Groza" 
organizația de partid s-a 
preocupat de conținutul 
cursurilor și contribuția 
acestora la formarea con
cepției materialist-știin- 
tifice, cum ar fi cele de

genetică, biochimie, fizi
că etc. La Universitatea 
„Babeș Bolyai**, colective 
ale senatului se ocupă de 
conținutul și funcțiile 
educative ale cursurilor 
și materialelor propuse 
pentru litografiere. în te
matica invățămîntului de 
partid, în acest an uni
versitar a figurat cel pu
țin o temă avirtd ca su
biect formarea și însuși
rea concepției mate- 
rialist-științifice despre 
lume și viață. Cu mult 
interes au fost urmărite 
dezbaterea temei „în
semnătatea teoretică și 
practică a documentelor 
Congresului al XII-lea al 
partidului pentru forma
rea omului nou, a con
cepției revoluționar-ști- 
ințifice despre lume și 
viață", schimburile de 
experiență organizate vi- 
zînd problemele educației 
materialist-știintifice și 
ateist-revoluționare. Bi
blioteca centrală a ela
borat, de asemenea, o 
bibliografie selectivă in 
acest domeniu, (Alexan
dru Mureșan).

și circulația mărfurilor 
anunța o dezbatere efi
cientă a cauzelor neînde- 
plinirii planului, pe an
samblul județului. Si 
pină la un anumit 
punct așa a și fost. Re
feratul prezentat s-a 
constituit într-o bună 
bază de plecare pentru 
analizarea, prin compara
ție, a rezultatelor pozitive 
obținute de unele colec
tive de muncă (I.F.E.T., 
Prodcomplex, ILEFOR, 
Combinatul de îngrășă
minte chimice ș.a.) cu 
cele ale altora (Combina
tul chimic Tîrnăveni, 
Electromureș, IMATEX, 
Metalotehnica, Fabrica 
de confecții Sighișoara, 
Trustul I.A.S. ș. a.) care, 
prin restanțele înregis
trate, au contribuit la ne- 
realizarea planului ne 
județ în perioada anali
zată.

Cel 15 vorbitori — toți 
directori, directori ad
junct! sau ingineri șefi 
ai unităților cu pondere 
în economia județului — 
au prezentat in ședința 
activului de partid atît 
cauzele obiective (și s-a 
desprins clar concluzia că 
ele au deținut ponderea 
în nerealizarea planului 
și a indicatorilor de efi
cientă), cit și pe cele su
biective. Atunci cînd au 
apărut tendințe de supra
licitare a celor din urmă

— și in cîteva cazuri au 
apărut — primul secretar 
al comitetului județean 
de partid a intervenit și 
a combătut cu tărie ase
menea Încercări. Incit, 
repetăm, dezbaterea a 
avut■ un caracter analitic 
și a fost pătrunsă de spi
rit critic și autocritic pe 
măsura importantei pro
blemei analizate.

Unde a apărut atunci 
„punctul slab" al ședinței 
amintite ? Deși era vorba 
de o ședință cu activul 
de partid care reunea in 
rindurile sale și secretari 
ai comitetelor de partid
— președinți ai consilii
lor oamenilor muncii, se
cretari ai comitetelor 
U.T.C. și președinți ai 
comitetelor de sindicat
— practic, toate forțele 
politice ale Întreprin
derilor — nici unul 
din aceștia nu a luat cu- 
vintul. Oare activitatea 
consiliilor oamenilor mun
cii. a organelor șl organi
zațiilor de partid. U.T.C. și 
sindicat nu era cu nimic 
implicată în nerealizările 
care făceau obiectul dez
baterii ? Or. este știut t 
autocritica nu se face 
prin... tăcere. Cu atlt mai 
mult cu cit in cazul unora, 
întreprinderile în care iși 
desfășoară activitatea a- 
veau la acea dată impor
tante restanțe. (P. Con
stantin),

NE SCRIU CITITORII

O întrebare și un răspuns

Cine trece. în aceste zile, prin pu
ternica zonă industrială a Buzăului, 
nu poate să nu observe armonioasa 
sistematizare a acesteia și frumusețea 
arterelor cu pomii tineri care le stră
juiesc, cu serele și solariile prezente 
în fiecare întreprindere — pentru că 
în incinta fiecărei întreprinderi nu 
mai există acum, practic, nici un 
metru de pămint necultivat. Și mai 
departe, ca o prelungire, ca o conti
nuare firească a acestor preocupări 
muncitorești-gospodărești, zecile de 
hectare de pămînturi sterpe și pră
foase cu aspect selenar și cu „oaze" 
de gunoaie și bălării care se întin
deau anul trecut pînă în apa Buzău
lui, au fost în această primăvară 
parcelate, împrejmuite și culti
vate, au devenit 
o adevărată salbă 
de grădini rodi
toare, una mai 
acătării decît alta, 
fiecare avind la 
intrare cite o fir- 
mă-arcadă. cu li
tere mari, și cu 
același înscris : 
„Grădina de le
gume". Numai cei _ ___
jesc și cărora le aparțin, benefi
ciind de rodul propriilor strădanii, 
diferă : „întreprinderea de sirmă
și produse din sirmă — Grădina de 
legume" ; „întreprinderea «Metalur
gica» — Grădina de legume" ; „în
treprinderea de mase plastice — 
Grădina de legume" : întreprinde
rea de tîmplărie 
dina de legume", 
parte, și așa mai

Dar pentru ca 
sterpe, pînă anul 
din alte zone, să 
Buzăul cu o 
grădini, a fost nevoie de 
de foarte 
pentru transportul, descărcarea, te- 
rasarea și fertilizarea a mii de metri 
cubi de pămint adus de pe șantie
rele orașului.

Cine sînt cei cșre îngrijesc aceste 
grădini de legume, ca și gospodăriile 
anexă din multe întreprinderi bu
zoiene?

— Cum cine 7 Noi. toți cei care 
lucrăm în întreprindere — de la 
portar pînă la director.

Răspuns primit de la directorii 
Eugen Sandu. Ion Blag. Stelian 
Tănăsescu, Nicolae Vameșu. Vaslle 
Constantinescu. Mircea Bobocea și 
Ștefan Ionel, ca și de la alții care, 
împreună cu colectivele lor munci
torești. au Înțeles exact rostul au-

toconducerii și al autoapromzionă- 
ril. așa cum este el gindit șr formu
lat de secretarul general al parti
dului. Și nu numai că au înțeles 
acest lucru, dar s-au și apucat vîr- 
tos de treabă, pent nț- ca autoaprovi- 
zionarea să se asigure nu numai la 
nivelul fiecărei 
și pe ansamblul 
dețului.

— Ce. credeți_  __ _______
pun mina pe sapă 7 Nu de la sapă 
am venit 7 — ne spunea unul din 
muncitorii de la întreprinderea de 
tîmplărie mecanică intilniți in gră
dina lor de legume, la puțin timp 
după ieșirea din schimb. Multi din
tre cei care lucrează în zona indus
trială sînt navetiști și muncesc și

unități in parte, ci 
municipiului, al ju-
că mi-e rușine să

Autocritica a fost confundată
cn... tăcerea

Modul analitic, exigent.
în care a debutat ședința
Comitetului județean de

partid Mureș cu activul 
de partid din industrie, 
construcții, transporturi

Tovarășul Stan Grădi- 
naru, ștrada Siderurgiști- 
lor, bloc S. P. 6c din Ga
lați, își începe astfel 
scrisoarea adresată ru
bricii noastre : „Lucrez 
ca impiegat de mișcare 
în stația căi ferate uzi
nele Mălina din cadrul 
Combinatului siderurgic 
Galați. De ce vă scriu ? 
îndeplinesc funcția de 
responsabil al gazetei de 
perete a unității noastre 
și aș vrea să mă achit 
cit mal bine de sarcina 
ce mi-a fost încredințată. 
De aceea mă adresez dv. 
cu rugămintea de a-mi 
spune : ce materiale să 
studiez referitoare Ia mo
dul in care trebuie să-și 
desfășoare activitatea co
lectivul de redacție al 
gazetei de perete T‘

O „bibliografie" anu
me nu vă putem reco
manda. Nu există „nor
me" după care să-și des
fășoare activitatea co

lectivele de redacție ala 
gazetelor de perete. Exis
tă însă obligația birouri
lor organizațiilor de bază 
și a comitetelor de partid 
de a instrui aceste colec
tive asupra modului in 
care trebuie să-și desfă
șoare activitatea. Există, 
de asemenea, datoria de 
a organiza instruiri și 
schimburi de experiență 
intre colectivele de re
dacție ale gazetelor de 
perete. Cu această ocazie 
se recomandă, firește, șl 
anumite reguli după care 
trebuie să se conducă in 
întreaga lor activitate a- 
ceste colective.

întrebarea dv. este 
binevenită și ea trebuie 
adresată biroului organi
zației de bază, poate 
chiar comitetului de 
partid din unitatea unde 
munciți.

Grupaj realizat de 
Constantin PRIESCU

în prima parte a anchetei noas
tre am făcut cunoștință cu George 
Alexandroaie. pasăre călătoare pe 
meleagurile Australiei, revenit în 
țară prin 1972 ca „întemeietor" al 
unei „noi religii" reprezentată de 
asa-zisa „Biserică apostolică uni
versală botezată cu Duhul sfînt". 
Rădăcinile „noii biserici" se pierd 
în ceață spre Viena și dincolo de 
Viena. în mărăcinișurile sectelor 
care apar acolo și dispar ca ciuper
cile după ploaie, dună cum cer in
teresele subversiunii internațio
nale diriguite din anumite „cen
tre". Vom mai avea prilejul să ne 
întîlnim cu „misionarul" Alexan
droaie în cuibul său de la Galați. 
Există aici un alt personaj care 
neagă și el „meritele" lui Alexan
droaie. dar de pe alte poziții. 
El se socotește „întemeietorul" 
noii religii universaliste și nimeni 
altul ; el, care este „mare presbi- 
ter și episcop" autoinstalat pe 
strada Căpitan Ignat nr. 68 din 
Arad. într-o casă cumpărată cu 
banii prozeliților recrutați printre 
cei îndepărtați din rindurile cultu
lui penticostal legal pentru fapte 
prea puțin conforme cu precepte
le respective. Este vorba de Vic
tor Chirilă.

Cine este, de fapt. Victor Chirilă, 
„mare presbiter și episcop al noii 
religii universaliste". purtător al 
Duhului sflnt 7 — cum susține cu o 
candoare cerească, el. care... Dar să 
nu anticipăm, să o luăm pe înde
lete. Apare în orașul de pe Mureș 
prin anul 1946.

Dună o serie de încercări nereu
șite de a fi acceptat ca pastor al 
cultului penticostal, la Arad. Chi
rilă se mulțumește cu titlul mai 
puțin pretențios, pe care singur 
și-l atribuie, de „păstor" al grupu
rilor penticostale din Curtlci. Cin- 
tei și Nădab.

— Peste tot i s-a întins o mînă 
de ajutor, pentru că avea fami
lie grea — soție și 8 copii — ne 
spume C. L„ credincios al cultului 
penticostal lega1. Oamenii se lămu
resc insă repede că noul lor „păs
tor" este un intrigant, iute de gură, 
plin de orgolii, și nu-i place defel 
să pună mina la treabă. A fost 
instalat responsabil la o moară 
țărănească, dar a încurcat trebu
rile prin nuturoșenie și s-au lipsit 
de el ; a fost găzduit de familii de 
credincioși, dar aștepta totul de-a 
gata — pînă și mîncarea trebuia 
să i se aducă la nas. Oamenii 
adunau tainul hotărît de el. dar 
grăuntele tot ei i le duceau la 
moară, cu căruțul, el mergea ne 
alături de ei ca un domn, cu 
miinile la spate. Vedeți, s-ar ră
rea că sînt lucruri mărunte, dar. 
adunate, puse can la cap. ne dau 
chinul unui om leneș și Plin de 
trufie. în plus, tot în perioada 
aceea calcă bine ne alături de mo- 
ra’ă. caută cu ochii la femeia al
tuia. nu-i mai place nevasta și-și 
părăsește familia.

D.C.. pe atunci în conducerea 
filialei Arad a cultului penticos
tal, iși amintește :

— Victor Chirilă a început 
să se adune cu cei mai cîrtitori și 
mai turbulent! credincioși înde
părtați din rindurile noastre pen
tru tot felul de fapte nepotrivite 
cu comportarea oamenilor cinstiți 
și a creat o nouă grupare...

— Cum îi convingea, ce argu
mente folosea 7

— Cine se aseamănă se adună. 
Erau și unii naivi, care i-au întins 
mîna. au plecat urechea ; alții, 
zăpăciți de cap. i se uitau în gură. 
Prorocea sfirșitul lumii, tuna și 
fulgera împotriva celor din cultul 
legal, care și-ar fi pierdut „duhul 
sfînt". tămăduia bolnavii...

— Chiar tămăduia 7
— Cum să tămăduiască 7 Este 

un escroc. Nu-i nici credincios, nici 
om. Mă întreb cu mirare cum sint 
unii lesne crezători. Totul a fost

trebuie să ne ducem cînd ne doare 
capul sau ne macină boala, ci la 
cei „Înzestrați cu duhul sfint". Ci
tăm din capitolul 38 al „statutu
lui" : „Printre darurile duhului 
sfînt este și darul tămăduirii :
1. vindecarea prin rugăciune de 
către cei sfințiți de dumnezeu cu 
duhul sfint (Romani 8 : 12-27) ;
2. tămăduirea făcută bolnavilor 
prin ungere de către presbiterii 
bisericii ; 3. tămăduirea care se 
face la clipă (?) prin darul credin
ței ; 4. tămăduirea totală a unor 
grele maladii pentru ființa umănă 
prin punerea mîinilor". „Paracel- 
susul" de la Arad are și „preocu
pări financiare" care nu apar în 
„statut", dar. care. în realitate 
sint de prim ordin, esențiale : 
„marele presbiter și episcop" este 
singurul „in drept" să colecteze

mănul. Si tocmai de aici s-a pomit: 
de la identificarea tuturor acestor 
terenuri, a fiecărei curți, a fiecărei 
incinte de întreprindere, instituție, 
școală. După care, la indicația și 
sub îndrumarea 
țean de 
întocmit 
cru, cu 
cise. de .
gospodar. Așa se face că la recen- 
sămintul din februarie 1982 numă
rul gospodarilor din municipiu care 
au început să crească porci, vaci 
cu lapte, oi, păsări, iepuri și albine 
a fost cu 2 712 mai mare decît anul 
trecut. Așa se face că în peste 30 
de unități economice și instituții 
ș-au înființat atît grădini de le

gume, sere și so- 
________ larii, cit și gos

podării anexe, în 
care cresc la ora 
actuală păsări șl 
animale, asigu- 
rindu-și nu nu
mai autoaprovi- 
zionarea, ci une
le din ele chiar 

și disponibilități pentru fondul pieței.
O astfel de gospodărie anexă este 

și cea a consiliului popular al mu
nicipiului "* 
tovarășul 
prezintă
„cu care_  __  .
zice. Și se mindrește. Și are de ce! 
încăperi nefolosite și părâglnite au 
fost reparate și amenajate în adă
posturi pentru animale. Găinile — 
din rase de mare productivitate — 
cresc dolofane in sistem gospodă
resc. Pentru piață se livrează mii 
de ouă proaspete, iar pentru popu
lație. „șarje" de pui de o zi. Tot 
gospodarilor care incv'"‘- —*—*- 
cu statul li se pun 
purcei, iar in curin 
Din materiale ref 
construit pentru erei 
puri adăposturi pe ci 
se, pe atît de simple 
utile. Ca și pentru c 
porumbei, de oi. de c

— De unde furaje *
— Din resunse p 

răspuns primarul, 
iarba cosită din parei 
nile orașului, dar mai 
titul cring al Buzăului, 
rul gospodăriei-anexă erau aceste te
renuri sterpe, numai pietriș, pe care 
am pus lucernă. Vin oameni din 
oraș, văd ce facem aici și nu le 
vine să-și creadă ochilor, dar de 
încercat au încercat și ei tot pe 
un astfel de teren neprietenos 
culturilor de la punctul lazu Mo
rilor. Ne-au cerut să-1 parcelăm 
și să-i ajutăm să ducă pe el 
pămînt de la săpături. Acum țl-e 
mai mare dragul să-l vezi cum 
arată. Dealtfel, trebuie să vă spun 
că avem în municipiu multi, foarte 
multi oameni care și-au transformat 
gospodăriile in adevărate... gospodă- 
rii-anexă. de pe urma cărora ciștigă, 
pe baza contractelor încheiate cu sta
tul, zeci de mii de lei.

— Așadar 7
— Așadar, datoria noastră, a celor 

de la primărie, este de a folosi șl 
sprijini fără preget această adevărată 
emulație și întrecere gospodărească, 
pentru ca la nivelul municipiului 
nostru să facem în domeniul auto- 
conducerii si autoaprovizionării ceea 
ce comitetul județean de partid se 
străduiește să facă la scara între
gului județ. Avem, pentru aceasta, 
și condiții, și posibilități. Și. mai 
ales, avem oameni harnici, gospodari, 
care răspund prezent la toate acțiu
nile primăriei, cu ambiția ca orașul 
în care trăiesc și muncesc să devină 
tot mai înfloritor.
r

care, la . .
comitetului jude- 

partid, municipalitatea și-a 
un program concret de lu- 
sarcini și răspunderi pre
ia primar pînă la ultimul

Buzăul, cu salba Iui de grădini...

care le Ingri-

— G ră
mâi de-

mecanică 
Și așa 
departe... 

aceste 
trecut, de aici și 
îmbrățișeze acum 

neasemuită salbă de 
muncă, 

multă muncă, mai ales

terenuri

la ceapeurile lor din sat și au acum 
tot ce le trebuie. Și-apol, spuneți și 
dumneavoastră, decît să ieși de la 
lucru și să te duci să bei o țuică 
înecată in fum de țigară, nu-i mai 
bine să vii aici, in grădină, 
două, la aer liber, curat ? E 
sănătos, și cu folos. Că tot 
noi facem ce facem.

Este locul să subliniem că 
se face" acum, aici, pentru 
rarea autoaprovizionării, se face în 
ritm alert și în mod temeinic, „cu 
bătaie lungă", de durată. urmare 
firească a unei ample acțiuni iniți
ate de comitetul județean de par
tid, și nu intîmplător însuși primul 
secretar iși face timp pentru a spri
jini efectiv și a urmări, la fața lo
cului. mersul grădinăritului, al re- 
vitalizării acestei străvechi Îndelet
niciri buzoiene. Pentru că — trebuie 
s-o spunem — datorită ofensivei 
irezistibile a industrializării șl urba
nizării din ultimul deceniu și jumă
tate, cînd au apărut numeroase în
treprinderi industriale, construcții 
și cartiere întregi, faimoasele gră
dini de odinioară ale Buzăului, de 
care beneficiau și alte localități din 
tară, și-au restrins, treptat, supra
fețele. s-au peticit și s-au retras, 
parcă, rușinate, tot mai spre margi
nea orașului, lăsînd in urma lor. ici 
sl colo, cite o oază, dar nu de ver
deață. ci de loc viran, parcă al ni-

o oră- 
și mai 
pentru

„tot ce 
asigu-

Crescătorlo de păsări din cadrul gospodâriel-anexâ a primăriei municlpiuluf 
Buzău Foto: Dorin Ivan
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unde a stat de vorbă cu Isus Hris- 
tos. Acesta i-ar fi vorbit despre 
„vremile care vor veni" si apoi 
l-a purtat prin cele 12 palate 
aflate in jurul tronului lui Dumne
zeu. A putut astfel să le dese
neze — prezenta oamenilor pla
nurile palatelor și chiar le arăta 
palatul în care vor sta ei dacă se 
vor pocăi 1... I s-a dat, acolo, in 
cel de-al 7-lea cer, slujba de diri
guitor al „noii religii veche de 
peste două mii de ani", a fost 
„impregnat" cu Duhul sfint si tri
mis la ei să le transmită „harurile" 
Iui. La Hunedoara. în casa din str. 
Dr. Marinescu nr. 7, unde se adu
naseră cițiva penticostali disident! 
și-a pus Ia înoercare unele dintre 
„harurile"’ sale mai deosebite. Pri
mul a fost botezat cu acest har unul 
Zeppa Arsenie. al doilea — un oare-

str. Căpitan Ignat nr. 68, trecind-o 
in acte pe numele lui, tramsfor- 
mind-o în „lăcaș de rugăciune". Și 
a început activitatea.

Adunările se succedau zilnic, 
după un program riguros: zile de 
botezuri „cu adevărat biblice", zile 
de prorociri, zile de tămăduiri, și 
așa mai departe, completate cu 
predici interminabile. Predicatori, 
proroci și profeți înzestrați cu da
rul vedeniilor luau cuvîntul în a- 
celași timp (ca în anticul Babilon). 
Pentru a face cunoscute lumii toa
te „arătările", âu instalat și o sta
ție de radioamplificare. Megafoa- 
nele retransmiteau „atmosfera 
sfintă" în tot cartierul, îneît cetă
țenii s-au văzut nevoiți să cheme 
organele de ordine, în nenumăra
te rinduri, să-și găsească liniștea. 
Amenzile usturătoare aplicate cu

Fapte despre nocivitatea unei secte și despre activitatea 

unor escroci travestiți în „întemeietori" de... noi religii

2. intîmplâri de tot hazul... dar foarte triste

OBSCURANTISMUL
SE AUTODEMASCĂ...

făcut pentru un trai ușor, pe spi
narea oamenilor. Primea bani grei 
de la credincioși și nu dădea seama 
de ei nimănui. Cu o parte din 
banii aceștia a cumpărat casa de 
pe Căpitan Ignat nr. 68. pe numele 
lui. transformind-o In casă de ru
găciuni.

Mărturisim că ne-am oprit înde
lung asupra „statutului noii reli
gii", întocmit de Victor Chirilă, 
exemplu cras de ignorantă combi
nat cu viclenie. în capitolul 15 
al „statutului" se spune, de pildă, 
cu o seriozitate care ne pune pe 
ginduri : „credința sfintă este o 
putere vie a televiziunii cerești, 
care lucră in enigme, ilustrând pe 
ecranul spectrului vizual al spiri
tului mintii omului și-i dă sufle
tului decizia oricărui gînd prosper 
de bună cucerire (Efeseni 1 : 
3-23)“. Interesantă această ches
tie care ne trimite la „televiziunea 
cerească". !nterzicîndu-ni-o pe cea 
pămîntească. așa cum vom vedea 
intr-un viitor capitol al anchetei 
noastre. Dar nu numai televiziu
nea este exclusă din viata credin
cioșilor. ci si cinematograful, spec
tacolele. în general. în capitolul 
46 este încriminată literatura, dra
maturgia. pictura si „amestecul 
în treburile altora de orice natură 
ar fi ele". Ni s-a povestit, de către 
cei care au participat la „serile de 
rugăciune", că îndemnul la izolare 
a credincioșilor de viata din jur 
mergea pină la refuzul asistentei 
medicale. Ne-am îndoit Ia început 
de acest lucru, dar „statutul" ne-a 
lămurit repede că nu la doctori

fonduri pentru nevoile bisericii 
fără să dea seama cuiva de chel
tuirea lor. Cum justifică Chirilă 
Victor acest drept 7 Vom vedea 
spre sfirșitul acestei părți a an
chetei noastre, cînd vom cita din 
declarația dată de el pentru „a lă
muri" in fata justiției soarta ba
nilor enoriașilor. Pentru a as
cunde. cit de cit. chipul de satra
pie al acestei așa-zise biserici a 
creat un simulacru — cităm titu
latura — de „Consilia bisericesc 
a! comunității pus sub controlul 
presbiterului episcop". E cit se 
poate de limpede, nu 7

Este momentul să revenim pe 
urmele „proroculul" de la Arad, 
pornind din momentul In care cre
dincioșii din Curtici, Clntei și 
Nădab i-au spus verde în fată 6ă-i 
lase in pace, că nu mai vor să în
trețină un trîntor printre ei. Și 
atunci și-a făcut un plan, nu lipsit 
de ingeniozitate : a pornit pe 
cărările altor județe să cu
cerească aderenți, uimindu-i pe 
naivi cu „harul lui de proroc 
sfint" I Oficia slujbe în sate — de 
pildă, in județul Hunedoara, unde 
am putut să-i luăm urma mai con
cret, la Lăpugiu de Jos, la Fintoag, 
la Ohaba. Se dădea drept cetă
țean american, sau francez, sau 
englez, după cum i se năzărea, 
sustinind că a fost trimis de Dum
nezeu in România să propovă
duiască pocăința. Povestea că a 
fost închis pentru credință (iată 
de unde a sărit martirul !), dar 
Dumnezeu l-a smub din mîna ne
credincioșilor si l-a dus in cer.

care Nlță. A uns-o pe Paraschiva 
Făină diacon al noilor enoriași. Apoi 
s-a apucat să-și exercite „harul" de 
vindecător — a .scos dracii" din 
mai multi oameni bolnavi. Pentru 
toată trebușoara asta a cerut pe 
loc 10 000 lei. Și, culmea, oamenii au 
făcut chetă și i-au dat ! în clipa 
aceea „înălțătoare" au apărut insă 
oamenii legii care .J-au binecu- 
vintait" pe Chirilă cu o amendă 
pentru „spectacolul" neautorizat, 
amendă plătită, pină la urmă, 
tot de noii aderenți. în cite 
locuri a procedat așa Victor Chi
rilă? E greu de spus. De mirare că 
se mai găsesc astfel de oameni 
care se lasă pe mina unor șnapani, 

.care amestecă citate biblice cu idei 
'aparent științifice, nedigerate su
ficient, altoind palmierul cu... caza
nul de rufe, dîndu-se drept trimi
șii lui Dumnezeu pe pămint — ci
tăm dintr-o „lucrare" teoretică a 
„episcopului" de la Arad — „pen
tru a suprima haosul babilonic e- 
xistent". în plus, afirmă el cu 
toată seriozitatea în același op. fi
ind înzestrat și cu „vorbirea în 
limbi", are capacitatea de a pro
roci. Deci tot tacîmul marilor șa
mani. pe care-i credeam pierduți 
în negurile istoriei.

S-a întors la Arad, din aceste 
peregrinări, prin anul 1970. încăr
cat de experiență și de hotărire. 
I-a adunat pe cei îndepărtați din 
cultul penticostal legal și le-a ex
pus „principiile noii religii". Apoi 
— reamintim — a făcut cheta ne
cesară printre ei. adunind 120 000 
lei, cu care a cumpărat casa din

aceste prilejuri au fost plătite tot 
„cu șapca roată", dar circul nu s-a 
întrerupt.

„întreprinderea" a prosperat ver
tiginos și Victor Chirilă a simțit 
că nu mai poate face față singur 
„obligațiilor". Și-a ales atunci, din
tre credincioși, pe Popa Virgil — 
întors spre „dreapta credință" după 
ce ispășise în pușcărie consecințe
le unor fapte prea puțin ortodoxe 
(le vom înfățișa intr-un alt episod 
consacrat ascensiunii noului „li
der"), pe Dumitru Pătruț, proroc 
ad-hoc și pe Jula Onutiu. I-a uns 
repede in funcțiile de „consilieri", 
dind aripi mai puternice afacerii. 
Mare greșeală ! Mirosind că „noua 
religie universalistă" este o mană 
cerească pe pămînt. cei trei și-au 
unit forțele și l-au detronat pe „e- 
piscop".

înfruntarea a fost dură. Victor 
Chirilă își aduce aminte de auto
ritățile pămîntești. cărora le cere 
ajutorul pentru a-și păstra „func
ția cerească". Dincolo de hazul si
tuației. stăruim puțin asupra aces
tui moment, spicuind din recla- 
mația semnată de „episcop" pen
tru a ne pătrunde de „fine
țea" discuției prea puțin teolo
gice care a avut loc între Chiri
lă și Popa Virgil, șeful celor trei 
„consilieri": „In genunchi vin la 
dumneavoastră și vă rog să luați 
măsuri împotriva a trei oameni pe 
care i-am crescut și ei m-au înșe
lat. Popa Virgil este cel care a 
amenințat cu Închisoarea și lichi
darea subsemnatului din slujba pe

Buzău. Primarul acestuia. 
Constantin Dochia. ne 

această gospodărie anexă 
ne mindrim" — după cum

*.« 
>î -

at

Apoi, în ju-

Petre POPA 
Stelian CHIPFW

care mi-a dat-o Dumnezei 
iulie 1978 a intrat la mine 
și mi-a poruncit să-l dat 
documentele cultului, a 
prin amenințări să mă la; 
(vai, ce cuvint, cuvioase !) 
ce dovadă. Popa Virgil av- n 
nii lui și limba lui, cu a 
amenința (sic !) și cu injv 
cuvinte de defaimă. L-am 
tat și a dispărut la strigăt 
disperate".

Cei trei nu au dispărut, ci s-au 
mutat pe o altă stradă, pe Măgu- 
rei 10, unde au cumpărat o altă 
casă (au folosit experiența lui 
Chirilă, storcindu-i de bani pe 
naivii care-i urmaseră), pentru 
că localul inițial, fiind pe numele 
marelui șaman (cerească preve
dere!), le fusese interzis.

Unii din enoriașii din str. Căpitan 
Ignat nr. 68, care l-au părăsit pe 
Chirilă lămuriți. în sfirșit, cu cine 
au avut de-a face, s-au trezit in 
ceasul al doisprezecelea și, vrind 
să-și recupereze banii, l-au che
mat pe acesta în fața justiției. 
Și nu este- vorba numai de cei 
120 000 lei. costul casei, ci și de alti 
bani — „împrumuturi" sau „ajutoa
re" — pe care Chirilă i-a încasat r’e-a 
lungul timpului, dar de care, dună 
părerea lui, nu are de ce să dea 
seama, pentru că. cităm din chiar 
declarația fostului „episcop", dată 
in fata autorităților: „Toți aceș
tia (și urmează o listă de vreo 20 
de nume de „donatori" cu sume 
variind de la 500 pînă spre 20 000 
lei) dacă au dat nu mi-au dat mie 
— ci au dat ajutor de necesitate 
fără a ne obliga să-i restituim 
vreodată, conform cu Matei 6:14 ; 
și au fost sub observație adminis
trativă. conform cu 2 Corlnteni 
5:6-10, statut cap XVII, art 23. Pe 
acest considerent au dat ! Dar ni
meni nu știe cine și cit a dat !“

Ne oprim aici ! Sumele sînt 
mari — se ridică la sute de mii de 
lei — stoarse de la oameni care, 
cum spunea unul dintre interlocu
torii noștri, „au fost zăpăciți de 
cap" și numai rușinea care le în
tunecă obrazul ne oprește să Ie dăm 
numele.

în privința casei din str. Căpi
tan Ignat 68 va hotărî justiția. Chi
rilă, „detronat", stă retras „în chi
lia lui", o cameră din această casă, 
potolit prin forța lucrurilor.

Tot ce am spus pînă aici este 
povestea unui escroc abil, care a 
speculat credulitatea unora, pros
tia și fanatismul altora, izolîndu-i, 
cu otrava sectei religioase, de aerul 
proaspăt al vieții normale. Acesta 
este chipul unui pezevenghi — să 
nu ne ferim de cuvintele cele mai 
potrivite — „înzestrat cu duhul 
sfint". escroc păcălit la rindu-i de 
alții „mai șlefuiți" ca el — Popa 
Virgil, Dumitru Pătruț. Jula Onu
tiu — despre ale căror minuni și 
prorociri va relata mai departe co
legul meu Ilie Tănăsache. în par
tea a treia a anchetei noastre

Dionisie ȘINCAN
(Va urma)
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Creșterea producției zootehnice - obiectiv de primă importantă al lucrătorilor din agricultură Bunii gospodari oferă soluții practice,

Ialomița este unul din județele 
care iși produce furajele necesare 
animalelor mai ales pe suprafețele 
arabile cultivate cu plante de nu
treț. Ca atare. suprafețele arabile 
destinate bazei furajere au crescut, 
ajungi nd în acest an la 23 000 
hectare, față de numai 14 000 hec
tare in 1981. Potrivit programului 
județean., ar fi trebuit să se rea- 

' lizeze in lunile mai și iunie un stoc 
de fin de 35 000 tone in coopera
tivele agricole și de 7 500 tone in 
întreprinderile agricole de stat. 
Cantitățile de fin de.pozitate pină 
luni seara se ridică la 15 500 tone 
in cooperativele agricole și. la peste 
5 000 tone in întreprinderile agri
cole. Dacă ținem seama și de op
timismul celor care au făcut ulti
mele evaluări ale rezervelor de fu
raje aflate incă pe cimp. se poate 
chiar spune că există posibilitatea 
ca majoritatea unităților să-și în
deplinească sarci
nile stabilite prin _____________
programul amin
tit.

S-ar putea cre
de deci că de 
vreme ce se vor 
realiza cantită
țile de nutrețuri 
prevăzute în pro
gram. problema 
asigurării furaje
lor în unitățile a- 
gricole din jude
țul Ialomița este 
rezolvată, cel 
puțin pină Ia a- 
ceasță dată, iar 
dacă se vor obți
ne producțiile de 
fin ne care se 
scontează la ur
mătoarele două- 
trei coase, putem chiar să ne 
așteptăm la o abundență de fura ie 
valoroase in acest an. Or, cum 
stau, de fapt, lucrurile in reali
tate ?

Programele de recoltare, 
față In față cu nevoile rea- 
|g. Să facem însă abstracție de 
acest _ program și să comparăm 
cantitățile de fin depozitate pină 
acum și pe . cele pe care se scon
tează că se vor mai obține cu ne
cesarul real, adică cu ceea ce ar 
trebui să mănânce in mod normal 
o vacă sau un vitei pentru a-și sa
tisface toate nevoile de hrană. 
Specialiștii au calculat acest nece
sar real la o tonă de fin pe fiecare 
vacă. în județul Ialomița insă nu
mai in sectorul socialist al agricul
turii se cresc aproape 100 000 tau
rine și 200 000 ovine. Or. este greu 
de crezut că cele 20 500 tone de fin 
(din care de fapt a și inceput să 
se consume) reprezintă de pe acum 
un stoc suficient de mare. Tocmai 
de aceea se ridică întrebarea : de 
unde vor fi procurate celelalte nu
trețuri pentru a se realiza, intr-a
devăr. o schimbare radicală în fu
rajarea animalelor ? Este o între
bare pe care trebuie să și-o pună 
mai ales conducerile acelor unități 
agricole cooperatiste — cum ar fi. 
bunăoară, cele din Albești. Bordu- 
șani. Maia, Adincata, Brazi. Boră- 
nești ș.a. — care, pină zilele tre
cute. nu aveau in depozite nici a* 
tita fin cit. să .le ajungă, să fufa- 
jeze animație ttțăcab o.șăptâmină.

în mod sigpg, pipă la toamnă ,se 
va produce in județ mai mult fin 
decit anul trecut, dar se pere-că și 
de această dată furajele de bază 
pentru perioada de stabulație vor 
rămine tot cele obținute din a 
doua cultură.

Indiscutabil, ar fi greșit să se În
țeleagă că gospodarii din județul 
Ialomița nu ș-au ocupat cu răs
punderea ce se impunea pentru a

produce și gospodări mai bine fu
rajele. Este, suficient să arătăm, in 
acest sens, că diri cele 23 000 hecta
re cultivate cu furaje, peste 15 000 
hectare sint ocupate cu lucerna, a- 
dică de cea mai productivă și valo
roasă plantă de nutreț. Dacă ținem 
seama de faptul că cea mai mare 
parte din lucernă este amplasată 
pe terenuri irigate, rezultă că nu
mai de la această cultură se pot 
realiza aproape 100 000 tone fin. în 
realitate insă, se va obține mult 
mai puțin. Cauzele sint multe si 
nu trebuie puse neapărat numai 
pe seama spiritului gospodăresc al 
agricultorilor de aici. Să vedem 
despre ce este vorba.

Este sau nu este rațional 
sâ cultivăm pășuni și finețe 
în Bărăgan ? Răspunsul nu este 
deloc simplu și, do aceea. îi in-

care Ie livrează zilnic reprezintă 
o dovadă certă că animalele au 
mincat pe sătu-rate. Pină la toamnă, 
vor mai fi strinse alte 200—300 
tone de fin. Dar la iarnă, hrana 
de bază a animalelor va rămine 
tot silozul.

Dacă specialistul de la Suditi, și 
nu numai el, ar dispune de o pă
șune care să-i asigure 30—40 tone 
de iarbă la hectar, atunci categoric 

• ar- fi renunțat la acest 
bitor de furajare a 
Așa cum arătam însă, 
de aici, fie că nu au 
poziția floristică cea mai indicată, 
fie că nu dispuneau de structura 
corespunzătoare de plante, nu au 
reușit să organizeze ceea ce în
seamnă o adevărată pajiște culti
vată . destinată 
dacă avem în 
rile extrem de 
ating aici vara.

mod păgu- 
animalelor. 
agricultorii 
găsit com-

pășunatului. Iar 
vedere temperatu- 

ridicate care se 
ca și lipsa precipi-

IALOMIȚA

C!ND DEPOZITELE DE FÎN SlNT PLINE
■ ■■ DOAR PE JUMĂTATE, NU-I NICI
UN MOTIV DE AUTOMULȚUMIRE

vităm pe cei vizați să nu se gră
bească să răspundă că și-au spus, 
ia tâmpul potrivit, punctul de ve
dere. in această privință. Adevă
rul este că marea majoritate a pă
șunilor și tinetelor 
dau rezultate, ca să 
nem că unele sint 
incit ajung ca iarba . ....
înainte de a intra în iulie, 
este că. acum. în mijloc de iunie, 
in tot județul nu am văzut măcar 
o singură pășune care să putem 
spune că asigură animalelor hrana 
necesară. Foarte slab se prezintă 
chiar și pajiștile cultivate, ceea ce 
obligă unitățile agricole să fura- 
jeze animalele la iesle, cu masă 
verde cosită de pe cimp și. în spe
cial, cu lucernă.

Să luăm, bunăoară, cazul coope
rativei agricole din' Sudiți. Aici, 
acum în plină vară, pentru cele 
1 050 taurine combinele cosesc și 
toacă, iar remorcile cară zilnic, de 
la distanțe ce depășesc uneori 
6 km, zeci de mii de kilograme de 
lucernă și tot felul de alte nutre
țuri verzi. Este drept, nimeni nu 
l-a oprit pe șeful de fermă. Ale
xandru Hogea, să organizeze o pa
jiște cultivată pentru a scoate ani
male la păscut. Dar toată supra
fața destinată bazei furajere a 
fermei este de numai 240 hectare, 
din care trebuie să se asigure hra
na celor peste 1 000 taurine și 2 300 
ovine. Ca să facă o pășune care 
să-i folosească la ceva, ar fi tre
buit cel puțin 100--130 de hectare. _____ ____ ________ ...
Dar in acest caz nu-i rămineau ceput să înverzească după 
decit 100 hectare pentru fin. masă tbăsă ; i_. L. ____
verde și suculente. Or. un om care s-a făcut mai titnpririu, plantele
știe cit mănîncă b vacă sail un .........................................- *
vițel pe zi. nu poate risca optând 
pentru o asemenea structură defi
citară. Ca și multi alti specialiști, 
in .județ, el a fost obligat să opte
ze pentru o soluție mai neecono
mică, dar oricum mai sigură. Este 
adevărat că în această fermă s-au . 
depozitat pină acum numai 60 tone 
de fin. dar cantitățile de lapte pe

existente n.u 
nu mai spu- 
atît de slabe 
pirjoliită încă 

Fapt

tațiilor ce nu poate fi suplinită 
prin actualele tehnologii de udare 
practicate la culturile rnari, re
zultă că problema organizării pă
șunilor in Bărăgan nu este deloc 
simplă și nici wu poate fi rezolva
tă numai cu forțele proprii ale 
specialiștilor de aici. Iată de ce, 
este de așteptat un sprijin prompt 
și eficient din partea cercetării 
noastre științifice.

Udarea culturilor repre
zintă acum cea mai impor
tantă cale de sporire a 
producției de furaje. Orlc® 
gospodar știe că lucerna, de exem
plu, are tot atît de mare nevoie de 
apă ca și legumele. De aceea, nu 
întâmpl-ător, producțiile cele mai 
mari de lucernă la hectair Ie ob
țin acei gospodari care țin asper- 
soarele în funcțiune pe lucerniere 
chiar și atunci cind plouă. în Bă
răganul Ialomiței a plouat însă în 
acest an foarte puțin, iar în unele 
zone — de la Ograda-Țăndărei și 
pină la Fetești — aprbape deloc. 
Numai este cazul să spunem aci 
că trebuia să se irige zi și noapte 
pentru a suplini intir-o oarecare 
măsură lipsa precipitațiilor. Ceea 
ce vrem să menționăm insă este 
că această cerință n-a fost inde- 

' plinită decit pe jumătaite. Așa se 
explică de ce in multe unități 
agricole lucemierele amplasate în 
sistemele de irigații nici nu au în- 

î înverzească după prima 
iar acolo unde recolta rea

sint destul de firave. Cit de multe 
furaje se puteau cîștigă dacă 
peste tot programul de udări era 
nu numai acceptat de unitățile 
agricole, ci și respectat, ne-am 
convins la Gimbășani, unde șeful 
fermei zootehnice. Aurel Ipate. 
ne-a invitat să vedem cum arată 
o lucemieră cu o producție de

cel puțin 30 tone la hectar ajunsă 
acum la a doua coasă. Lucerniera 
nu este amplasată nici măcar in
tr-un sistem modern de irigații, 
așa cum sînit oele mai multe în ju
dețul Ialomița ; dar tehnicianul de 
la Gimbășanî și-a improvizat un 
sistem de udare, folosind pur și 
simplu apa din rîul Ialomița. De 
ce alte exemple mai e nevoie pen
tru a dovedi ce posibilități mari 
de sporire a producției de furaje 
stau la îndemîna oricărui gospodar 
de aici ? Credem că de nici unul. 

Nu putem trece insă cu vederea 
că nu toți cei ce figurează pe hir- 
tie ca dispunind de toate condiții
le necesare irigării, le au si in 
realitate. Este cazul unităților agri
cole din zona Gheorghe Lazăr — 
Bucu — Ograda — Scinteia. 
tați situate, cum 
„coada" sistemului de irigații Ia
lomița — Călmățui. Cu atâtea re- 

reprogramări de 
punere în func
țiune a sistemu
lui. este practic 
imposibil să spui 
cind si ce supra
față trebuia dată 
în exploatare pină 
acum, sau dacă 
sistemul este sau 
nu declarat pus 
în funcțiune. Ceea 
ce se poate spu
ne însă cu certi
tudine este că. 
prin „grija" celor 
care nu s-au o- 
cupat de bunul 
mers al treburi
lor ne acest mare 
șantier, unitățile 
agricole de aici 
figurează cu toa

te suprafețele in sistem irigat și. în 
consecință, de patru ani încoace li se 
planifică producții sporițe. Ba mai 
mult, de fiecare dată, asa cum s-a 
procedat si în acest an. oamenii 
sint obligați nu numai să scoată în 
cimp echipamentele de udare, ci și 
să întindă aripile de oloaie peste 
culturi, probabil pentru a nu lipsi 
nimic, nici măcar o singură probă 
de la dosarol birocrației. Am vă
zut la I.A.S. Ograda sute și sute de 
hectare de lucerniere care, pină 

, la stropii de ploaie de vinerea tre
cută. nici măcar nu 

I vegetație după prima
i Zona despre care 

recunoscută ca fiind 
cele mai secetoase, 
fost concentrate in ultimii ani nu- 

1 meroase animale, unele, cum sint 
cele de Ia I.A.S. Ograda, de mare 
valoare biologică. Or. suprafețele 

\ cultivate cu furaje s-<au redus în 
ultimul timp tocmai pe conside- 

, rentul că vor spori mult produc- 
: țiile datorită irigațiilor. întreba

rea este : cine va răspunde pină la 
urmă de faiptui că unitățile de aici 
nu-și vor putea asigura nici in 
acest an cantitățile de furaje ne
cesare ? Și nu numai cantitățile 
de furaje, ci șic producțiile plani
ficate la celelalte culturi. Chiar 
să nu se găsească cineva care să 
pună ordine în funcționarea sis-/ 
ternului de irigații respectiv ?

Sint numai cîteva probleme ce 
își așteaptă o grabnică sohltfonară' 
pepitru ca, intr-adevăr;» 4« acest 
județ cu o concentrare atât de 
mare de animale să se materiali
zeze în practică cerințele tot mai 
marS care se pun în asigurarea de 
furaje în cantități îndestulătoare.

uni-
s-air spune, la

porniseră in 
coasă.
vorbim este 
una dintre 

Dar aici au

Horea CEAUȘESCU 
Iosif POP 
Mihai V1ȘOIU

ingenioase și eficiente in

UTILIZAREA CENUȘII 
TERMOCENTRALEDE

Ne-am referit pe larg (vezi „Scîn- 
teia" nr. 12 353) la modul in care este 
privită, cum trebuie privită, cenușa 
de termocentrală, această importantă 
materie primă, posibil și necesar de 
valorificat cu maximă eficientă. 
Posibil de valorificat întrucît soluții 
și tehnologii românești există, iar 
rezervele de cenușă , de care dispu
nem sint uriașe. Necesar de valo
rificat fiindcă, in condițiile în care 
nici țara noastră nu este scutită de 
efectele crizei de materii prime și 
energie, cenușa este o materie primă 
valoroasă, un înlocuitor excelent — 
bineînțeles, in anumite proporții — 
al unor materiale energointehsive.

în continuarea anchetei „Scinteii" 
pe această temă, apelăm, de data 
aceasta, la cîteva exemple elocvente 
privind modul în care se poate va
lorifica cenușa, in care se valorifică 
chiar aici. în țară, sub ochii noștri.

ÎNLOCUITORI de zidărie 
PE BAZA DE CENUȘA. O pre
mieră insolită Ia 
strucții indus
triale Craiova. A 
fost pusă in 
funcțiune prima 
instalație eolia- 
nă-solară. pen
tru producerea și 
uscarea înlocui
torilor de zidărie 
pe bază de cenu
șă de termocen
trală, caracteri
zați iprintr-o re
zistentă superi
oară fată de cea 
a cărămizii nor
male. De la ing. 
Rodica Ilea a- 
flăm că instala
ția eoliană-sola- 
ră are la bază o cercetare efectuată 
in cadrul Univensității din Craiova. 
Pe baza unui contract încheiat între 
Trustul de construcții industriale 
Craiova și Universitate, a fost elabo
rată documentația pentru o instala
ție cu capacitate de 1 milion de bu
căți de înlocuitori pe an. ceea ce 
permite economisirea a circa 5,5 mi
lioane de cărămizi normale anual.

Iată alte cîteva avantaje care 
decurg, de astă dată, din folosirea 
energiei solare și eoliene in produ
cerea de înlocuitori pe 
nușă :

• Reducerea duratei 
înlocuitorilor de la 
o zi ;

• Creșterea productivității muncii 
cu circa 75 la sută ;

• Economisirea a 800 000 kWh 
energie electrică anual ;

• Economisirea a peste 
oane lei pe parcursul unui

PREFABRICATE CU ADAOS 
DE CENUȘA. Trustul de con
strucții. industriale nu este' singurul 
conșumator de cenușă din Craiova. 
La întreprinderea de prefabricate 
din beton Craiova „foamea" de ce
nușă crește cu fiecare an.

Cu trei ani în urmă, ing. Maria 
Samide a început cercetările in la
boratorul unității, iar după un an s-a 
trecut la producerea experimentală a 
diverselor elemente prefabricate (in 
special tuburi de canalizare) 
adaos de cenușă și înlocuirea 
porționaiă a cimentului.

Trustul de con-

D

fi

La această dată, la întreprinderea 
craioveană, panourile pentru locuințe 
conțin, ca înlocuitor de ciment. 10 la 
sută cenușă de termocentrală, adică 
100 kg cenușă pe metru cub, iar la 
tuburile de canalizare adaosul de 
cenușă este de pină la 12 la sută, 
adică 125 kg pe metru cub. Și uite- 
așa, cenușa a devenit un material 
de construcție la fel de necesar ca și 
cimentul, de pildă. Iată de ce, ca 
buni gospodari, oamenii muncii de la 
„Prefabricate" și-au construit un de
pozit de cenușă cu o capacitate de 
250 tone și instalații de alimentare a 
silozurilor.

— în prezent — ne spune ingine- 
rul-șef al întreprinderii, tovarășul 
Gheorghe Oprea — consumăm, zilnic, 
20 de tone de cenușă. Si am 
de la._ o linguriță ! Numai în 
an vom consuma 6 000 de 
cenușă. Aceasta înseamnă tot 
ciment economisit. Cu timpul, 
titul" va crește, desigur.

Direct proporțional cu spiritul 
gospodăresc, am adăuga noi. cu gin-

pornit 
acest 
tone 
atîia 

„ape-
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incepind cu anul 1981, utilizarea ceJ< 
nușii s-a extins și la realizarea pa
nourilor prefabricate și a altor pro-, 
duse din beton, inlocuindu-se ci-*- 
mentul in proporție de 5 la sută. Ca 
urmare, în fiecare lună se economi-’ 
sesc 25 tone ciment. Pentru a sa 
realiza aprovizionarea ritmică cu 
acest material, creșterea eficienței 
transportului și posibilitatea unei do-;, 
zări corespunzătoare, a fost pusă in 
funcțiune o instalație pneumatică, 
pentru transportul cenușii.

în trimestrul III al acestui an. laț; 
întreprinderea din Dolcești vor în
cepe lucrările de modernizare a 
secției de beton celular autoclavizat, 
a cărei capacitate va atinge, in felul 
acesta, 200 000 mc anual, ceea ce vâ 
determina și creșterea consumului 
de cenușă (de la 44 000 tone, la . 
aproximativ 75 000 tone pe an).

Potrivit informațiilor primite de la 
inginerul-șef al uzinei electrices 
Zoldy Miclos, zilnic se livrează 200 
tone de cenușă întreprinderii vecine 
și unor schele petroliere, iar restul 

se transportă la 
haldă.

BLOCURI DE 
LOCUINȚE 
DIN CENUȘA. 
Trustul de con; 
strucții locale O- 
radea și-a 
struit c_ __
proprii o instala^ 
tie de scojicepție 
originală3 pșrfțtru 
captarea K'iricăr" 
carea in Auto
cisterne de ciment 
a cenușii uscata 
de la electro* 
filtrele termocen
tralei din apro* 

piere (cam 4 km). Cenușa, astfel 
transportată, devine material de 
construcții încorporat în șan 
mortaire. înlocuind circa 10 la 
din cantitatea de ciment și circa 
30 la sută din cea de nisip fin (ex
ploatat mecanizat și transportat de 
la distanță de vreo 30 km 
cu un însemnat consum de 
La T.C.L. Oradea, cenușii 
mocentrală i s-au rezervat 
roluri mai „de vază", fiind 
rată în betoane ușoare, pentru ele 
mente de fațade, materiale cu greu 
Late specifică mult 
„betonul clasic". în 
toane au șl bune 
izolante deci cu 
tă asupra consumului 
termică pentru încălzirea apartamen
telor la care vor fi folosite. S-au 
construit, cu asemenea elemente de 
fațadă, două blocuri cu cinci niveluri; 
in cartierul Nufărul din Oradea. Pe 
baza unei rețete elaborate de filiala 
din Cluj-Napoca a I.N.C.E.R.C.. spe-< 
cialiștii T.C.L. Oradea, din secția d® 

, producție industrială a unității, au 
. realizat, tot cu adaos de cenușă;

pentrii p¥ml£’In tară, dn/noti 
tip de beton ușor, avînd în compo
nența sa și un spumant speciali 
Odată cu intrarea în producție in** 
dustrială a acestuia va crește consi
derabil și consumul de cenușă.

Consemnăm ca un lucru cert fap
tul că fațadele din beton ușor, cu 
conținut de cenușă, vor putea fi 
admirate, in acest an, Ia 351 aparta
mente și 154 garsoniere.

Tot de la Oradea, potrivit infor
mațiilor pe care ni le furnizează 
inginerul-șef al termocentralei. Trus
tul de construcții industriale, exploa
tează in acest an circa 70 00’ '•'.je de
cenușă din baldă ca m>- de
umplutură intr-o izolație H ijfac*
ția — după o tehnologie Originală — 
a unei balde speciale pentru între
prinderea „Sinteza".

Am prezentat cîteva exemple des
pre cum poate fi. despre cum este 
valorificată cenușa de termocen*- 
trală. Numai că, insutnate. aceste 
experiențe și altele — puține — care 
s-au înregistrat la Bacău, Con
stanța, Deva, Ravinari, nu repre
zintă decit un început, e drept; pro
mițător, in ceea ce se poate face 
pentru valorificarea complexă a ce
nușii, pentru diminuarea treptată a 
jnunților de halde, munți care, cel 
puțin deocamdată, cresc cu fiecare 
zi. Vom reveni, intr-un număr viitori 
cu răspunsuri concrete din partea 
specialiștilor, a unor cadre de con
ducere din ministerele interesate.

J

MATERIALELOR, OBIECTIV 
PRIORITAR ÎN ECONOMIE

bază de ce-
de uscare a
20 de zile la

1.2 mlli 
an.

duî la uriașii munți de cenușă al 
țării, care. în loc să scadă, cresc de 
la un an la altul. Pentru că nu 
toată lumea are încredere în cenușă, 
spun unii. Pentru că mai există 
multă inerție, am putea completa.

Dar pasul făcut de cei din Craiova 
va constitui, să sperăm, o încurajare 
și pentru alții.

LIVEZI PE DEALURILE DE 
CENUȘA. Munți de cenușă, spu
neți ? Noi le spunem livezi î Și nu 
balde, ci holde, am putea să Ie spu
nem — ne apostrofează 
Facultății de agronomie din 
profesorul Nicu Marin.

încă din 1977, halda din 
Ișalniței rodește. Secară, 
toamnă, orz de toamnă, ricin, floa- 
rea^soarelui. soia, porumb, sfeclă fu
rajeră. sfeclă de zahăr, tutun. 10 so
iuri de vită de vie. 5 specii de pomi 
fructiferi, cartofi, lucernă. trifoi, 
arahide ! Pe scurt, a fost fixată hal
da — și ni se spune că secara este 
excelentă pentru fixare, deci întâi au 
semănat secară — apoi studenții-1 
agricultori, „posesori" peste noapte, 
a circa 20 de ha teren, au ve- 
gheat cu grijă și cu trudă „ogorul" 
care pină nu de mult vicia atmos- • 
fera pe distantă de cîțiva kilometri.

— Culturile noastre, ne spune pro
fesorul Ion Popescu, pe care-1 găsim 
în „ogor", cu studenții la lucru, dau 
cam aceleași rezultate ca și în teren 
normal, neirigat. Obținem 19 tone de 
cartofi la hectar, 24,4 tone de napi 
(tuberculi) la hectar și 30 tone masă 
verde ; sfecla furajeră merge foarte 
bine, la fel ca soiul de viță de vie 
Băbeasca, prunul, cireșul, vișinul.

Poate experimentul Ișalnița se va 
repeta și in alte halde. Poate că nu. 
Rămine însă un gest de noblețe și 
de grijă pentru apărarea naturii.

IN LOC DE CIMENT, CE
NUȘA. întreprinderea de materiale 
de construcții Dolcești, Județul Dîm
bovița, intrată în funcțiune în anul 
1964, este prima unitate cu acest pro
fil de la noi, gindită și proiectată să 
producă beton celular autoclavizat 
pe bază de cenușă de termocentrală. 
Dealtfel, acesta a fost și motivul 
amplasării ei alături de uzina elec
trică din localitate. La ora actuală, 
la o producție de 125 000 mc beton 
celular autoclavizat pe an se folo
sesc circa 44 000 tone cenușă de 
electrofiltru. Alte 32 000 tone cenușă, 
de data aceasta cenușă de haldă, se 
întrebuințează la degresarea argilei 
la secția de blocuri ceramice.

Așa cum ne informează inginerul- 
șef al întreprinderii. Dan Popescu.

decanul 
Craiova,

preajma 
griu de

con-
cu forte

— deci 
energi eh 
de ter- 
insă ș, 

incorpo-

redusă fată c 
plus, aceste bi 
calități terme 

influență direi ,1 
de energie

Anlca FLORES CU, N. PETO- 
LESCU, G. MANEA, Al. PETI

Tineri fruntași 

ai unei 

întreprinderi 

fruntașe
O frumoasă tradiție a ounetor 

rezultate se conturează la între
prinderea „Electrotehnica" din 
Capitală. Oamenii muncii de 
aici au hotărit, in adunarea ge
nerali de la începutul anului, să 
muncească fără preget pentru 
îndeplinirea exemplară, lună ele 
lună, a sarcinilor de plan. Și 
s-au ținut de cuvint ! In cinci 
luni, ei au depășit preveaerile 
planului cu 3.8 milioane lei 
producția marfă, cu 3 milioane 
lei la producția netă st cu i 
milioane lei la beneficii. Tot
odată, au redus cu 5,2 lei chel
tuielile totale la 1000 lei pro
ducție marfă. Aceste rezultate 
ilustrează eforturile stăruitoare 
ale muncitorilor, tehnicienilor 
și specialiștilor întreprinderii de 
a produce mal mult, mai otne, 
cu cheltuieli mereu mai mici. 
In imaginile alăturate prezen
tăm, evident, numai pe citivu 
din tinerii fruntași ai acestei 
unități fruntașe (de la stingă ia 
dreapta) : Victor Uimitrtu, Aneta 
Peteleu, Grigore Dumitru, Maria 
Diaconescu, Ștefan Buturugi J* 
Elena Popovici. Ca el sint insa 
mulți alții, astfel că există ga
ranția cOtisolidării și chiar dez
voltării succeselor de pină acum 

Teodor).

Foto : Sandu Cristian
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Optimul ratei acumulării, in con
cepția partidului nostru, este întot
deauna un optim concret-istoric. par
te componentă a opțiunii fundamen
tale de accelerare a dezvoltării forțe
lor de producție, al cărui criteriu su
prem. absolut de eficientă nu poate 
fi decit ridicarea continuă a nivelu
lui de trai material și spiritual al po
porului, îmbunătățirea calității vieții

acestuia. întărirea independentei eco
nomice și politice a tării. în această 
viziune, apar complet anacronice teo
riile consumatoriste. care susțin re
ducerea ratei acumulării în favoarea 
ratei consumului. De data aceasta ar
gumentele la care vom apela sint 
matematice, ele reflectând variante 
deja materializate de-a lungul a 30 
de ani. cit și prevederile din actua
lul cincinal, in repartiția venitului 
național.

Perioada
Rata medie 

anuală 
a acumulării 

(%)

Sporul mediu 
anual 

al i venitului 
national 

(mid. lei)

Sporul mediu 
anual 

al fondului 
de consum 
(mid. lei)

1951—1965 19,3 7,4 5.4
1966—1980 33 24,2 14,3
1981—1985 30 43,8 37.1

peste 5 milioane de persoane, din care 
peste 3 milioane au fost create în ul
timii 15 ani.

Că acumularea inaită nu a fost un 
scop în sine, că ca s-a desfășurat in 
concordantă cu telul suprem al socie
tății socialiste — ridicarea continuă 
a nivelului de trai — o demonstrează 
și faptul că in perioada 1950—1980 re
tribuția medie nominală netă a spo
rit de la 330 lei la 2 238 lei lunar, iar 
veniturile nominale nete lunare ale 
țărănimii au crescut de Ia 167 lei la 
aproximativ 1 400 lei. Concomitent,

reproducției lărgite au crescut conti
nuu, totuși, mai ales incepind cu 
cincinalul 1971—1975, factorii inten
sivi, calitativi ai creșterii economice 
au avut efecte din ce in ce mai pu
ternice asupra sporirii venitului na
tional pe locuitor. Astfel, dacă în 1950 
venitul național pe locuitor al Româ
niei era de 15—20 de ori mai mic decit 
al țărilor mediu dezvoltate, astăzi di
ferența este de cel mult 4—5 ori mai 
mică, redueîndu-se mult decalajul, 
deși mai rămine un drum lung de 
străbătut pentru a mai atenua acest

Nivelul înalt al acumulării
Este limpede ca lumina zilei corela

ția care există între sporirea ratei 
fondului de acumulare, pe de o parte, 
ritmul de creștere a venitului națio
nal și ritmul de creștere a fondului 
de consum, pe de alta. Cu alte cu
vinte, nu trăim mai rău. nu „strin- 
gem cureaua", cum se spune, pe mă
sura creșterii ratei acumulării, ci. 
dimpotrivă, pe această cale creăm 
condiții materiale obiective deopotri
vă pentru dezvoltarea economică și 
pentru creșterea nivelului de trai al 
poporului.

Așa cum rezultă din datele prezen
tate. ca și din alte calcule făcute, in
tensitatea și proporțiile acumulării in 
perioada 1951—1980 au cunoscut evo
luții ce delimitează două perioade, 
în primii 15 ani de construcție socia
listă, rata medic anuală a acumulă
rii a fost de 19,3 la sută, in timp ce 
in perioada 1966—1980 aceasta a fost 
de 33 la sută, deci cu 13.7 procente 
mai mare. Pentru întreaga perioadă 
de 30 de ani. 1951—1980. rata medie 
anuală a acumulării a fost de 26,2 la 
sută. Comparind cele două perioade 
ale construcției socialiste, observăm

că din efortul investitional al celor 
30 de ani. ultimelor 3 cincinale le 
revin 83 la sută, fiind deci de aproa
pe 5 ori mai puternică intensitatea 
efortului de dezvoltare. în timp ce 
investițiile medii anuale realizate în 
Îierioada 1951—1965 au fost de 24,1 mi- 
iarde lei, în ultimele trei cincinale 

acest indicator a fost de pește 120 mi
liarde iei. ceea ce inseamn'ă un efort 
investițional de aproape 5 ori mai 
mare.

Rezultatul nemijlocit al unei ase
menea politici este creșterea avuției 
naționale in bunuri materiale acumu
late, care in prezent se ridică la 3 400 
miliarde lei, din care fonduri fixe — 
2100 miliarde lei. Ce reprezintă un 
asemenea salt este elocvent ilustrat 
de sporul fondurilor fixe totale, care în 
primii 15 ani a fost de 310 miliarde 
de lei. iar in perioada 1966—1980 s-a 
ridicat la peste 1 347 miliarde lei. deci 
o lărgire a proporțiilor dezvoltării 
economico-sociale de aproape 5 ori 
mai mare față de prima etapă. Toc
mai pe această bază a fost posibil 
ca. în perioada 1950—1980, numărul 
locurilor noi de muncă să crească cu

cheltuielile social-culturale pe un lo
cuitor au crescut de la 211 lei in 1950 
la 3 200 lei în 1980. Cele mai mari 
sporuri s-au obținut in ultimul de
ceniu. deci in perioada cind și rata 
acumulării a cunoscut cel mai ridi
cat nivel. Tot ca urmare a unei po
litici cu adevărat realiste cu privire 
la acumulare. în România s-au con
struit în perioada 1950—1980 circa 4.6 
milioane locuințe, ceea ce înseamnă 
că aproximativ 70 la sută din popu
lația tării beneficiază de locuințe 
noi. Iată legăturile organice care 
există între politica susținută de 
acumulare si politica de ridicare 
continuă a nivelului de trai al popu
lației.

Prioritate factorilor intensivi, 
calitativi ai creșterii economice

în ansamblu, perioada 1950—1980 
a marcat acumularea unui bogat 
potential tehnico-productiv. in toa
te ramurile și județele tării, fapt 
ce a permis sporirea permanentă a 
dimensiunilor reproducției socialiste 
lărgite. Deși elementele extensive ale

decalaj. Să mai amintim că în 1950 
România avea un venit national pe 
locuitor de circa 100 de dolari, situin- 
du-se la limita inferioară a stadiului 
de țară in curs de dezvoltare. în 
timp ce astăzi, cu un venit national 
pe locuitor de peste 1 500 dolari, tara 
noastră șe situează în grupa a treia 
a țărilor în curs de dezvoltare, aflîn- 
du-se in faza de trecere la stadiul 
de tară mediu dezvoltată.

Subliniind importanta deosebită a 
alocării unei părți importante din 
venitul național pentru acumulare, 
secretarul general al partidului atra
ge atenția asupra pericolului care ar 
exista dacă am renunța la obiectivul 
fundamental de a întări și moderniza 
baza tehnico-materială a societății- 
Calculele demonstrează că dacă in 
perioada 1971—1985 am fi utilizat pen
tru acumulare numai 25 la sută din 
venitul național, la sfirșitul interva
lului venitul național ar fi fost cu 
196 miliarde lei mai mic și fondul de 
consum cu 109,6 miliarde lei mai mic. 
Iar dacă rata acumulării ar fi fost 
doar de 20 Ia sută, venitul national ar 
fi fost cu 277 miliarde lei mai mic, iar

fondul de consum cu 149 miliarde lei 
mai mic. Iată, sintetic, avantajele alo
cării a peste o treime din venitul na
țional pentru acumulare in perioada 
1971—1985. Pentru etapa în care sin- 
tem — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — atingerea obiectivului 
strategic de trecere a României în 
grupa țărilor mediu dezvoltate nu va 
trebui să schimbe orientarea de bază 
de a continua alocarea a circa 30 la 
sută din venitul national in scopul 
dezvoltării forțelor de producție.

Iată de ce, ținînd seama de expe
riența și practica construcției socia
liste din tara noastră, apare astăzi 
mai evident ca aricind că dacă se 
pierdea acest moment istoric crucial 
pentru destinele României, tara noas
tră ar fi ratat pentru o lungă perioa
dă demarajul său industrial, pierzînd 
pași importanți în lupta pentru pro
gres șl prosperitate. într-adevăr. așa 
după cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acumularea înaltă, ca pro
ces complex și de lungă durată, nu a 
fost și nu va fi scutit de lipsuri, chiar 
de erori, dar. respingînd cu fermi
tate atât viziunile triumfaliste. cit și 
pe cele defetiste. Partidul Comunist 
Român a combătut cu obiectivitate 
științifică neajunsurile manifestate, 
stabilind. în același timp, și căile con
crete pentru a spori eficienta efor
tului propriu dc dezvoltare econo- 
mico-socială. Dezvoltarea impetuoa
să a forțelor de producție trebuie să 
fie. in condițiile actuale, rezultatul 
îmbinării politicii de alocare a unei 
părți importante din venitul national 
pentru reproducția lărgită, cu poli
tica de repartizare rațională a fondu
rilor și de cheltuire a lor cu ma--i- 
mum de eficientă economico-socială.

Efortul susținut de acumulare din 
actualul cincinal, concretizat intr-un 
volum de 1 200 miliarde lei inves
tiții. este orientat în direcția lărgirii 
sectorului extractiv și energetic, 
creșterii susținute a producției agri
cole, accelerării procesului de re
structurare selectivă a industriei

prelucrătoare, promovării mai inten
se a progresului tehnico-științific în 
modernizarea aparatului tehnico-pro- 
ductiv al economiei naționale, prio
rități vitale ale accelerării dezvoltări^ 
economico-sociale in condiții de echi
libru structural dinamic și de eficien
tă competitivă.

Aprecierea funcției acumulării înal; 
te nu trebuie fetișizată, pentru că ea, 
în sine, nu rezolvă problemele opti
mizării dezvoltării economico-so- 
ciale. Acest lucru a fost valabil și 
pină acum ; astăzi însă, cind avuția 
națională în fonduri fixe a crescut 
așa de mult, problema utilizării între
gului potențial tehnico-productiv din 
toate unitățile economice cu maxi
mum de eficientă constituie, după, 
aprecierea secretarului general al 
partidului nostru, un izvor nesecat de 
venit național, de resurse pentru d<" 
voltare și bunăstare. Și pentru 
monstra acest lucru să amintir c 
potrivit unor calcule, numai la biv- 
Iul anului 1982. creșterea cu un p o- 
cent a indicelui de utilizare a fon lu- 
rilor fixe productive asigură un spor 
de venit national de 5 ori mai mare 
decit un procent din rata acumu
lării.

De aici decurge răspunderea p« 
care o poartă colective’e de oa
meni ai muncii. în calitate de pro
prietari ai mijloacelor de product 
încredințate de popor, de produc? 
tori și de beneficiari a tot ceea fe 
înfăptuiesc, pentru modul în care 
acționează în vederea folosirii inten
sive și extensive a capacităților de 
producție, reducerii mai accentuate 
a consumurilor de materii prime și 
energetice, valorificării superioare a 
materiilor prime, creșterii pro*- 
ductivității muncii, ridicării nivelului 
tehnic și calitativ al întregii produc
ții. Numai așa efectele utile multi
ple obținute, coroborate cu cele re
zultate din utilizarea unei părți im
portante din venitul national pentru 
acumulare, vor putea spori mai pu
ternic venitul national, avuția între
gii societăți.
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Ce fac, ce trebuie să facă, pe durata campaniilor 
agricole, căminele culturale comunale pentru a-și în
deplini mai bine misiunea ce le este încredințată ? Am 
pornit în căutarea răspunsului la această chestiune 
de la o discuție cu profesorul Ioan Mursa, directorul 
căminului cultural din comuna Flămînzi. Tovară- 

an 
tre- 

unul

căminului cultural, la filialele sătești 
și în oricare alt spațiu disponibil, iar 
— vara, avind drept cadru de mani- 
de muncă ale sătenilor, terenurile

șui Mursa apreciază că, pe durata unui 
calendaristic, orice cămin cultural 
bule să realizeze două tipuri de
— în timpul iernii, cu manifestări

comunal 
activitate : 
și acțiuni orga-

nizate la sediul 
ale acestuia, ca 
cel de-al doilea 
festare locurile 
unde se practică agricultura. Procedind astfel se solu
ționează una dintre principalele carențe ale activității 
cultural-educative la sate pe durata campaniilor agri
cole, anume diminuarea informării și documentării 
oamenilor.

Realitățile construcției noastre socialiste
inepuizabil izvor al artei

— Prin urmare, apreciați că în 
timpul campaniilor agricole sătenii 
citesc mai puțin ? — am întrebat.

— Nu numai că citesc mal puțin, 
ci, in general, toate mijloacele infor
mative sint utilizate vara. Ia sate, in 
mult mai mică măsură decît în cele
lalte perioade ale anului. Este o re
alitate obiectivă. Iar ocolirea sau 
ignorarea ei i-ar adinei consecințele. 
De la această constatare am . pornit, 
dealtfel, in schimbarea opticii noastre 
asupra rosturilor, a funcțiilor, dacă 
vreți, ale căminului cultural in pe
rioada de vară. Propunindu-ne, așa 
cum ne-au cerut-o consătenii, să 
prelungim — dacă se poate spune 
astfel — mijloacele informative pini 
la fiecare loc de muncă al săteanului. 
Bineînțeles, prin formele și mijloa
cele ce ne stau la dispoziție.

Ce așteaptă, vara, sătenii de Ia că
minul cultural ? Adresindu-i între
barea cooperatorului Dumitru Pîsla- 
ru, am primit următorul răspuns : 
„întii, pe cit se poate, să ne tină la 
curent cu tot ceea ce se petrece zil
nic în comună, in țară, ca și-n în
treaga lume. Fiindcă, vedeți dumnea
voastră, una-i să lucrezi Ia oraș și 
cu totul altceva in agricultură. Mai 
ales vara, cind te scoli cu noaptea-n 
cap, ca să revii tot noaptea ’’acasă. 
Eu, unul, de prin aprilie și pînă prin 
qct<>' b_rie, aproape că n-am timp să 
cfr»^>un ziar pe așezate. Și n-au 
v reme s-o facă cei mai mulți dintre 
noi. Decit atunci cind plouă ori cine 
știe ce se mai intîmplă. Legat de a- 
ceasta, mă miră și un alt fapt : pe ce 
motiv și-or fi fixat tovarășii de la 
radio și televiziune emisiunile de
dicate nouă, sătenilor („Viața satu
lui" sau „Ora satului" — n.n.). toc
mai duminica dimineața ? Să le 
arate orășenilor cum muncim noi ? 
N-ar fi mult mai nimerit ca emisiu
nile respective să se difuzeze seara, 
cind, oricum, ajungem acasă ?“. Din 
discuția cu cooperatorul Vasile Călin 
aveam să reținem un alt aspect al 
subiectului supus dezbaterii : „Dacă 
pe durata iernii ori a primăverii tim
purii — ne spunea el — treburile 
gospodărești ale fiecăruia ne fac să 
ne adunăm mai greu cu toții, laolal
tă, in timpul verii, cu totul altfel 
stau lucrurile. Acum, din zori pînă 
noaptea, toată echipa, iar uneori 
chiar toată ferma lucrăm pe aceeași 
tarla. Principalul e să aibă cine să 
țină o expunere, să ne prezinte o in
formare asupra evenimentelor".

— Și are cine in echipa dumnea
voastră ?

— De cițiva ani lucrează alături 
de noi învățătorii și profesorii satu
lui. Unul dintre aceștia este învăță
torul Constantin Stoica, cadru didac
tic, care, alături de soția sa, profe
soara Rodica Stoica, ăgigură propa
ganda vizuală în campaniile agrico
le, informează oamenii cu tot ce se. 
petrece în țară și peste hotare. „O 
vreme, spunea tovarășa Stoica, ne 
străduiam ca gazetele de stradă ori 
cele din instituții să fie cit mai 
arătoase, iar articolele, fotografiile 
sau caricaturile să se schimbe cit mai 
des. O facem și acum, dar nu este 
suficient. Pentru perioada de vară 
s-au inițiat o serie de gazete volante 
care se amplasează fie la marginea 
celor mai mari tarlale, fie pe intră
rile principale ale satului". Mulți 
dintre cooperatorii sau cadrele -teh
nice 
s»c/ iii 
W ufc. - 5 
cu ții 
ale 
cunoștințele acumulate la 
invățămintului 
masă" — cum
Toma), despre nevoia unor puncte de 
informare și documentare in cadrul 
taberelor de vară ale mecanizatori
lor, ca și despre roltfl stimulativ ce 
l-ar putea avea permanentizarea 
unor spectacole cultural-artistice in 
aer liber. în ce măsură se regăsesc, 
toate acestea, in programul de acti
vitate al căminului comunal ?

De Ia filiale pe sate la filiale pe 
formații de lucru. Seara, revenind la 
sediul comitetului comunal de partid., 
am fost martorii unei acțiuni întil- 
nite mai rar. Cadre cu munci de răs
pundere de la nivelul comunei (se
cretarul și secretarii adjuncți ai co
mitetului comunal de partid, secreta
rul biroului executiv al consiliului 
popular, directorul căminului cultu
ral ș.a.) întocmeau o broșură, format 
„de buzunar", conținînd extrase din 
documente de partid, de stat, din di
ferite legi etc. Cele peste 30 de

exemplare ale broșurii urmau a fi 
puse la dispoziția cadrelor reparti
zate de consiliul comunal 
educație politică și cultură 
listă pe fiecare formație de 
Tovarășul Petru Munteanu, 
ședințele consiliului comunal 
tit anterior, ne-a precizat : „In peri
oada campaniilor agricole, 'activitatea 
căminului nostru cultural nu se mai 
desfășoară la centru și pe filiale să
tești, cum o facem iarna, ci pe for
mațiile de lucru constituite în cadrul 
celor două cooperative agricole de 
producție din comună. Și, bineînțe
les, pe formațiile de muncă din ce

lelalte sectoare de activitate, cum

pentru 
socia- 
lucru.

pre- 
amin-

O experiență valoroasă 
într-o localitate 

din județul Botoșani

sînt constructorii, lucrătorii coopera
ției etc".

— Broșura pe care o pregătiți ni 
se pare o inițiativă interesantă. Nu 
riscați insă, de la bun început, să ope
rați cu un documentar incomplet ?

— Este adevărat că dinamica vieții 
noastre politice impune adoptarea 
unor noi acte normative, a unor noi 
documente. Ținind cont de această 
situație, am convenit să Împrospă
tăm conținutul broșurilor in fiecare 
săptămină. Avem în vedere atit 
popu'arizarea documentelor ce apar 
pe plan central, cit și pe cele adop
tate la. nivelul comunei, chiar și une
le decizii mai importante ale birou
lui executiv al consiliului popular. 
Prin aceasta ne străduim să supli
nim lipsa de timp a sătenilor, pe 
durata campaniilor agricole, pentru 
informare și documentare.

Completăm cele spuse’ cu cîteva 
extrase din programul de muncă al 
căminului cultural pe durata acestei 
veri. La sediul căminului de centru 
serviciul este asigurat, prin rotație, 
de către un membru al consiliului 
comunal de educație sau al consiliu
lui de conducere al căminului. Bi
bliotecarul comunei trece săptămînal 
pe la fiecare formație, prezentând, 
pe baza unui program, recenzii de 
cărți și primind solicitările sătenilor. 
La cererea unor mecanizatori, s-a 
convenit ca abonamentele la ziare și 
reviste ale acestora să fie aduse în 
cele două tabere de mecanizare. în 
fiecare duminică, prin rotație, se va

prezenta la ora prînzului cite un 
spectacol în aer liber. Seara, tine
rilor din comună li se oferă activități 
de club, filme, reuniuni 
educative atît la căminul de centru, 
cit și în cadrul filialelor

Am supus unor cadre de conducere 
ale județului experiența muncii cul
turale de la Flămînzi. Tovarășul Gh. 
Jaucă, președintele Comitetului de 
cultură și educație socialistă al ju
dețului Botoșani: „Țin să precizez că 
experiența căminului cultural din 
comuna Flămînzi, ca și a acelora din 
Ungureni, Avrămeni, Bălușeni, Mi- 
hăileni și altele, a constituit subiec
tul unor fructuoase schimburi de ex
periență ale factorilor din acest do
meniu, al dezbaterilor și instruirilor 
noastre, în scopul generalizării ei".

— Ce aduc in plus celelalte căthine 
culturale ?

— De pildă, modul de utilizare in 
perioada campaniilor agricole a sta
țiilor de radioficare. Comunele Un
gureni și Avrămeni, de exemplu, 
sint racordate la rețeaua de radiofi
care a orașului Săveni. In programul 
acesteia s-a fixat cite un sfert de 
oră special dedicată fiecăreia dintre 
cele două comune, durată în care 
este comentat stadiul lucrărilor agri
cole, cu evidențierile și criticile de 
rigoare, sint difuzate actele norma
tive adoptate de primăriile respecti
ve. La Mihăileni se remarcă inte
grarea colectivelor de agitatori și ale 
brigăzilor științifice în cadrul for
mațiilor de lucru, ca și prezența pe 
cimp a brigăzilor artistice.

— Există, in județ, și cămine cultu
rale cu activitate slabă, sub posibi
lități...

— Dacă le-am compara numai cu 
ele insele, toate căminele culturale 
comunale din județ au înregistrat un 
salt calitativ în ultimul timp, mai 
cu seamă în aceasTă perioadă pre
mergătoare Congresului Educației 
Politice și Culturii Socialiste. Acesta 
este și rezultatul unor măsuri orga
nizatorice pe care le-am adoptat. E 
drept însă că și în prezent, în unele 
cămine culturale, cum sînt cele din 
Copălău, Ștefănești, Gorbănești și 
Sulița, activitatea încă nu este con
cludentă, pe măsura cerințelor popu
lației. Dar, plecind de la experiența 
arătată anterior, ne străduim ca și in 
rîndul acestora să. se manifeste ace
eași preocupare — și bineînțeles cu 
aceleași rezultate — ca la căminul 
cultural din comuna Flămînzi.

cultural-
acestuia.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii

— Sinteți, Ileana Balotă, una din 
creatoarele care s-au impus in dome
niul artelor decorative. In ce mă
sură credefi că tapiseria românească 
se poate situa in continuare la nivelul 
celor mai fertile căutări ale gindirii 
plastice actuale ?

— Trăim o epocă in care sentimen
tul estetic devine un imperativ, o do
rință permanentă de a realiza fru
mosul în toate împrejurările. Dacă 
integrarea artei în viață este în ge
nere o problemă actuală, în condițiile 
socialismului ea constituie o necesi
tate obiectivă. Efervescența creatoare 
care se manifestă pe toate tărîmurile 
culturii românești este vădită și pe 
planul artelor decorative. Dintre toate 
artele decorative care conlucrează la 
crearea frumosului cotidian poate cea 
mai complexă este arta tapiseriei. 
Milenară și în același 
dernă, tapiseria unește în 
tre prestigiile unei arte 
rafinamentul estetic al 
născute din revoluțiile artistice ale 
veacului. Civilizația modernă, avîn- 
tul reinnoitor al construcțiilor, modi
ficarea gustului, a formelor au găsit 
în arta tapiseriei un mijloc de expri
mare, de realizare. Făcînd parte din 
generația de artiști decoratori care 
s-au format în climatul lumii noi, pot 
să afirm că am crescut odată cu țara, 
cu noua conștiință socială, cu viața 
nouă. Ml-am dat seama cum, an de 
an, călăuziți fiind de politica clarvă
zătoare a partidului, continua ridi
care a nivelului de trai, continua do
rință de infrumusețare a tot ceea ce 
ne înconjoară au impus tapiseriei să 
se afirme in toată plenitudinea ei. 
Lupta pentru autonomia genului, pen
tru a obține expresia plastică din 
însăși valoarea materialului au stat la 
baza preocupărilor mele și ale cole
gilor mei decoratori. Desigur, dispo
ziția nativă, gustul pentru decorativ 
și faptul că întreaga creație în dome
niul artelor decorative a crescut pe 
solul unei mari tradiții folclorice, 
de asemenea sprijinul oferit de sta- 

' tul nostru prin comenzi, expoziții in 
țară, peste hotare au determinat 
racordarea grabnică a tapiseflei 
românești la dinamica internațională 
a fenomenului.

— In ce privește Creația dv., care 
au fost și sint sursele de inspirație ?

— Nu poți țese fără să cauți a trans
mite ceva, a exprima ceva, convin
geri adinei ce țin de structura for
mației tale. Desigur, într-o compo
ziție viziunea este esențială. O viziu
ne care, în ceea ce mă privește, a 
fost indelung inspirată din imagini 
ale pămintului natal. Reliefuri un
duioase, cu lanuri mănoase, dealuri 
cu livezi bogate, brazde adinei purtînd 
sămînța vie, chipuri diverse mereu 
înnoitoare ale plaiurilor românești 
întregite de siluetele expresive ale 
arhitecturii contemporane. Toate a- 
cestea mi-au hrănit întotdeauna ima-V

Convorbire cu Ileana BALOTĂ

ginația si constituie fundamentul per
manent pe care încerc să clădesc ac
tul .stilistic. Este un „adevăr", un în
demn cu căldură susținut de secreta-

— Destinația, mesajul, specificul 
autohton sint tot atitea probleme pe 
care le pun in timpul lucrului și în
cerc să le lămuresc. Desigur, o dis
tincție se impune între cele două ca
tegorii de lucrări din domeniul tapi
seriei. Pe de-o parte, tapiseria monu
mentală cuprinzind compoziții ample,

timp mo- 
zilele noas- 
arhaice cu 
structurilor

HM

Ileana Balotă „PÂMiNT RODITOR”

rul general al partidului, tovarășul 
Nicoîae Ceaușescu, care adeseori a 
adresat artiștilor chemarea de a se 
inspira din impresionantul tablou pe 
care îl oferă marea ctitorie socialistă 
a poporului. Seria de tapiserii „Me
taforele pămintului" la care lucrez 
sînt răspunsul la dialogul dintre 
realitatea prezentă și emoția mea in 
fața acestei realități.

— Care sînt perspectivele de inte
grare socială ale tapiseriei, si in pri
mul rind ale celei de dimensiuni 
monumentale ?

u care am discutat (Petru Bur- 
llnerii Mircea Todașcă șl loan 
ie-au vorbit despre neceslta- 

.i.’ășurării pe cimp a unor dis- 
privind tehnologiile de lucru 

diferitelor culturi („completînd 
cursuri’e 

agrozootehnic de 
spunea inginerul

îri stagiunea în curs 
! s-ăti accentuat stră

daniile teatrelor de a 
diversifica și multipli
ca relațiile cu pupil- 
cul. Am stat de vorbă 
cu Ion Besoiu, direc
torul Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra", 
după o întilnire a a- 
cestui colectiv artistic 
cu oameni ai muncit 
de pe platforma. Mă
gurele, de la Centrul 
național de fizică.

Ce au adăugat „be
neficiarii" proiectelor 
teatrului, ce dorințe și 
opțiuni și-au expri
mat ei ?

— Aș începe cu 
unele confirmări ale 
opțiunilor noastre re
pertoriale. Si aceasta, 
atît în privința 
maturgiei străine 

de a
ne-a

dra- 
(as- 
juca 
fost

pirația i 
.,Hamlet" 
sprijinită prin propu
nerea de a realiza o 
integrală Shakespeare, 
in „concurență" cu 
creația BBC trans
misă de televiziune !). 
cit mai ales în privin
ța pieselor românești. 
Astfel, a fost apreciată 
preocuparea noastră 
de a juca opera lut 
Caragiale și ni s-a 
„cerut" să desăvîrșim 
ciclul pieselor sale, 
atit reluind marile 
noastre succese (even
tual in distribuții înti-

herite). cit ■'și realizind 
noi montări, în stimu
latoare întrecere ar
tistică (eficientă și in 
planul educării esteti
ce a spectatorilor) cu 
alte teatre. Mai mulți 
dintre interlocutorii 
noștri au apreciat do
rința noastră de a 
pune în scenă „Sufle
te tari" de Camil Pe
trescu, atrăgîndu-ni-se 
atenția (Leon Gri
gorescu) și asupra ne
cesității valorificării 
tuturor lucrărilor im
portante ale marelui 
scriitor.

De un interes deo
sebit s-a bucurat, de
sigur, dramaturgia o- 
riginală actuală, față 
de care multi partici- 
panți la dialog și-au 
manifestat interesul, 
adeziunea. Cum dra
maturgia lui D. R. Po
pescu este destul de 
cunoscută (montarea 
teatrului nostru cu 
„Mormintul călărețu
lui avar" fiind bine 
primită), soectato-ii 
cu care ne-am întreți
nut ' (Maria Sahalgiu) 
au dorit să afle cit 
mal multe lucruri 
despre „Rezervația de 
pelicani", noua piesă a 
scriitorului asupra 
căreia ne-am oprit.

Interesante propu
neri s-au făcut și din 
perspectiva unor pre-

in discuția iubitorilor teatrului
ocupări specifice unor 
Categorii de' vîrstă ori 
socio-profesionale.

Vorbind, intr-un fel, 
în numele generației 
sale ce formează ma
joritatea spectatorilor 
noștri și arătind că ti
nerilor le place, în 
genere, să vadă teatru 
bun. străbătut de a- 
devăr și izvorit din 
spirit cu adevărat 
creator, o elevă de la 
Liceul de matematică- 
fizică nr. 4, Chiș 1FI0- 
rentina, atrăgea aten
ția asupra valorilor li-

teraturii noastre clasi
ce și interbelice, apre
ciind prezenta în re
pertoriu a lui Cara- 
giale, a lui Camil Pe
trescu și propunînd, 
in plus, atenției noas
tre creația eminescia
nă. o dramatizare a 
„Țiganiadei" lui Ion 
Budai Deleanu etc.

Fiziciană Clementi
na Timus se arăta, in 
schimb, oarecum in
trigată de faptul că in 
ultima vreme teatrele 
au cam ocolit piesele 
ce reflectă și dezbat

Scenă din piesa „Mormintul călărețului avar” 
de D.R. Popescu

problemele oamenilor 
de știință, aspecte le
gate de etica cercetă
rii — propunindu-ne 
chiar (sugestiile con
crete n-au lipsit din 
dialog) „Fizicienii" 
de Durrenmatt și in- 
vitînd artiștii și dra
maturgii să viziteze 
laboratoarele.

Mi s-a părut, 
spune, chiar emoțio
nant faptul că inter
locutorii noștri de la 
Centrul national de 
fizică priveau Teatrul 
„Bulandra" ca pe un 
teatru al lor. dat fiind 
că ambele instituții a- 
parțin aceluiași sector 
al Capitalei. Semna- 
lind calitatea muncii 
noastre (ce 
longevitatea 
spectacole 
„Interviu", 
asupra 
„Răceala"), 
preocupați

. zarea lor și mai lan
de păstrarea lor 

generațiile vii- 
Fizicianul dr. 
Grigorescu a 
astfel ca tele-

as

a dus la 
unor 

precum 
„Anchetă 

unui 
ei 

de
tânăr". 

erau 
difu-

gă. 
pentru 
toate. 
Leon 
propus 
viziunea să aibă o fil
motecă cu marile 
spectacole (care să 
prevaleze asupra mon
tărilor „obosite" pe 
care teatrele vor să le 
vindă și din motive 
comerciale). Inginerul 
V. Apostolescu (de la

I.R.N.E.) ar fi dorit ca , 
teatrul să fie dotat cu ‘ ’ 
videocasetofon. așa in
cit montări ca „D-ale 
carnavalului". „Liva
da cu vișini", „Leonce 
și Lena", performanțe 
de mai bine de un de
ceniu ca cele ale Tui 
Toma Caragiu ori 
Clody Berthola, Marin 
Moraru, Gh. Dinică 
să poată fi oricind re
văzute.

Ca un 
revenit 
marea 
față de arta și munca 
actorului și regizoru
lui român, față de ar
tistul creator ce refu
ză insă incifrarea șt 
gîndește arta in per
spectiva receptării și 
ecoului ei in conștiin
țe. Această discuție, 
ca și numeroase altele 
pe care le-am avut pe 
platforme industriale 
și in comune ne-au 
întărit sentimentul că 
jucăm pentru oameni 
instruiți, informați, 
dotați cu cultură și 
sensibilitate pentru 
teatru ; oameni cu ca
pacitate de reflecție și 
bogată viață interioa
ră — pentru a căror 
satisfacere și dezvol
tare spirituală nici un 
efort nu poate fi prea 
mare.

laitmotiv a 
in discuție 
considerație

Natalia STANCU

realizate pentru decorarea clădirilor 
publice, pe de altă parte, lucrări de 
dimensiuni restrinse, destinate deco
rării interioarelor locuințelor. Aceste 
două categorii răspunzînd unor exi
gențe diferite pun probleme felurite 
în fața creatorului. Cind în limbaj 
de atelier se spune că „tapiseria în
călzește peretele", fenomenul acoperă 
perfect o realitate care este una din 
premisele sintezei cu arhitectura. 
Conlucrarea art.ist-decorator-arhitect 
este, dealtfel, una din cerințele esen
țiale ale reușitei în acest domeniu. 
Este un deziderat astăzi din ce In ce 
mai bine înțeles și aplicat.

— Desfășurat! de multă vreme o 
rodnică activitate in invățămîntul su- 
peribr de artă. Care Sint. direcțiile 

.. mai impprțapțe asupra ' cărora insistați 
în formarea viitoarelor generații de 
artiști decoratori ?

— Disciplinele cu profil textil ale 
facultății de arte decorative, ca de
altfel toate secțiile institutului, au cu
noscut o deosebită dezvoltare. Preo
cupare inexistentă în vechea școală 
de Belle-arte, secțiile de textile cu 
larg rol aplicativ au reușit să obțină 
rezultate remarcabile. Seriile de ab
solvenți, creatori ai unor variate for
me de bunuri materiale — textiliști- 
contexturiști, imprimeuri, creatori de 
modă etc. — lucrînd în unitățile de 
profil își aduc din plin contribuția 
prin creațiile lor la dezvoltarea gus
tului estetic al publicului larg. Legă
turile permanente dintre invățămint- 
cercetare și producție, urmărite cu in
sistență de noi, cadrele didactice, au 
determinat'în ultimii ani acțiuni me
nite să concretizeze rezultatele proce
sului de invățămint prin studii noi 
tehnologice sau proiecte efectuate de 
studenți și aplicate in diverse domenii 
ale industriei noastre de profil. De 
asemenea, lucrări de diplomă, tapise
rii, panouri decorative elaborate de 
studenți in strinsă conlucrare cu arhi- 
tecții au acum o finalitate precisă de
oarece sint destinate unor spații con
crete în prealabil studiate de ei. 
Astfel, an de an se caută modalități 
noi de desăvirșire și îmbogățire a 
procesului de invățămint, toate a- 
cestea în vederea modelării cit mai 
complexe a personalității noilor crea
tori de artă pentru a fi cit mai utili 
societății.

Marina PREUTU

Suplinitorii lui Nicoîae Țic este 
un roman satiric în strict decor 
contemporan. Neașteptată, in com
parație cu primele tatonări epice 
ale autorului, cartea nu mai sur
prinde insă cind o alăturăm mai 
noilor sale romane — Navetiștii, 
Jean, fiul lui Ion — sau dacă o 
plasăm intr-un context ilustrat de 
Bunavestire de Nicoîae Breban, de 
însoțitorul lui C. Țoiu și Vocile 
nopții de Augustin Buzura sau 
Chiar de parodicele învățături pen
tru delfin ale lui Mircea Horia Si- 
mionescu. Seria este. cred, și sufi
cientă și elocventă pentru preocu
pările romancierilor actuali, cărora 
le-a dispărut inhibiția in fata rea
lității imediate. Rezultatul imediat 
este plusul de realism, de fideli
tate sociologică, implicit o forță de 
convingere emoțională sporită ce 
decurge și din noul statut al citi
torului. El nu mai este o ’ siluetă 
ștearsă, docilă in suita romancie
rului omniscient, ci un partener 
avizat, aproape un coautor al de
monstrației epice. La rindu-i. ope
ra nu mai este expresia nevoii de 
fabulos, așadar o compensare a 
realului, a vieții tangibile, ci o 
imagine sintetică a acestora, o 
oglindă sinceră, neiertătoare. Ex
tensia in planul psihologiilor an
trenate are ca pandant și o lărgire 
a scenei. Se produce in fond o 
adevărată cucerire epică a provin
ciei. a orașului si a satului aoarent 
fără orizont Imaginea acestora nu 
mai corespunde canoanelor clasice

și cind spun asta mă gîndesc in 
primul rind la dispariția catego
riilor sociale privite ca realități 
nemișcătoare. Umanitatea romanu
lui ciștigă în fluență, in mobili
tate. romancierul avind o adevă
rată slăbiciune pentru psihologiile 
de tranziție, pentru indivizii încă 
nefixați social. Nicoîae Tic însuși 
a fost tentat în Navetiștii de lumea 
șantierelor, de țăranii ce fac, nu 
fără drame, saltul la noua condiție 
citadină.

în Suplinitorii (Editura „Cartea 
românească"), lucrurile s-au mai 
așezat, conștiința artistică e mai 
vie ceea ce înseamnă că, neînce- 
tînd să fie un stenograf conștiin
cios al realului. Nicoîae Tic se 
arată intens preocupat de genera
lizări. de ridicarea spectacolului 
uman la puterea semnificației es
tetice. Și aici obiectul de studiu e 
tranziția. însă intr-un univers care 
opune rezistentă. Cronica citadini- 
zării comunei Cringu e povestită 
din unghiul recalcitranților, al in
șilor. tulburați nu numai în con
fortul domestic, ci și în ierarhia 
socială. „Suplinitorii" ar fi. din 
acest punct de vedere, acei indi
vizi pe care societatea i-a propul
sat la un moment dat in fruntea 
noilor rinduieli. retrăgîndu-le insă 
învestitura provizorie indată ce 
și-a pregătit cadrele adecvate. Dra
matică in sine. în viziunea celor 
direct afectați, „căderea" lor ia o 
alură de comedie bufă. La un mo
ment dat apare și figura povestito

rului. în persoana unui diabolic 
ziarist și scriitor. Stere Novăcescu. 
achizitor, precum nemuritorul Ci- 
cikov, de suflete încorporabile in 
temnița de 400 de pagini a roma
nului.

Ceea ce se pierde în planul epi
cului se ciștigă in cel al analizei 
psihologice, al proiecției onirice

scoate din funcții mici potențați 
locali și numește pretutindeni oa
meni de inițiativă. Pînă aici totul 
seamănă cu un reportaj fidel (să 
nu uităm că Nicoîae Tic este unul 
dintre cei mai dotați practicanti ai 
genului) narat, cursiv, linear, fără 
deosebite preocupări de stil. Li
teratura începe însă după acest

Romanul unei umanități 
în prefacere*)

care clarifică epopeea banală a 
protagonistului. Ca la Bulgakov, 
maestrul ce pare a fi citit cu aten
ție și. mai ales, cu sentimentul 
unei secrete afinități, există în 
Suplinitorii trei filoane : satiric, 
fantast și realist, ce comunică și 
se completează, reciproc. Ultimul 
conturează sumar decorul, locali
zează simbolic datele dramei, po
vestită economicos, aproape repor- 
tericește. în Cringu. întinsă comu
nă urbană ce părea definitiv sor
tită letargiei provinciale, sosește 
din București un primar energic, 
decis să ridice aici un Oraș. Mină 
de fier, el tulbură în puține zile 
ritualul și ierarhiile provinciale.

minim prag, dincolo de care pro
zatorul se desparte de gazetar. 
Previzibilul e infirmat sistematic. 
Eroul „civilizator" e departe de a 
stîmi recunoștință. Orașul zumzăia 
de nemulțumire, ca un stup deran
jat. împotrivirea la înnoiri vine, 
firește, dinspre cartierul vilelor, 
dar nu numai de acolo. începe frea
mătul anonimelor, memoriilor, re- 
clamatiilor. mînioase sau otrăvite, 
trimise „sus". Cringu se transformă 
intr-un timpan uriaș, colcăind de 
zvonuri, birfe și nemulțumiri. Fie
care gest al primarului, chiar ba
nal și bine intenționat, e răstălmă
cit. interpretat cu patimă oarbă, 
iar citadinii de proaspătă extracție

se familiarizează subit, aproape 
voluptuos. cu „aria calomniei". 
N-are importantă felul în care vo
luntarul „Ion și Ionescu" stăpînește 
finalmente situația și mută, la ter
menul promis, lumea la bloc (in 
acest plan ar fi fost nevoie, cred, 
de un plus de imaginație, de un 
refuz net al schematismului care, 
mai scoate capul ici și colo). Aca- 
parantă e însă verva satirică 
a romancierului. Treptat, el res- 
trînge scena, exploatând în a- 
dincime doar cîteva psihologii 
cu valoare exponențială. Romanul 
ar fi o „prăbușire a casei" Petra- 
che. narată în registru parodic, cu 
o ironie rece, ce ascunde și inten
ții generalizante : dinastia invîrti- 
tilor se năruie nu prin acțiunea 
simplă a hazardului, ci fiindcă in
tervine logica (și legica) istoriei. 
Meritul romancierului constă in 
primul rînd în capacitatea de a 
nara cu o obiectivitate insidioasă 
deruta. Desprinse din real, înțelese 
în resorturile lor profunde, cari
caturile romancierului au viață, 
trăiesc, se agită, „suferă" credibil, 
„omenește", au chiar „calități". Fi- 
ziologistul inclement lasă o marjă 
de manevră și romancierului înțe
legător. aproape cordial. Sava Pe- 
trache-Doi e. de pildă, și un exce
lent organizator, un mic geniu co
mercial din stirpea lui Octave 
Mouret. Magdalena, soția lui dela
toare, harnica semnatară a unui 
fluviu de anonime, e și o inteli
gentă voce a opiniei publice, care

se rostește nu numai în profit 
personal, Bățucă. odrasla dolofană, 
efeminată, pînă la un punct ceară 
moale in miinile părinților. își des
coperă, cu un efort de voință, ade
vărata identitate. Toate acestea 
vor să spună că teribila presiune 
a kitschului nu le-a anulat rezer
vele de omenesc. Apariția sau 
dispariția definitivă a acestora 
tine și de intimplare. Hazardul in
tervine și in Suplinitorii, dar fap
tul că el cufundă în moarte (Mag
dalena) sau nebunie (Sava Petra- 
che-Doi) generația vîrstnică, irecu
perabilă deci în ochii romancieru
lui, tine tot de o viziune asupra 
cosmosului social. Cotidianul as
cunde și drama, și farsa tragică, și 
jubilația. Destinul inșilor depinde 
de greutatea lor morală, (de „au
toanaliză", spune demonul Thanato 
într-unul din seducătoarele epi
soade fantastice ale romanului). In
trospecția este privilegiul tîrziu pe 
care-1 ciștigă. sub presiunea îm
prejurărilor ieșite din matcă, per
sonajele romanului, care par a 
spune, invers decît Camil Petrescu, 
„Cită dramă, atita luciditate". Sa
tiră a unor „suflete moarte", cro
nică burlescă, a banalității. Supli
nitorii Iui Nicoîae Tic este un 
roman memorabil.

Ioan ADAM
•) Nicoîae Tie : „Suplinitorii", 

Editura „Cartea românească", 
1982.

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Muzică foarte... tinără
16,25 Civica. Să aplicăm cu fermitate 

legalitatea socialistă, normele de 
conviețuire

16.50 Viața școlii. O zi-muncă la Li
ceul din Scornicești

17,20 Un vast program de activitate 
polltico-ideoiogică. Educarea pa- 
triotică-revoluționară a tinerilor 
prin cunoașterea istoriei patriei, 
a legităților dezvoltării societății. 
Masă rotundă

17.40 Tragerea Pronoexpres
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
29.00 Telejurnal
20,30 Pentru dezarmare și pace. Po

ziția activă și constructivă a 
României, a președintelui Nicoîae 
Ceaușescu

20.40 Actualitatea economică
20.50 Muzică populară
21,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori". „Substituirea". Premieră 
pe țară. Producție a studiouri
lor franceze

22.15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,30 Buletinul rutier al Capitalei
20.45 Viața economică
21.15 Muzică de cameră
22.15 Telejurnal

cinema
0 Trandafirul galben : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, la grădină — 21.
M Mondo umano : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20. 
M Bunul meu vecin Sam : SALA 
MICA A PALATULUI — 11; 14; 17; 20. 
H Nea Marin miliardar : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
H Stop cadru la masă : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. 
K Calculatorul mărturisește : LIRA 
(317171) — 15,30; 18: 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Orgolii: PACEA (60 30 85) — 15,30; 
17,30; 19,30.
B Un echipaj pentru Singapore : 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11.15; 13,30;
15.45; 18; 20,15, STUDIO (59 53 15) — 
10; 12; 14; 16.
■ întoarce-te și mai privește o dată :
VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30;
19,30.

Drumul oaselor: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,1.5; 19,30.
ifi Logodnica mecanicului Gavrilov : 
PATRIA (11 86 25) — 9 ; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15. ’
M Campioana mea : SCALA (11 03 72)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15, FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
IS Lumina din adincuri : STUDIO — 
18; 20.
B Ultimul cartuș ; Capcana : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII 
(75 28 15) — 18.
H Soarele alb al pustiului : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
K Tinerețe fără bătrinețe —■ 9.15; 
11,30; 13,45, Ceaikovski — 16; 19: DOI
NA (16 35 33).
■ Zboară cocorii: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11.15; 13,30; 13,45; 18; 20, la gră
dină 21.
0 Totul este dragoste ; EFORIE 
(13 04 83) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
O Bujorul roșu: FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.B Misterele de la castel : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
■ Unde ești, dragoste ? : FLACARA 
(20 „3$ 40) — 15.30;.;7,3Q,‘45^0.B Comoara din lacul de argint: PRO
GRESUL (23'94 10) •— 16; 18; 20.
» De la 9 la 5 : VICTORIA (16 28 79)
— 9.30; 12; 14,30; 17; 19,30, AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21.
B Toate mi se lntimplă numai mie : 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
B Bonner fiul : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 18,30; 13,45; 18; 20.15, GRA
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21,15 ; 
B Polițistul ghinionist : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 21.
B Incident la graniță : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
B Lanțul amintirilor ; DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15.30; 19.
B Școala curajului III : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Pilot de formula I : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15.30;
17,30; 19.30, GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 21.
B Visul de argint al alergătorului : 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15, CULTURAL (83 59 13)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.B Roberto Carlos cu 300 km pe oră : 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
15,30; 17,45; 20, TOMIS (21 49 46) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 21.
B Oglinda spartă: POPULAR (35 15 17) 
— 15; 17,15; 19,30.
B Tess : ARTA (21 31 86) — 9; 12; 
16; 19.

teatre
B Teatrul Național (14 71 71. sala 
mică) : Filumena Marturano —■ 19,30; 
(la Teatrul de vară „23 August") : 
Gaițele — 20.
B Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : Concert 
susținut de „Trio Iliescu" — 18.
B Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra" 
(sala Schitu Măgurearfu, 14 75 46) : 
Troilus și Cresida (spectacolul I.A.T.C.) 
— 19,30; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) ; Poezia muzicii tinere — 
19,30.
B Teatrul Mic (14 70 81) : înaintea 
pensionării — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 19,30. 
ta Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Opinia publică — 19,30.
H Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Funcționarul de 
la Domenii — 20,30; (grădina Boema): 
Frumosul din pădurea zăpăcită... 
19,30.
B Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La fintîna dorului — 18,30. 
B Circul București (11 01' 20) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova" — 
19,30.

expoziți i
B Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România : expoziția de pictu
ră și sculptură românească contem
porană „Pacea — bunul cel mai de 
preț al omenirii" ; expoziția „Docu
mente privind istoria României din 
colecțiile britanice" ; Vasile Grigore, 
pictură.
B Galeria Simeza : Dan Băncilă, 
sticlă.
B Galeria Căminul artei (parter) : 
Elena Aflorii, acuarelă ; (etaj) : Horia 
Cucerzan, pictură.
B Galeria Eforie : Miniaturi textile.
B Galeria Galateea : Cristina Crin- 
teanu, expoziție de modă.
B Galeria Cenaclu (la Hanul cu tei) : 
Design vestimentar de inspirație fol
clorică.
B Galeria municipiului București : 
Maria Chelsoi, pictură.
B Muzeul satului ; expoziția „Cera
mica populară tradițională și ere?' 
industrială".
B Sala I.R.R.C.S. : Maria 
tapiserie.
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„PACEA, DEZARMAREA- năzuința noastră cea mai fierbinte!"
„MARȘURILE PĂCII44 - viguroasă expresie a hotăririi întregului nostru popor 

de a milita pentru înlăturarea primejdiei nucleare

„NU hotârît armelor și războiului, 
DA hotârît muncii și vieții!"

Ieri, peste 20 000 de ce
tățeni de toate viratele din 
sectorul 2 al Capitalei 
s-au îndreptat, intr-un im
presionant mars, spre par
cul ..23 August**, pentru a 
participa la marea aduna
re consacrată păcii si 
dezarmării. Cele două co
loane principale de de
monstranți au străbătut 
principalele străzi ale sec
torului pentru a se uni, la 
intrarea in parc, intr-un 
mare fluviu uman. Au ve
nit să-si spună cuvîntul lor 
hotărit pentru înfăptuirea 
dezideratului vital al ome
nirii — dezarmarea, pacea 
— muncitori, ingineri si 
tehnicieni de la întrenrin- 

iompe ..Aversa**, 
Iecanlcă fină**, 
ratai**, „Acu- 

..Electronica**, 
ea de ■ piese 
semiconductori- 
e la Filatura 

<• de bumbac,
lei**. „Metalo- 
ranitul**. C.I.L. 
In alte unități 
le sectorului, 
de la institute 
proiectări, e- 

levi. cadre didactice, pre
cum si numeroși locuitori 
ai sectorului. Ei poartă 
portretele celui mai iubit 
fiu al națiunii noastre so
cialiste. secretarul general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, precum 
si numeroase pancarte cu 
lozinci ce exprimă gîndu- 
rile lor fierbinți, dorința 
de a face totul pentru a- 
părarea bunului cel mai de 
preț al omenirii — pacea. 
Se scandează cu putere : 
„Ceausescu — Pace !**; 
..România să trăiască, 
pacea lumii să-nfloreas- 
că 1“ ; ..Socialismul con
struim. vrem în pace 
să trăim !“ ; „Să înceteze 
cursa înarmărilor 1“ ; „Nu 
rachete nucleare in Euro
pa 1“ ; „Nu bugete milita
re. fonduri pentru dezvol
tare !“.

în rîndurile compacte 
ale coloanei de pe Șoseaua 
Iancului îl întilnim pe V. 
Paraschiv, muncitor la în
treprinderea de pompe 
„Aversa", care ne-a spus : 
„Așa cum a arătat la re
centa plenară a C.C. al 
P.C.R. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, și cum se sub
liniază in Apelul poporu
lui român. în fata omenirii 
se pune acum problema de 
a alege între calea războ
iului și calea păcii. Din 

lentă știu ce 
războiul : el

mi-a răpit tatăl, eu rămî- 
nînd orfan de mic copil. 
Apoi am cunoscut ruina și 
distrugerile provocate de 
ultima conflagrație mon
dială. Și. de asemenea, 
știm cu toții ce ar însemna 
un război cu arme nuclea
re. De aceea, noi spunem 
răspicat : vrem pace, vrem 
să muncim în liniște, să 
ne bucurăm de munca 
noastră. Am semnat Ape
lul cu conștiința că semnă
tura mea îmi pecetluiește 
angajamentul de a munci 
mai bine, de a-mi aduce 
contribuția la înflorirea pa

deplină la politica externă 
de pace a partidului și sta
tului. susțin cu toată flin
ta inițiativele de pace ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. strălucit pro
motor al cauzei păcii și 
colaborării între toate po
poarele lumii".

„Noi, tinerii României 
socialiste — a spus la rin- 
dul ei Luminița Budescu, 
de la I.P.R.S. Băneasa — 
fiii unei țări atit de încer
cate de vitregiile războiu
lui. care astăzi pășește cu 
fermitate și mîndrie spre 
culmile civilizației socialis

Pe una din principalele artere ale sectorului 2 
al Capitalei, in timpul marșului pentru pace

triei. la lupta pentru pace. 
La fel ca mine gindesc so
ția mea și fiul meu, ambii 
muncitori la întreprinderea 
unde lucrez și eu“.

Marșul s-a încheiat prin- 
tr-o mare adunare desfășu
rată in incinta complexului 
sportiv „23 August**. Des- 
chizind adunarea» tovarășul 
Nicolae Badea, prim-secre- 
tar al Comitetului de partid 
al sectorului 2, a amintit 
că voința de pace a cetă
țenilor din sector si-a gă
sit o elocventă expresie în 
cele 235 000 de semnături 
pe care aceștia le-au pus. 
pină acum, pe Apelul adre
sat sesiunii speciale a 
O.N.U. El a spus că iscăli
turile respective sint întă
rite prin faptele de muncă 
de zi cu zi în întreprinde
rile și instituțiile sectoru
lui. „Oamenii muncii, toți 
cetățenii din sectorul nos
tru. a subliniat vorbitorul, 
își reafirmă, asemenea în
tregului popor, adeziunea

te, avîndu-1 în frunte pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
dorim fierbinte, cerem cu 
toată puterea ființei noas
tre ca bombele să nu mai 
curme vieți omenești, ca 
noi și urmașii noștri să pu
tem trăi și construi în pace 
și liniște".

„Noi, cei care concepem 
și proiectăm hidrocentrale 
pentru a asigura energia 
necesară dezvoltării conti
nue a patriei noastre, vrem 
ca aceasta să servească nu
mai și numai pentru binele 
omului, pentru progresul 
societății românești. Iată de 
ce ne alăturăm glasul nos
tru glasului întregii națiuni 
și spunem un NU hotărît 
războiului, un NU hotărît 
rachetelor in Europa", a 
declarat la rîndul său Ing. 
Lucian Lefter, secretar al 
comitetului de partid Ia In
stitutul de studii și proiec
tări hidroenergetice.

In cuvintul lor. Constanta 
Munteanu, maistru, secretar

al comitetnlul de partid la 
Întreprinderea „Metaloglo- 
bus", Florea T&nase, direc
tor la Întreprinderea de 
calculatoare electronice, ge- 
neral-maior in rezervă 
Constantin Sendrea. mem
bru in Comitetul foștilor 
luptători și veteranilor din 
războiul Împotriva fascis
mului, au exprimat de ase
menea, deplina adeziune la 
noua și strălucita inițiativă 
de pace a secretarului ge
neral al partidului.

Eleva Lagua Prodea, de 
la Școala generală nr. SI, a 
ținut să exprime sentimen
tele pionierilor, ale tuturor 
copiilor patriei, într-o emo
ționantă poezie:

„Tofi — lăstari 
din trunchiul firii,

Inimi pline de văpaie, 
Mulfumim

OMULUI PĂCII, 
CEAUSESCU NICOLAE
11 asigurăm cu tofii: 
Demni de pilda infeleaptă 
Noi, copiii României, 
11 urmam in gind și 

faptă !

într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, partici- 
panții au adoptat o telegra
mă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune : „în inimile 
noastre vibrează recunoș
tința pentru pilduitoarea dă
ruire cu care acționați în 
sprijinul celor mai Înalte 
idealuri ale erei noastre : 
înfăptuirea aspirației su
preme a întregii omeniri — 
dreptul fundamental la via
ță și libertate al tuturor 
popoarelor. Sîntem mindri 
de imensul prestigiu pe 
care 1-ati asigurat pretutin
deni în lume poporului 
nostru dornic de pace și li
bertate, constructor al ce
lei mai drepte și mal dem
ne 6ocietăti — societatea 
socialistă și comunistă pe 
pămîntul României".

în încheiere a fost adap
tat textul unei moțiuni a- 
dresate sesiunii speciale a 
O.N.U., în care se exprimă 
profunda îngrijorare fată 
de intensificarea fără pre
cedent a cunsei Înarmări
lor, fată de uriașa primej
die ce pindește pacea lu
mii, cerindu-se adoptarea 
de măsuri concrete de dez
armare, in primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru 
asigurarea unui climat de 
pace, înțelegere și colabo
rare între toate popoarele. 
(N. Plopeanu, O. Vasile).

„Din adîncul ființei noastre 
susținem inițiativa de pace 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu"
Marți, după încheierea primului 

schimb, mii de mineri de la între
prinderile miniere Petrila. Dîlja, 
Aninoasa și Lonea. muncitori de 
la întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani, de la întreprinderea de 
construcții și montaje miniere, de 
pe șantierele de construcții ale 
Văii Jiului, de la Fabrica de trico
taje din Petroșani, studenti și 
elevi, gospodine s-au unit in co
loanele unui Însuflețit marș al 
păcii, pornind din diferite părți 
ale orașului spre stadionul „Jiul" 
din Petroșani. Deasupra mulțimii 
se puteau vedea zeci și sute de 
pancarte pe care erau înscrise 
cuvintele „Ceaușescu — Pace", 
„NU, războiului !“, „Să triumfe 
pacea pe planeta noastră". Cei 
aproape 20 000 de participant! Pur
tau steaguri tricolore și portrete 
ale celui mai înflăcărat apărător al 
aspirațiilor de dezvoltare pașnică 
ale poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Din mii de 
piepturi răsunau chemări pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună, fără 
arme și războaie, grăitoare expre
sie a adeziunii nețărmurite a mi
nerilor Văii Jiului la mărețele 
inițiative de pace ale secretarului 
genera! al partidului.

Mitingul de pe stadion a fost 
deschis de tovarășul Viorel Faur, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Petroșani, care a 
subliniat că locuitorii municipiului

Petroșani, minerii Văii Jiului sint 
alături de întreaga națiune română 
in lupta pentru pace, pentru asi
gurarea dreptului fundamental al 
fiecărui popor la viată, la existentă 
liberă si demnă.

Exprlmînd gindurile șl simțămin
tele tuturor celor de față, minerul 
șef de brigadă Nicolae Dinescu a 
arătat, printre altele : „împreună 
cu ortacii mei, cu întregul colectiv 
de la mina Petrila, susținem din 
adîncul ființei noastre noua iniția
tivă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și punem cu hotărire si 
încredere semnăturile noastre pe 
Apelul poporului român adresat 
sesiunii speciale a O.N.U. consa
crată dezarmării și păcii".

Au mai luat cuvintul cerce
tătorul științific Nicolae Oprea, 
Ion Caraimaneanu. prim-secretar 
al comitetului municipal al U.T.C.. 
Voichita Micheș. președinta comi
tetului municipal al femeilor. 
Cristina Kractus. pionieră.

în încheiere, intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, participanții au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, și o mo
țiune către sesiunea specială a 
O.N.U., care dau glas voinței locui
torilor Văii Jiului de a-și aduce 
contribuția la cauza măreață a 
vremurilor noastre, asigurarea pă
cii pe întreaga planetă. (Sabin 
Cerbu, corespondentul „Scînteii").

La întreprinderea de calculatoare din București, Apelul se semneazâ cu 
conștiința unui act de mare răspundere pentru destinele păcii

Foto : S. Cristian

„Nu vrem bombe, armamente, 
Pace vrem pe continente!"

Mii de locuitori din orașul Go
vora. precum și oameni ai muncii 
veniți la odihnă și tratament în 
această renumită stațiune au par
ticipat ieri la un impunător marș 
al păcii și dezarmării. Travensind 
artera principală a stațiunii, parti- 
cipanții scandau cu însuflețire mi
nute în șir : „Ceaușescu — Pace", 
„Ceaușescu și poporul — Pacea 
lumii, viitorul", „Nu vrem bombe, 
armamente — Pace vrem pe conti
nente". Pe măsură ce trecea tim
pul. noi și noi grupuri de oameni 
6e alăturau demonstrației. Manifes- 
tantii s-au oprit în parcul central 
al orașului unde. în aceeași atmos
feră însuflețită, combativă, «-a 
desfășurat un mare miting.

în cuvintul de deschidere, to
varășa Florența Colgiu. primarul 
orașului, a spus : „în inimile 
noastre, ale celor de tată, ca 
și ale tuturor cetățenilor patriei, 
vibrează intens cuvintele Apelului 
adresat sesiunii speciale a O.N.U., 
pe care toți cetățenii orașului și 
oaspeții săi și-au pus semnătura. 
Sintem mîndri că acest document 
umanist pornind din vatra mile
nară a patriei noastre va duce 
peste ocean, acolo la O.N.U.. unde 
se dezbate o problemă capitală 
pentru soarta omenirii — dezar
marea. mesajul voinței de pace a 
poporului român. Dorim ca acolo 
6ă se știe că noi. românii, angajați 
cu toate forțele in făurirea unei 
societăți a progresului și păcii, 
cerem cu toată energia să se facă 
totul pentru salvarea omenirii de 
la primejdia nucleară, asigurînd

omenirii un viitor de pace și co
laborare rodnică intre popoare".

„Gîndurile noastre — a subliniat 
in cuvintul său muncitorul Gheor- 
ghe Barbu, președintele consiliului 
orășenesc al sindicatelor — sint 
pătrunse de încredere în puterea 
popoarelor de a impune dezar
marea și pacea. Este o convingere 
afirmată permanent de iubitul nos
tru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care tocmai de aceea 
cheamă insistent la unirea și acțiu
nea popoarelor pentru salvarea ci
vilizației umane de amenințarea 
nucleară".

Cuvinte calde, pornite din același 
sentiment al dragostei de patrie, 
de pace, au mai rostit muncitorul 
Victor Budihoi. dr. balneolog Ninon 
Sandu Rogojinoiu. prof. Rodica 
Stinea, pioniera Rodica Năstun și 
alții.

în Încheiere, participant!! au 
aprobat cu însuflețire textul mo
țiunii adresate sesiunii speciale a 
O.N.U. in care, printre altele, se 
menționează : „Ridicîndu-ne glasu
rile. asemenea întregii noastre na
țiuni. alături de toate popoarele 
iubitoare de pace, spunem un NU 
hotărit războiului, tuturor mijloa
celor de distrugere în masă. Cerem 
sesiunii speciale să facă totul pen
tru a se trece, cit nu este prea 
tirziu. Ia oprirea cursei înarmări
lor. la reducerea cheltuielilor mili
tare. la adoptarea altor măsuri 
efective îndreptate spre obiectivul 
dezarmării nucleare și generale. în 
scopul statornicirii unei păci trai
nice pe planeta noastră". (Ion 
Stanciu. corespondentul „Scînteii").

Rezonanța marelui Apel
Numeroase lucrări 

create de-a lungul 
unor secole de istorie 
a artei românești și 
universale au făcut să 
vibreze, In veșmlnt 
artistic, aspirațiile pro
funde ale tuturor spre 
pace. Este un adevăr 
evident pentru oricine 
că numai in condițiile 
unei depline libertăți 
de desfășurare, numai 
In condițiile unei lumi 
fără arme și mai ales 
fără arme nucleare, 
arta Iși poate afirma 
pe deplin puterea de a 
umaniza mediul, de a 
realiza acea armoni
oasă și necesară fu
ziune cu sensibilitatea 
unui întreg popor. Cit 
de vibrant răsună in 
aceste condiții Apelul 
poporului român adre
sat sesiunii speciale a 
Organizației Națiunilor 
Unite consacrată dez
armării ! Ce rezonantă 
amplă iși află el in

sufletul miilor de 
oameni care l-au sem
nat in aceste zile t

„Pină nu au căzut 
primele bombe nu
cleare, să trecem la 
dezarmare ! Cind vor 
Începe să cadă bom
be, va fi prea tir
ziu !“. Cit de dramatic, 
dar și cit de mobili
zator răsună aceste 
cuvinte. Si cit de pu
ternică este tensiunea 
afectivă care reunește 
in jurul lor dorința 
unui întreg popor! 
Sint cuvinte care arată 
o dată mai mult pre
ocuparea permanentă 
a partidului și statului 
nostru, a ' președinte
lui tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de 
a apăra tot ceea ce e 
mai frumos și mai lu
minos in lume : omul, 
viața, pacea.

Mă gindesc adeseori 
la imensa încărcături 
de sentimente, de

semnificații și atitu
dini pe care trebuie 
si le comunic prin 
ceea ce fac. Respectul 
și dragostea față de 
tradiția folclorică m-au 
făcut dealtfel să rea
lizez un ciclu de tapi
serii la care lucrez 
incă și pe care l-am 
intitulat „Florile ce
rului". Sint păsări- 
flori, posibile măiestre, 
imaginate de mine ca 
o ofrandă de frumos 
adusă oamenilor. Pă
sări șt flori, nu bombe 
și rachete nucleare ! 
O lume armonioasă și 
liberă, nu pustiul și 
dezolarea unui nou 
război !

lată un adevăr care 
se impune azi mai 
mult ca oricînd tutu
ror conștiințelor ade
vărate.

Cela GRIGORAȘ- 
NEAMTU

l/ d, la Ministerul Afacerilor Externe

ă cu continuarea acțiunilor militare 
israeliene în Liban

îviarți dimineața. m!nistrul afaceri
lor externe, tovarășul Ștefan Andrei, 
a invitat la M.A.E. pe Aba Gefen, 
ambasadorul Israelului, și cu acest 
prilej i-a arătat câ guvernul român 
este foarte preocupat de continuarea 
acțiunilor militare întreprinse de tru
pele israeliene în Liban și contra 
palestinienilor.

Guvernul român se adresează gu
vernului israelian pentru a opri ac
țiunile militare in Liban, pentru în
cetarea totală a focului, evidențiind 
că orice continuare a acțiunilor ar
mate duce la o încordare extremă și

Cr
L» București s-au încheiat, marți 

după-amiază, lucrările primei sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-etiopiene de colaborare econo
mică și tehnlco-stiintifică.

Cele două delegații, conduse de 
Iustin Rogoz, adjunct al ministrului 
industriei chimice, și de Taye Guli- 
lat. secretar general adjunct la Cam
pania Națională Revoluționară de 
Dezvoltare a Etiopiei Socialiste, pre
ședinții celor două părți in comisie, 
au analizat, in conformitate cu hotă- 
ririle adoptate la nivel inalt. posibi
litățile dezvoltării cooperării econo
mice și tehnico-științifice dintre cele 
două țări în domeniile industriei, e- 

’rgiei, minelor, agriculturii și in 
a * sectoare de interes reciproc. De 
as.. • .iea. au fost stabilite măsuri 
rfnc.rte pentru lărgirea și dlverslfi- 

cSP**^ schimburilor bilaterale de 
măi furi.

Măsurile adoptate au fost consem
nate în protocolul sesiunii, care a 
fost semnat de președinții celor două 
părți in comisie.

La semnare a fost de față Assefa 
Woldie, ambasadorul Etiopiei So- 

aliste acreditat in țara noastră.
*

Irin Decret prezidențial, tovarășul 
Vasile Chivulescu a fost numit, in 
calitate de ambasador exbrao-dlnar șl 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România in Repubdca Togoleză, 
în locul tovarăsuliv Oet-v'an Cărare, 
rechemat in centrala M.A.E.

★
La Palatul sporturilor si culturii 

din Capitală a avut ioc. marți, inau
gurarea „Zilelor economiei și teh
nicii cehoslovace", manifestare or
ganizată de camere’e de comerț și 
industrie ale României si Ceho
slovaciei, de Agenția economică a R.S. 
Cehoslovace la București. 

va crea o situație căreia 1 se va putea 
face față cu greu.

Guvernul român consideră că se 
impun încetarea totală și imediată a 
focului, trecerea la retragerea trupe
lor israeliene din Liban. Continuarea 
măsurilor militare întreprinse de 
Israel împotriva Libanului și a pa
lestinienilor nu este de natură să 
ducă la ușurarea situației, nu favori- 
zează. ci. d'mpotrivă. creează' obsta
cole pe calea realizării procesului de 
pace, ar avea consecințe grave pen
tru pacea și liniștea în zonă și in În
treaga lume.

onica ziI
în alocuțiunile rostite cu acest pri

lej. Cicerone Gorunescu, secretar al 
Camerei de comerț si industrie a Re
publicii Socialiste România, Jan Stri- 
ba. vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, și Fomien Matuș- 
ka. vicepreședinte al Camerei de co
merț si industrie a R.S. Cehoslovace, 
au evocat tradiționalele relații de 
prietenie și colaborare economică și 
tehnico-științifică statornicite intre 
țările și popoarele noastre, sublini
ind rolul hotărîtor pe care l-au avut 
în adincirea și dinamizarea acestor 
relații înțelegerile și hotărîrile con
venite la nivel înalt intre conducă
torii de partid și de stat ai celor 
două țări.

S-a exprimat, totodată, convingerea 
că „Zilele economiei și tehnicii ce
hoslovace" Ia București, ca și „Zilele 
tehnicii române la Praga", vor con
tribui la lărgirea sferei de informa
ții intre specialiștii români și ceho
slovaci și la extinderea colaborării 
economice și tehnico-științifice ro- 
mâno-cehoslovace în domenii de larg 
interes reciproc.

La festivitatea inaugurală au fost 
orezenti Vladimir Vaclavik. Însărci
natul cu afaceri ad-interim al R. S. 
Cehoslovace la București, si membri 
ai ambasadei.

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul ÎS 

Iunie, ora 21 — 19 iunie, ora 21. In țară: 
Vreme schimbătoare. Cerul va ti va
riabil, cu innorări mai accentuate tn 
nordul țării, unde vor cădea ploi locale 
care vor avea și caracter de averse. 
Însoțite de descărcări electrice. In rest.

A apărut:
„Revista gărzilor patriotice** 

Nr. 1/1982
A ieșit de sub tipar nr. 1 (33) din 

„Revista gărzilor patriotice", revistă 
aflată in al XIV-lea an de apariție.

Sumarul celor peste 100 de pagini 
cuprinde, printre altele : comenta
riul „Plenar angajați pe coordona
tele realizării unei înalte calități în 
pregătirea politică și de luptă a 
efectivelor" — de Ștefan Mocuța; ar
ticole despre experiențele valoroase 
în activitatea politico-educativă a 
gărzilor patriotice ; intervenții pe 
tema pregătirii cadrelor ; opinii și 
contribuții vizind perfectionarea pro
cesului de Instrucție ; rubricile „Por
trete în albumul tradițiilor". „File 
de istorie". „Documentar". „Recenzii 
și prezentări".

e ■
Marți a început la Oficiul Centru

lui comun O.N.U.D.I.—România un 
curs de perfecționare in domeniul 
plantelor medicinale și aromatice, 
destinat bursierilor O.N.U.D.I. pro- 
veniți din țări în curs de dezvoltare
— botanist!, farmaciști, ingineri a- 
gronomi.

Programul acestui curs, care va 
dura cinci săptăminL cuprinde nu
meroase expuneri teoretice si lucrări 
practice desfășurate în stațiunile de 
cercetări specializate în plante me
dicinale și aromatice, în laboratoa
rele si institute de profil

La festivitatea de deschidere a 
cursului. Ion Marinescu, directorul 
Oficiului Centrului comun O.N.U.D.I.
— România, a relevat semnificația 
activităților acestui centru in cadrul 
mai lairg al politicii promovate de 
România pentru sprijinirea eforturi
lor țărilor in cura de dezvoltare in 
direcția realizării unor sisteme eco
nomice puternice si independente.

Din partea cursantllor a luat cu
vîntul Leon Djakoure din Coasta de 
Fildeș, care a exprimat mulțumirile 
sale și ale colegilor săi adresate 
O.N.U.D.I. si Guvernului României 
pentru posibilitatea de a participa la 
acest curs extrem de util pentru pre
gătirea lor profesională.

(Agerpres)

plot Izolate. Vintui va sufla moderat, 
cu intensificări locale, predomlnind din 
sectorul nord-vestic. Temperaturile mi
nime vor ti cuprinse intre 5 și 15 gra
de. Izolat mal coborlte, cele maxime 
vor oscila intre 18 și 28 de grade, tn 
București : Vreme in curs de încălzire. 
Cerul va fi schimbător, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vint moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre 8 și 12 grade, cele maxime intre 24 
și 28 de grade. (Liana Cazacioc, meteo
rolog de serviciu).

• SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT
Azi, în „Cupa României**

Sub genericii .JDadadei". astăzi sa 
vor desfășura semifinalele popularei 
competiții de fotbal „Cupa Româ
niei". Iată programul întîlnirilor: 
CIuj-Napoca; F.C. Baia Mare — F.C. 
Argeș; Brașov: Gloria Bistrița — Di

Campionatul mondial de fotbal
La Vigo — important port șl cen

tru economic din nord-vestul Spa
niei — Italia și Polonia (favorite, in 
grupa I, în fața reprezentativelor 
Perului și Camerunului) au încheiat 
la egalitate (0—0) o partidă echili
brată pe tot parcursul ei. Cu acest 
prilej, portarul italian Dino Zoff 
(participant pentru a patra oară la 
un turneu final, cel mai in vîrstă 
dintre cei 528 jucători din actuala 
ediție) a jucat al 101-lea meci în 
„squarda azzurra".

La Sevilla — oraș andaluz cu o re
zonanță atit de larg răspîndită îneît 
nu mai are nevoie de prezentare — 
s-a jucat derbiul grupei a Vl-a : 
Brazilia — U.R.S.S. (grupă din care 
mai fac parte Scoția și Noua Zeelan- 
dă). Echipa sovietică a condus din 
minutul 33 pină în minutul 74 cu 
1—0, prin golul înscris de Bal cu 
„concursul" portarului brazilian Wal- 
dir Perez care a scăpat mingea in 
plasă la un șut lesne de apărat. După 
pauză, brazilienii — mai puțin jenați 
de căldura sufocantă și frenetic 
încurajați de cei 5 000 compatrioți 
veniți la „El Mundial" ca turiști — 
au mizat și au riscat totul pe cartea 
atacului insistent și a presingului in 
terenul adversarului. Evident, au 
egalat (min. 74 : Socrates cu un șut 
năpraznlc trimis de la distantă la 
„păianjen"), reușind apoi și golul 
victorios (min. 88 : Eder, tot de la 
distantă). Declarații după meci : an
trenorul brazilian Tele Santana — 
„A fost unul dintre cele mai buna 
meciuri pe care am avut ocazia să le 
văd la un campionat mondial, a fost 
foarte dificil pentru noi" ; jucătorul

De la
Administrația Asigurărilor de 

Stat recomandă fiecărui auto
mobilist să contracteze „asigu
rarea facultativă de accidente a 
conducătorilor de autoturisme 
și a altor persoane aflate in 
autoturisme".

Această asigurare acoperă. In 
limita numărului de locuri ad
mis la transport, consecințele 
accidentelor întîmplate persoa
nelor. nenominalizate, aflate In 
autoturisme. 

namo București. Ambele jocuri vo 
începe Ia ora 17. Finala „Cupe 
României" se va desfășura duminici 
de la ora 17 pe stadionul „23 August* 
din Capitală.

sovietic Civadze — „Am trecut foar
te aproape de un mare rezultat Lo
gic, arbitrul ar fi trebuit să ne acor
de penalti în prima repriză. Brazilia 
merită, cu toate acestea, reputația de 
favorita nr. 1 a acestui campionat 
mondial".

Marți, in ziua a treia, s-au jucat 
trei partide. în prima, in cursul 
după-amiezii. pe stadionul „Riazor" 
din orașul La Coruna, in prezența a 
12 000 de spectatori, selecționatele Pe
rului și Camerunului au terminat Ia 
egalitate (0—0), scor Înregistrat cu o 
zi Înainte și in primul joc al acestei 
grupe (I) : Polonia — Italia. Echipa 
Perului, care pornea favorită dato
rită valorii recunoscute a unor jucă
tori (Cubillas. Oblitas. Duarte. Uribe), 
n-a reușit să străpungă apărarea 
foarte sigură a formației africane. 
Mai mult, in prima repriză, formația 
Camerunului a atacat periculos și a 
înscris și un gol în minutul 34 prin 
Milla, refuzat însă de arbitru. Jocul 
a fost întrerupt de două ori : tn mi
nutul 33 (cind un cîine a traversat 
terenul) și in minutul 88 (la acciden
tarea lui Roger Milla. într-o ciocnire 
cu Diaz).

Seara, tirziu. s-au disputat cele
lalte două meciuri ale zilei : 
Ungaria — El Salvador (grupa a 
III-a) și Scotia — N. Zeelandă 
(grupa a IV-a), ale căror rezultate 
nu parveniseră la redacția noastră 
pînă la închiderea ediției.

Azi. 16 iunie, în ziua a patra a tur
neului final, sint programate trei in- 
tîlniri : R. F. Germania — Algeria 
(II), Anglia — Franța (IV) și Spania 
— Honduras (V).

ADAS
Primele anuale de asigurare 

sint intre 80 lei și 240 lei in ra
port cu nivelul sumelor asigu
rate pentru fiecare persoană, 
putindu-se plăti și in rate.

Pentru informații suplimen
tare și pentru contractarea de 
asigurări vă puteti adresa res
ponsabililor cu asigurările din 
unitățile socialiste, agentilor, și 
inspectorilor de asigurare, 'fi
lialelor A.C.R. sau, direct, ori
cărei unități ADAS.

Solidaritate cu lupta poporului din Africa de Sud 

împotriva discriminării rasiale!
Opinia publică progresistă de 

pretutindeni marchează astăzi, ca 
in fiecare an, „Ziua internațională 
de solidaritate cu popoarele luptă
toare din Africa australă — Ziua 
Soweto", prilej de a evoca situația 
dramatică existentă în sudul conti
nentului african, unde milioane de 
oameni continuă să sufere din cau
za rușinosului sistem de apartheid 
și discriminare rasială.

Așa cum se știe, Republica Sud- 
Africană este singura tară africană 
unde populația majoritară continuă 
să trăiască in condițiile unei bru
tale dominații coloniale, fiind lip
sită de cele mai elementare drep
turi. nevoită să trăiască in „rezer
vații" (bantustane), să presteze cele 
mai grele munci și să suporte 
crunte represiuni polițienești. în
săși Ziua de solidaritate, marcată 
anual la 16 iunie, pe baza unei 
hotărlri a Adunării Generale a 
O.N.U., este legată de una dintre 
cele mai sîngeroase pagini din is
toria R.S.A. în această zi. acum 
șase ani. forțele sud-africane au 
deschis focul asupra unei demon
strații pașnice a populației din So
weto, cartier al marelui oraș Jo
hannesburg. ucigînd circa 600 de 
persoane și rănind peste 1 000. A- 
ceastă represiune sălbatică, con
damnată cu vie indignare de opi
nia publică mondială, a fost ur
mată ulterior de alte și alte acte 
de persecuție și teroare împo
triva patrioțllor sud-africani — în
temnițări arbitrare, expulzări, stră
mutări, detenții, torturi și execuții.

în pofida represiunilor și terorii, 
a manevrelor autorităților de la 
Pretoria care încearcă să acrediteze 
ideea că ar fi întreprins o „refor
mă" a apartheidului, in R.S.A. iau 
o tot mai mare amploare acțiunile 
populației de culoare împotriva 
perpetuării practicilor discrimina
torii. Prin greve și demonstrații, 
prin măsuri de boicotare a insti
tuțiilor rasiste, aceasta cere cu fer
mitate abolirea oricăror forme de 
discriminare rasială și recunoaște
rea tuturor celor 22 milioane de 
negri, metiși și indieni ca cetățeni 
cu drepturi egale cu populația 
albă.

Se intensifică, de asemenea, lupta 
ponorului Namibiei împotriva ocu
pației ilegale de către rașiștii sud- 
africani. pentru existentă liberă și 
suverană.

în spiritul politicii sale de solida
ritate activă cu popoarele de pre
tutindeni angajate in lupta pentru 
libertate și independență, România 
socialistă condamnă cu hotărire po
litica colonialistă, de apartheid și 
discriminare rasială a regimului de 
la Pretoria, exprimindu-și, totoda
tă, convingerea că nimic nu va pu
tea împiedica victoria popoarelor 
din R.S.A. și Namibia, ce s-au ridi
cat împotriva oricăror forme de 
opresiune, pentru a fi pe deplin 
stăpine pe propriile lor destine.

In fotografie : patriot sud-afri
cani aruncați in închisori de rasiștii 
de la Pretoria.



Un imperativ pus în evidență de intervențiile participanților 

la sesiunea specială a 0. N. U.:

NECESITATEA ÎNFĂPTUIRII DEZARMĂRII,
Șl IN PRIMUL RlND A DEZARMĂRII NUCLEARE

Să inceteze deplin acțiunile militare 
ale Israelului, să fie retrase imediat 

trupele israeliene din Liban!

NAȚIUNILE UNITE 15. — Tri
misul Agerpres, Neagu Udroiu. trans
mite : La sediul din New York al 
Națiunilor Unite continuă dezbaterile 
generale ale celei de-a doua sesiuni 
speciale a Adunării Generale consa
crate dezarmării.

în cuvintul său, ministrul afacerilor 
externe al Indiei, P. V. Narasimha 
Rao, s-a pronunțat pentru adoptarea 
unor măsuri de dezarmare nucleară, 
propunînd, în acest sens, ca sesiunea 
să negocieze o convenție în legătură 
cu nefolosirea armelor nucleare, care 
să prevadă înghețarea armamentului 
nuclear și imediata suspendare a 
tuturor experiențelor cu arme nu
cleare.

Referindu-se în intervenția sa la 
Instrumentele asigurării păcii, can
celarul R.F. Germania. Helmut 
Schmidt, a indicat drept lucrul cel 
mai important renunțarea la forță. 
Interzicerea recurgerii la forță ar 
exclude orice război, a subliniat el. 
Apreciind că tratatul de neprolife-

Acțiuni in sprijinul 
păcii și dezarmării 

2,5 milioane semnaturi 
pe apelul 

pentru denuclearizarea 
nordului Europei

OSLO J5 (Agerpres). — Peste 2,5 
milioane de cetățeni din țările scan
dinave au semnat Apelul pentru 
transformarea nordului Europei in- 
intr-o zonă denuclearizată. După 
cum transmite agenția norvegiană 
de informații, documentul poartă 
plnă acum semnătura a peste un 
milion de finlandezi, 750 000 de sue
dezi, 540 000 de norvegieni și 260 000 
de danezi. Se anunță că problema 
unor acțiuni comune pentru trans
formarea Europei de nord intr-o 
zonă lipsită de arme nucleare va fi 
dezbătută, in luna septembrie, in ca
drul reuniunii reprezentanților miș
cărilor pentru pace din țările scan
dinave.

Delegați din țările nordice vor 
participa și la reuniunea de la Ate
na in problema zonelor denuclea- 
rizate, ce va fi organizată in toam
na acestui an.

Nu rachetelor nucleare !

In Olanda, ca și in celelalte țări 
vest-europene, se intensifică miș
carea de masă împotriva planuri
lor N.A.T.O. de instalare a noi ra
chete nucleare pe continent. In fo
tografie : aspect din timpul unei re
cente demonstrații, la care au parti
cipat mii de oameni de cele mai 

diverse vîrste și profesii

În Irak, însemne ale prieteniei 
și colaborării

Străbătînd teritoriul Republicii 
Irak de la Qournah în sud, unde se 
întinde cea mai vastă plantație de 
curmali din lume, la Mossul și Kir- 
kouk, in nordul împinzit de sondele 
exploatărilor petroliere, ai imaginea 

-'unor meleaguri străvechi, cu imense 
bogății naturale, a căror valorificare 
in folosul propriu își pune tot mai 
mult amprenta asupra înfățișării in 
continuă schimbare a satelor și ora
șelor irakiene. Prefacerile pe care le 
cunosc aceste localități se datorea
ză, in primul rind, „aurului negru", 
care, prin cele aproximativ 160 mi
lioane tone extrase în mod obișnuit 
anual, furnizează peste 50 la sută din 
produsul național brut. Ca într-una 
din nemuritoarele povești ale Șehe- 
rezadei. prin hărnicia locuitorilor, a- 
cest „aur negru" se transformă, dacă 
se poate spune așa, în unități indus
triale ; intr-o țară condamnată la 
înapoiere de foștii săi stăpînitori, ve
niturile pe care le aduce petrolul 
contribuie la extinderea suprafețelor 
smulse deșertului, la dezvoltarea în- 
vățămintului și culturii, fiind intr-un 
euvînt factorul determinant al schim
bării vieții celor aproape 14 milioa
ne de locuitori dintre Tigru și Eufrat.

O imagine edificatoare a acestor 
prefaceri Înnoitoare o oferă însăși 
capitala irakiană. Fondat in urmă cu 
peste 1 200 de ani de califul Abu Dja- 
far Mansur. Bagdadul, păstrător al 
unor admirabile vestigii ale artei 
arabe, se înfățișează azi privirilor ca 
e metropolă modernă — cu clădiri 
înalte din beton și sticlă, cu poduri 
monumentale peste cele două ma
luri ale fluviului Tigru — peste tot 
pulsînd o intensă viață economică șl 
culturală. Seara, cînd scade căldura 
înăbușitoare din timpul zilei (55—60 
de grade) și aerul devine mai ră
coros, străzile și parcurile sale sînt 
înțesate de oameni de toate vîrstele. 
atrași de prospețimea atmosferei Și 
de extraordinara frumusețe a peisa
jului înconjurător. De aici, de ne ori
care din cele opt poduri, se deschide 
o panoramă largă a orașului pină 
în zonele cele mai îndepărtate din 

rare a armelor nucleare s-a dovedit 
a fi un instrument de pace, vorbito
rul a subliniat necesitatea ca statele 
nucleare să procedeze la negocieri 
privind măsuri efective 'referitoare 
la încetarea cursei înarmărilor nu
cleare, la dezarmarea nucleară. R.F.G. 
va susține, în cadrul reuniunii de la 
Madrid, ideea convocării de către 
aceasta a unei conferințe de dezar
mare în Europa, a menționat de ase
menea cancelarul vest-german. în 
ce privește eforturile globale In di
recția păcii, vorbitorul a afirmat 
sprijinul pe care tara sa îl acordă 
dezvoltării în continuare a măsuri
lor de creștere a încrederii. în în
cheierea cuvîntării sâle, Helmut 
Schmidt a acordat o atenție particu
lară forței morale a marilor mani
festări pentru pace care au loc 
in diferite părți ale lumii, exprimînd 
opinia că aceasta nu trebuie subesti
mată.

Ministru! de externe al R.P. Po
lone, Jozef Czyrek, a arătat că pro

BONN; întrevederi ale delegației M.A.N.
BONN 15 (Agerpres). — Președin

tele Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Giosan, care efectuează. în 
fruntea unei delegații, o vizită .ofi
cială în R.F. Germania, a avut în 
cursul zilei de marți, o întrevedere 
cu Hans-Dietrich Genscher, vice
cancelar și ministru de externe al 
R.F. Germania. La întrevedere a fost 
prezent Ion Râmbu, ambasadorul 
țării noastre în R.F. Germania.

în cursul întrevederii a avut loc 
un schimb de vederi asupra evoluției 
relațiilor româno—vest-germane. pre
cum și în legătură cu unele probleme 
internaționale actuale.

În Insulele Malvine (Falkland) 
au încetat ostilitățile militare

BUENOS AIRES 15 (Agerpres). — 
Agențiile internaționale de presă a- 
nunță că ostilitățile miHtare dintre 
Argentina și Marea Britanic declan
șate la 2 aprilie în legătură cu re
cunoașterea suveranității argentinie- 
ne asupra Insulelor Malvine (Falk
land) au încetat în noaptea de luni 
spre marți. După luptele purtate în 
ultimele zile, trupele britanice au 
pătruns in zona propriu-zisă a capi
talei arhipelagului — Puerto Argen
tine (Port Stanley). La 14 iunie, co
mandantul forțelor britanice de in
tervenție în Malvine. generalul Je
remy Moore, și comandantul garni
zoanei militare argentiniene de la 
Puerto Argentine, generalul Mario 
Menendez, au angajat negocieri cu 
privire la condițiile de Încetare a fo
cului și de retragere a trupelor din 
Malvine.

Un comunicat al Statului Major 
comun argentinian precizează — po
trivit agenției E.F.E. — că textul do
cumentului convenit de cei doi co
mandanți militari urmează să fie dat 
publicității.

Consecințe ale devalorizării francului francez
PARIS 15 (Agerpres). — într-un 

comentariu consacrat devalorizării 
francului francez. în cadrul sistemu
lui monetar vest-eurooean. cotidianul 
..LE MONDE" scrie că a doua de
valorizare a monedei franceze în 
decurs de 8 luni a redus valoarea 
acestuia. In total, cu 18,5 la sută. 
Ziarul avertizează că creșterea ar
tificială a cursului dolarului, inclu

sud, unde se disting flăcările imense 
ale rafinăriei „Al-Dora“ — adevărat 
simbol al principalei bogății a țării.

■ T6t de aici se poate vedea și am- 
{iloarea pe care au luat-o construcții- 
e edilitare. De o parte și de alta a 

fluviului se zăresc, alături de casele 
în stil tradițional, străjuite de 
curmali și palmieri, siluetele a nu
meroase edificii de curind construi
te, a zeci de noi șantiere, a căror 
prezență atestă preocuparea pentru 
modernizarea și sistematizarea ora
șului, in extraordinara sa expansiu
ne. Dacă în urmă cu trei decenii 

însemnări de călătorie

populația Bagdadului era de numai 
800 000 locuitori, in prezent ea se ri
dică la peste 3,5 milioane ; a crescut, 
de asemenea, aria de întindere a ora
șului, perimetrul său ajungînd la 
peste 30 km. Din această cauză — ne 
arătau reprezentanți ai Ministerului 
Informațiilor — edilii doresc să-i dea 
o înfățișare rit mai .impunătoare, pe 
măsura proporțiilor pe care le-a 
atins și a dezvoltării impetuoase în
registrate de economia irakiană. Vor 
fi construite, astfel, noi edificii pu
blice, numeroase hoteluri, un nou 
pod peste Tigru, diverse obiectiva 
social-culturale. intre care Opera, 
fiecare avînd un stil arhitectonic 
propriu și un loc determinant în ri
dicarea Bagdadului la nivelul mari
lor metropole.

în prezent, multe dintre aceste 
proiecte, despre care în urmă cu trei- 
patru ani se vorbea ca despre obiec
tive ale viitorului, au și prins viață. 
Cele mai multe dintre ele se găsesc 
în centrul capitalei sau in zonele <din 
imediata apropiere a acestuia. Ast
fel. in piața Soldatului necunoscut, 
unde se înalță o imensă arcadă de 
beton, sub care arde flacăra veșnică, 
au apărut marile hoteluri „Meridia
ne" și „Sheraton", precum și uh im

blema cea mai importantă a con
temporaneității o constituie prein- 
tîmpinarea pericolului războiului nu
clear, prin sistarea cursei înarmări
lor nucleare, limitarea, reducerea si 
lichidarea deplină a arsenalelor ato
mice. De soluționarea acestei pro
bleme — a relevat vorbitorul — de
pind nu numai protejarea generației 
viitoare de ororile războiului — prin
cipala sarcină a O.N.U — ci și des
tinele actualei civilizații.

Arătînd că lumea trăiește în pre
zent una dintre cele mai dificile 
perioade din dezvoltarea relațiilor 
internaționale după cel de-al doilea 
război mondial. în domeniile politic, 
militar și economic acumulîndu-se o 
serie de fenomene negative, iar rit
mul înarmărilor accentuîndu-se, vor
bitorul a subliniat că principala sar
cină a sesiunii constă, în aceste con
diții, în înlăturarea piedicilor si ba
rierelor existente în calea convorbi
rilor pentru dezarmare.

în acest cadru, au fost evidențiate 
posibilitățile care există pentru in
tensificarea și diversificarea rapor
turilor dintre cele două țări, a con
lucrării româno—vest-germane pe 
plan economic, tehnico-științific și 
cultural. în folosul ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii și destinde
rii internaționale.

Tot In cursul zilei de marți, dele
gația M.A.N. a avut întîlniri cu 
membri ai conducerii fracțiunii par
lamentare din Bundestag a Partidu
lui Social-Democrat, cu membri ai 
grupului parlamentar România — 
R.F. Germania, precum și cu membri 
ai Comisiei de politică externă a 
Bundestagului.

LONDRA 15 (Agerpres). — Primul 
ministru al Marii Britanii. Margaret 
Thatcher, a anunțat luni seara în 
Camera Comunelor că luptele au în
cetat în Insulele Malvine (Falkland) 
la ora 24 (G.M.T.), ca urmare a 
predării trupelor argentiniene din 
Port Stanley (Puerto Argentino) — 
relatează agenția Reuter.

La Londra s-a publicat mesajul 
transmis din Atlanticul de Sud de 
generalul Jeremy Moore, comandan
tul forțelor terestre din Malvine. In 
care se arată că „generalul argen
tinian Marie Menendez a acceptat 
predarea tuturor forțelor argentinie
ne de pe insulele orientală și occi
dentală din Malvine. împreună cu 
echipamentul lor militar".

Mesajul difuzat la Londra preci
zează că „sînt în curs aranjamente 
în vederea regrupării soldaților spre 
a fi reoatriatl în Argentina, pen
tru a aduna toate armele si echi
pamentul si pentru a dezamorsa mu
nițiile".

siv în raport cu francul francez, se 
va traduce pentru Franța prin spo
rirea deficitului comercial, estimat 
pentru anul acesta la 16 miliarde 
franci. De asemenea, măsurile de 
combatere a deficitului bugetar cres- 
cind si a spiralei inflaționiste vor 
afecta si mai mult nivelul de trai 
al populației.

punător ansamblu de blocuri de lo
cuințe, iar in centrul pieței „Al Tah
rir" („Eliberarea") — un modern pod 
subteran. Lor Ii se adaugă numeroa
se alte construcții răspindite In di
ferite colțuri ale orașului, inclusiv in 
zone care pînă nu demult erau cu
noscute ca periferii sărăcăcioase și 
insalubre : Zelyuna, Siedia, Kadhi- 
miya.

Această continuă înnoire a Bagda
dului vorbește de la sine despre pre
ocuparea autorităților pentru trans
formarea generală a orașului și îm
bunătățirea condițiilor de locuit Ea 
este însoțită de continua extindere a 
spațiilor verzi și a locurilor de re
creare, Bagdadul fiind renumit da
torită prospețimii și frumuseții 
parcurilor sale. Majdritatea acestora 
sint amenajate în imediata apropiere 
a Tigrului. Ele sînt străbătute de alei 
de trandafiri și împodobite cu sculp
turi inspirate din legendele, istoria și 
literatura poporului irakian, de o 
deosebită apreciere bucurîndu-se 
creațiile lui Mohammad Ghazi, care 
ilustrează momente din „1001 de 
nopți". Grupul său statuar — Șehe- 
rezada, depănîndu-și poveștile — 
grup plasat In parcul din vecinăta
tea bulevardului Abu Nawas, este 
admirat zilnic de mii de trecători.

Transformările înregistrate de ora
șul Bagdad, ca și de celelalte locali
tăți ale acestei țări reflectă dorința 
poporului Irakian de a continua cu 
eforturi sporite acțiunea de dezvol
tare șl modernizare a. economiei na
ționale desfășurată sub conducerea 
Partidului Baas Arab Socialist, care 
a înfăptuit Revoluția de la 17 iulie 
1968, deschizind o epocă nouă in via
ța Irakului. Acest fapt ește confir
mat, dealtfel, și de prevederile ac
tualului plan economic național 
(1981—1985), în cadrul căruia sume 
importante sînt alocate dezvoltării 
industriei, agriculturii, transporturi
lor. prospecțiunilor geologice etc. 
Astfel, printre principalele proiecte 
ale acestei perioade la loc de frunte 
se situează începerea exploatării a 
cinci noi zăcăminte petroliere de

Lucrările Comitetului consultativ al O.N.U. 
pentru Anul Internațional al Tineretului 

Aprecieri la adresa activității și inițiativelor țării noastre 
in promovarea idealurilor tinerei generații

VIENA 15 (Agerpres). — La Viena 
au continuat lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comitetului consultativ al 
O.N.U. pentru Anul Internațional al 
Tineretului, sub președinția reprezen
tantului României, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.

La punctul de pe ordinea de zi 
consacrat evaluării stadiului actual și 
progreselor înregistrate în pregătirea 
Anului Internațional al Tineretului 
au luat cuvîntul numeroși reprezen
tanți ai statelor membre ale Comite
tului consultativ, ai altor state mem
bre ale O.N.U., precum și din partea 
a numeroase instituții specializate ale 
Națiunilor Unite, a unor organizații 
neguvemamentale de tineret.

în cadrul intervențiilor au fost 
evidențiate o serie de experiențe a* 
cumulate in diferite țări în legătură 
cu pregătirea și marcarea Anului 
Internațional al Tineretului, subli- 
niindu-se, în același timp, necesita
tea trecerii la acțiuni concrețe — la 
toate nivelurile — național, regiorial 
și internațional — astfel incit ampla 
manifestare din 1985 să se constituie 
într-un eveniment semnificativ al 
vieții internaționale, al mișcării de 
tineret din întreaga lume.

Conferința teoretică internațională 

„Gheorghi Dimitrov și lumea contemporană"
SOFIA 15 (Agerpres). — La Sofia 

s-a deschis, marți. Conferința teore
tică internațională „Gheorghi Dimi
trov și lumea contemporană", orga
nizată de Comitetul Central al Parti
dului Comunist Bulgar cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la nașterea 
marelui fiu al poporului bulgar, mi
litant de seamă al mișcării comunis
te și muncitorești internaționale.

La conferință participă 132 de 
delegații, reprezentînd partide co
muniste și muncitorești, socialiste, 
partide de guvemămînt din țări in 
curs de dezvoltare, mișcări de elibe
rare națională. Delegația Partidului 
Comunist Român este condusă de to
varășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Lucrările conferinței au fost des
chise de tovarășul Todor Jivkov, se
cretar general al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat

BUDAPESTA
Vizita delegației

BUDAPESTA 15 (Agerpres). — 
Marți a sosit la Budapesta delegația 
militară română, condusă de gene- 
ralul-locotenent Constantin Olteanu. 
membru supleant al Comitetului 
Politic. Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, sare, la 
invitația generalului de armată 
Lajos Czinege, ministrul apărării 
al Republicii Populare Ungare, 
face o vizită oficială în această 
tară. în perioada 15—18 iunie. Dele
gația militară română a fost întim- 
pinată de ministrul apărării al

0 delegație de activiști
MOSCOVA 15 — Trimisul Ager

pres, I. Dumitrașcu, transmite : De
legația de activiști ai P.C.R., condu
să de tovarășul Ioachim Moga, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim adjunct 
al șefului Secției organizatorice a 
C.C. al P.C.R., care face o vizită de 
schimb de experiență în Uniunea 
Sovietică.-a fost primită de I. V. Ka
pitonov, secretar al C.C. al P.C.U.S.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă oaldă, tovărășească, 

Vedere din Bagdad

mare capacitate, care vor permite o 
extracție de pină la 2 milioane barili 
pe zi (100 milioane tone anual) ; se 
are, de asemenea, în vedere termi
narea unor obiective începute în pe
rioada anterioară sau inițierea alto
ra noi. Este vorba de complexul hi
drotehnic Thartar, care prin săparea 
unor lungi canale a dus deja la cre
area unei adevărate mări interioare, 
de „Barajul Mossul" — una dintre 
cele mai ample construcții de acest 
gen din Orientul Mijlociu — de com
binatul siderurgic de la Basra, de 
uzina de automobile de la Swayra și 
de multe altele.

Realizările obținute de poporul ira
kian pe calea făuririi unei vieți noi 
șînt urmărite cu interes și simpa
tie de poporul român — prieten sin
cer al popoarelor arabe și sprijinitor 
ferm al eforturilor lor pentru con
solidarea independenței, pentru pro
gres economic și social. Intre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Irak s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare, întemeiate pe 
stimă și respect reciproc, care înre
gistrează un curs, mereu ascendent. 
Ca o expresie a acestor raporturi

Numeroși participant au adresat 
călduroase felicitări pentru realege
rea reprezentantului României in 
funcția de președinte al Comitetului 
consultativ al O.N.U., ca o expresie 
a activității energice și susținute de
puse de țara noastră în promovarea 
problematicii tinerei generații pe 
plan internațional.

Diferite delegații, precum și secre
tarul general adjunct al O.N.U., Le
ticia Shahani, și reprezentantul 
UNESCO, Pierluigi Vagliani, s-au 
referit, in intervențiile lor, la Masa 
rotundă cu tema „Tineretul anilor 
80“, organizată recent in România, 
la Costinești, apreciind că această 
inițiativă constituie o nouă dovadă 
a preocupării și înaltului spirit de 
responsabilitate cu care țara noas
tră tratează problematica deosebit 
de actuală a- tineretului, din per
spectiva pregătirii A.I.T.

Mai mulți participant s-au refe
rit la însemnătatea Mesajului adop
tat de Mașa rotundă de la Costinești, 
evidențiind, între altele, valoarea 
participării tinerel generații Ia în
făptuirea obiectivelor unei noi ordini 
economice internaționale.

Lucrările sesiunii continuă.

al R.P. Bulgaria, care a salutat cu 
căldură delegațiile prezente, expri- 
mîndu-și convingerea că această reu
niune teoretică internațională va 
aduce o contribuție însemnată la în
tărirea solidarității șl colaborării 
partidelor comuniste și muncitorești, 
a unității forțelor revoluționare de 
pretutindeni în lupta pentru cauza 
păcii și socialismului, a colaborării 
internaționale. Totodată, secretarul 
general al C.C. al P.C. Bulgar a sub
liniat importanta conferinței pentru 
punerea în evidentă a operei si per
sonalității Iui Gheorghi Dimitrov ca 
eminent conducător al partidului și 
poporului bulgar, militant de seamă 
al mișcării revoluționare interna
ționale.

Delegațiile participante Ia confe
rință au depus o coroană de flori la 
Mausoleul lui Gheorghi Dimitrov.

Lucrările conferinței continuă.

militare române
R.P. Ungare, adjuncți ai ministrului, 
generali și ofițeri.

în aceeași zi. între generalul-Ioco- 
tenent Constantin Olteanu și gene
ralul de armată Lajos Czinege au 
avut loc convorbiri la Ministerul 
Apărării al R.P. Ungare, desfășurata 
lhtr-6 atmosferă cordială, priete
nească.

De asemenea, delegația militară 
română a depus coroane de flori la 
Monumentul soldatului necunoscut. 
Cimitirul ostașilor români și Monu
mentul eliberării.

ai P.C.R. în U.R.S.S.
a participat Traian Dudaș, ambasado
rul României in U.R.S.S.

+
Delegația a avut convorbiri la C.C. 

al P.C.U.S., la Comitetul regional 
Moscova al P.C.U.S., la Comitetul 
Central al P. C. din Bielorusia, la co
mitetele orășenești de' partid Minsk 
și Elektrostal, a vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din Mos
cova și R.S.S. Bielorusă.

fructuoase. In Irak au fost realizate 
o serie de obiective economice în 
cooperare cu țara noastră, cum ar fi' 
fabrica de ciment de la Um Qâsr, lu
crările de foraj petrolier din apro
piere de Bagdad, construcții rutie
re ; s-a dezvoltat continuu volumul 
schimburilor comerciale. Interlocuto
rii irakieni țin să împărtășească sen
timentele lor de satisfacție față de 
modul cum se desfășoară cooperarea 
cu partenerii români.

în memoria multora din locuitori 
stăruie adine gravată amintirea unor 
momente de sărbătoare prilejuite de 
vizita efectuată cu opt ani în urmă 
de președintele Nicolae Ceaușescu.

Convorbirile care au avut loc 
atunci și ulterior la București, cu 
președintele Saddam Hussein, au con
ferit dimensiuni ample conlucrării 
româno-irakiene, în avantajul am
belor țări și popoare, al păcii și în
țelegerii internaționale. Nu încape 
îndoială că noul dialog la nivel înalt 
româno-irakian va deschide perspec
tive și mai rodnice acestei conlucrări 
prietenești.

Nicolae N. LUPU

Poporul român urmărește cu sen
timente de profundă îngrijorare e- 
voluția situației grave create ca 
urmare a acțiunilor agresive ale 
Israelului în Liban. în pofida pro
testelor energice a numeroase sta
te, ale celor mai largi cercuri ale 
opiniei publice mondiale, invazia și 
actele agresive continuă, nu s-a tre
cut la 'retragerea imediată și necon
diționată a trupelor israeliene. care 
mențin sub ocupația lor o parte im
portantă a teritoriului național liba
nez. Mai mult, deși s-a convenit a- 
supra unei încetări a focului, forțele 
israeliene își extind mal departe ope
rațiunile militare împotriva Libanu
lui si a poporului palestinian. Beiru
tul, capitala libaneză, a fost înconju
rat de trupele israeliene si este supus 
unor intense bombardamente ; conti
nuă. de asemenea, raidurile aeriene șl 
bombardamentele navale — toate a- 
cestea provocind grave pagube mate
riale si mari pierderi de vieți ome
nești. Potrivit unor estimări incom
plete, de la începutul acestor acțiuni 
si pină acum, numai în rîndurile 
populației civile libaneze si palesti
niene au fost înregistrați circa 10 000 
de mort! sl 16 000 de răniți, în timp 
ce sute de mii de refugiati rătăcesc 
in căutarea unui adăpost.

După cum este cunoscut, guvernul 
român a dezaprobat și a condamnat 
cu o deosebită fermitate această gra
vă acțiune agresivă, subliniind că ea 
complică și mai mult situația încor
dată din Orientul Mijlociu, îndepăr- 
tind încă o dată șansele înfăptuirii 
unei păci globale, trainice și juste. 
Nimeni și nimic nu poate justifica 
încălțarea integrității teritoriale a 
unui stat independent și suveran, 
nesocotirea gravă a principiilor 
care trebuie să guverneze rela
țiile dintre state. Pornind toc
mai de la cerințele respectării 
neabătute a normelor de legalitate 
internațională și. totodată, de la In
teresele vitale ale popoarelor atit de 
încercate din această parte a lumii. 
România, socialistă, poporul român 
au făcut un apel la rațiune, la luci
ditate politică, pronunțindu-se pen
tru imediata încetare a acțiunilor mi
litare ale Israelului și retragerea 
neîntîrziată a trupelor sale în limi
tele frontierei internaționale sta
bilite între cele două țări prin acor
dul de armistițiu din 1949.

Reafirmînd această poziție fermă, 
consecventă, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU a subliniat' din nou, 
chiar în aceste zile, în cuvîntarea 
rostită la adunarea populară din 
Arad : „Doresc ca șl de la această 
mare adunare populară din Arad să 
dezaprob, in numele poporului ro
mân. acțiunile militare ale Israelului 
in Liban, împotriva independenței 
Libanului și a poporului palestinian. 
Cerem, cu hotărire, încetarea ime
diată a acțiunilor militare, retra
gerea trupelor israeliene din Liban 
și soluționarea problemelor din 
Orientul Mijlociu pe calea tratative
lor, prin realizarea dreptului Ia auto
determinare a poporului palestinian, 
prin înfăptuirea unui stat palestinian 
independent și asigurarea indepen
denței șl integrității tuturor statelor 
din regiune

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
• In duda hotărîrilor de încetare a tocului, torțele israeliene 
continuii operațiunile militare in farul Beirutului • Bombar

darea cartierelor sudice ale capitalei libaneze
BEIRUT 15 (Agerpres). — în ciu

da calmului din ultimele 24 de ore 
în Liban, absenta unei soluții poli
tice ca urmare a agresiunii si Pre
zentei militare israeliene pe terito
riul libanez determină o puternică 
neliniște la Beirut — relevă agen
ția France Presse. în același timp, 
se consolidează dispozitivul militar 
al armatei israeliene în jurul Beiru
tului — informează agențiile inter
naționale de presă. O coloană de 338 
de vehicule blindate israeliene au 
fost deplasate dinspre sudul libanez 
pentru a ocupa poziții in zonele 
Baabda, Hadeth și Ain Saade. înăl
țimi ce domină orașul Beirut din est 
si sud-est. De asemenea, trupele is
raeliene continuă să ocupe poziții
le evacuate de trupele din cadrul 
Forței arabe de descurajare pe șo
selele ce leagă Beirutul de Damasc. 
Peste 90 de tancuri israeliene au fost 
deplasate în aprooierea palatului 
prezidențial de la Baabda — anun
ță postul de radio oficial libanez.

AGENȚIILE DE PRESA 
w- pe scurt

Un asemenea curs este dictat de 
interesele tuturor popoarelor din 
zonă, cit și de interesele generale 
ale cauzei păcii in lume. Este evi
dent că prelungirea, sub indiferent 
ce motive, a' operațiunilor militare, 
continuarea acțiunilor militare între
prinse de Israel împotriva Libanului 
și a poporului paleștinian creează noi 
și noi riscuri de agravare a conflic
tului, generează primejdia extinderii 
sale, a noi implicări — ceea ce poate 
avea repercusiuni internaționale din 
cele mai serioase, creează primejdii 
din cele mai grave pentru pacea și 
liniștea în zonă și in întreaga lume. 
Tocmai de aceea se impune să »e 
evite orice acțiuni care ar putea 
duce la prelungirea operațiunilor 
militare, să se respecte ■ cu strictețe 
acordul de încetare a focului. Conști
ința omenirii nu poate admite încăl
carea independenței și suveranității 
naționale a Libanului, vărsările de 
singe in rîndurile populației libaneze 
și ale poporului palestinian !

în acest sens, guvernul român, 
manifestindu-și preocuparea fată de 
continuarea acțiunilor militare ale 
forțelor israeliene în Liban și împo
triva poporului palestinian, s-a adre
sat din nou Israelului, condamnînd 
cu fermitate acțiunile militare ale 
acestuia in Liban, cerînd încetarea 
lor totală și retragerea imediată a 
trupelor israeliene din această țară, 
evidențiind că orice continuare a a- 
cestor operațiuni va duce la o încor
dare extremă pe plan internațional.

întreaga evoluție a evenimentelor 
din Liban atestă o dată mai mult 
cit de necesar este să se intensi
fice eforturile în vederea unei re
glementări globale, juste și durabile 
a situației din Orientul Mijlociu prin 
retragerea Israelului dțo -țO-îritoriile 
arabe ocupate, recuno,-drep
tului la autodeterminare ^/oparului 
palestinian, inclusiv dre- a la for
marea unui stat propriu indepen
dent, garantarea indepet denței șl 
suveranității tuturor statelor din re
giune. în acest sens, o importanță 
deosebită ar avea convocarea unei 
conferințe internaționale sub egida 
O.N.U.. cu participarea tuturor părți
lor interesate, inclusiv a O.E.P. — 
ca reprezentant legitim al poporului 
palestinian — ca și a altor state care 
pot aduce o contribuție pozitivă la 
rezolvarea problemelor atit de com
plicate ale Orientului Mijlociu.

Pronunțindu-se cu hotărire pentru 
încetarea fără intîrziere a interven
ției militare și retragerea neîntîrziată 
a trupelor israeliene din Liban, pen
tru încetarea totală și imediată a 
focului, opinia publică din țara noas
tră iși reafirmă convingerea că, ac- 
ționîndu-se pe calea tratativelor — 
singura cale pe care o dictează ra
țiunea —, manifestindu-sz voința 
reală de a se înlătura focarul de con
flict care dăinuie de atîta vreme în 
Orientul Mijlociu, este pe deplin po
sibil să se ajungă la o soluționare 
globală șl trainică, corespunzător in
tereselor fundamentale ale tuturor 
popoarelor din zonă, intereselor pă
cii, securității și înțelegerii în în
treaga lume.

Pe de altă parte, agenția pales
tiniană de presă WAFA a făcut cu
noscut că .Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
a vizitat pozițiile forțelor comuna 
palestiniano-progresiste libartjze din 
partea de vest a Beirutu! din
suburbia de sud a capitali

Potrivit aceleiași surș/ \a(f"
tele israeliene staționa, \vaa
au bombardat, folosind Pichete, car
tierele Hay. El Soullom si Bourj El 
Barajneh. situate în partea de sud 
a Beirutului.

Pe de altă parte. Ia palatul pre
zidențial Baabda au avut loc două 
•rținde de convorbiri între președin
tele Libanului, Elias Sarkis, și tri
misul special american Philip Ha
bib. fiind examinate probleme le
gate de situația ce s-a creat in tară 
ca urmare a invaziei trupelor israe
liene.

Europei — a chemat guvernele ță
rilor nordice să ia măsuri comune I 
urgente pentru soluționarea proble- I 
m.elor economice complexe cu care 
sint confruntate, in primul rind . 
pentru Împiedicarea creșterii șo- I 
majului. în apel se subliniază că I 
in prezent ta Danemarca. Finlan
da. Norvegia și Suedia există pes- I 
te 650 000 de șomeri totali.

ULTIMUL ZBOR EXPERIMEN- , 
TAL AL NAVETEI „COLUMBIA". 
Numărătoarea inversă in vederea | 
lansării navetei spațiale americane, 
programată la 27 iunie, va incepe | 
la 22 iunie, a anun'at Administra- I 
ția Națională pentru Aeronauti- 
că și Cercetarea Spațiului Cosmic . 
(N.A.S.A.). Cel de-al patrulea și ul- I 
timul zbor experimental, al „Colum- | 
biei" va dura o săptămină. Echi
pajul său va fi format din astro- I 
nauții Thomas Mattingly, ofițer de I 
marină, și Henry Hartsfield, fost ■ 
ofițer de aviație.

DEVALORIZAREA PESOULUI j 
CHILIAN. Guvernul chilian a ho- 
tărti devalorizarea monedei națio- | 
nale. pesoul. cu 18 la sută în ra- I 
port cu dolarul S.U.A. Noua pa- • 
ritate a fost stabilită la 46 pesos . 
per un dolar, față de 39 pesos, cît I 
era rata anterioară.

STUDIU. Procentul sinuciderilor ■ 
in riadul bărbaților șomeri din I 
Marea Britanle este de două ori mai * 1 
mare decit in rindul celor cu un . 
loc de muncă stabil — este conclu- I 
zla unui studiu efectuat de doi oa- I 
meni de știintă englezi și publicat 
de ziarul londonez „Guardian". I 
După cum se știe, in prezent fiecare I 
al optulea cetățean britanic apt de 1 
muncă este șomer. ■

\.k GENEVA a avut loc marți o 
I nouă ședință plenară a delegațiilor 

U.R.S.S. și S.U.A. la negocierile 
I bilaterale privind limitarea arma

mentelor nucleare in Europa, rela
tează agenția T.A.S.S.

ÎN SALVADOR au continuat să 
aibă loc lupte puternice între de- 

Itasamente ale Frontului Farabun- 
do Marti pentru Eliberare Națio
nală (F.M.L.N.) și armată. în zona 

Ide nord a departamentului Mora- 
zan, la 120 km est de San Salva
dor — transmit agențiile France 
Presse si E.F.E. Insurgenții contro- 

f lează localitățile Periquin si San 
J Fernando și fac presiuni puterni

ce asupra orașelor San Vicente și 
ISan Miguel. în ultimele zile, ar

mata a pierdut peste 50 de oameni.

ECHIPAJUL COMPLEXULUI OR- 
; BITAL „SALIUT-7"-„SOIUZ T-5", 
| format din cosmonauțil Anatoli Be- 

rezovol și Valentin Lebedev, a con- 
Itinuat marți îndeplinirea programu

lui de zbor — informează agenția 
T.A.S.S. Au fost efectuate noi cer- 

Icetâri astrofizice, uttlizindu-se siste
mul de navigație automată „Delta", 
experimente biologice, observații

I vizuale asupra oceanului mondial.
Potrivit informațiilor telemetrice, 
zborul complexului orbital se des- 

Ifâșoară normal, starea sănătății ce
lor doi membri ai echipajului fiind 
bună.

ȘOMAJUL ÎN TARILE NORDI
CE. Prezidiul Consiliului Nordic — 

rorgan consultativ al parlamentelor 
si guvernelor țărilor din nordul
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