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Obiectivul fundamental - oprirea

punderea pentru însămîn

IN PAGINA A VI-A : Intervenția Ia O.N.U. a repre
zentantului Comitetului național român „OAMENII DE 
ȘTIINȚA Șl PACEA".
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AMPLU PROGRAM POLITICO-IDEOLOGIC
Șl CULTURAL-EDUCATIV

care asigură unirea marelui front ideologic in activitatea
fost

de ridicare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou

NICOLAE CEAUȘESCU

Foto : SANDU CRISTIAN
(Continuare in pag. a IV-a)

HUNEDOARA

umanistă, cu înaltă valoare educativă

Pop SIMiON

(Continuare in pag. a V-a)
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Duminică 27 iunie 1982

Prof. univ. Constantin STATESCU 
decanul Facultății de drept din București

In spiridil expunerii tovarășului Nicolae Ceausescu la plenara lărgită a C.C. al P.C.R.

sentimente de

(Continuare in pag. a IV-a)^

Intensificarea recoltării

Programul de măsuri privind acțiunile politice și cultural-educative ce vor fi în
treprinse în vederea formării omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, con
structor devotat al socialismului și comunismului în România, adoptat în unanimitate, 
asigură unirea tuturor forțelor marelui front al lucrătorilor din domeniul muncii 
politico-educative și culturale în desfășurarea în cele mai bune condiții a activității 
de ridicare a conștiinței revoluționare.

Intreaga noastră națiune a urmă
rit cu puternic interes, cu deplină 
și unanimă aprobare, în ultimele 
zile ale săptăminii pe care o în
cheiem, desfășurarea lucrărilor Con
gresului al II-lea al educației poli
tice și culturii socialiste, eveniment 
de covîrșitoare însemnătate pentru 
opera de transformare revoluționa
ră a societății și a factorului ei cel 
mai de preț — omul, făuritorul tu
turor valorilor materiale și spiri
tuale.

Congresul, recent încheiat, se în
scrie între numeroasele și străluci
tele inițiative ale secretarului ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, izvorite din 
preocuparea sa statornică pentru 
binele țării și viitorul ei, pentru a- 
sigurarea participării largi a ma
selor populare la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului. Con
gresul se înscrie, totodată, drept o 
componentă importantă în vasta 
structură a edificiului democrației 
noastre socialiste, rostuit temeinic 
în cei 17 ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
edificiu ce asigură poporului neli- 

; mita te nosibdităiti de afirmau? a 
voinței sale, de participare directă 
la dezbaterea tuturor problemelor 
care privesc dezvoltarea țării, edi
ficarea omului nou.

Prin magistrala cuvîntare rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
încheierea lucrărilor congresului, 
cuvîntare în care au fost formula-

te cu deosebită claritate direcțiile 
prioritare de acțiune pentru toți 
factorii educaționali ai societății 
noastre în vederea perfecționării 
pe mai departe a întregii activități 
politico-ideologice și cultural-edu
cative, prin salutul generos, plin de 
mari învățăminte și idei adresat. în 
numele conducerii partidului și sta
tului. de tovarășa Elena Ceaușescu, 
cît și prin amplele dezbateri ce au 
avut loc, atit în plenul congresu
lui, cit și pe secțiuni, cel de-al 
II-lea Congres al educației politice 
și culturii socialiste s-a constituit 
într-un amplu for democratic al 
poporului român. El a pus preg
nant în evidentă profundul demo
cratism al orinduirii noastre, preo
cuparea consecventă a partidului de 
a asigura dezbaterea largă cu toți 
oamenii muicii a problemelor e- 
sențiale care privesc formarea con- 

■ științei socialiste, afirmarea largă 
a marilor valori morale și spiritua
le ale societății românești contem
porane.

Impunindu-se printr-un caracter 
de lucru profund și multilateral, 
dezbaterile congresului, așa cum a- 
precia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„vor reprezenta un nou moment de 
importanță excepțională in întrea
ga activitate de formare a omului 
rtou, în munca de făurire a socia
lismului și comunismului în Româ
nia".

întreaga desfășurare a lucrărilor 
congresului a pus expresiv in lu-

mină, înainte de orice, puternica 
manifestare a unității poporului în 
jurul partidului comunist, în frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cuvîntul sutelor 
de participanți la dezbateri â dat 
glas voinței nestrămutate a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății, a tuturor oamenilor muncii de 
pe întreg cuprinsul țării — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — de a înfăptui neabătut 
hotărîrile Congresului al XII-lea al 
partidului. Programul de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism.

Din desfășurarea lucrărilor, din 
cuvintul tuturor participanților. ex- 
primînd voința colectivelor pe care 
le reprezentau la congres, s-a relevat 
cu putere adeziunea plenară a în
tregului front de educație politică și 
cultură față de ideile, tezele și 
orientările novatoare, revoluționare 
cuprinse in expunerea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara lărgită a C.C. al P.C.R. de 
la începutul acestei luni, document 
programatic de excepțională însem
nătate, ce fertilizează gîndirea și 
acțiunea creatoare ale întregului 
popor, realizează cadrul cel mai co
respunzător pentru înfăptuirea o- 
biectivelor Congresului al XII-lea, 
deschizînd largi perspective întregii 
opere de făurire a noii orinduiri.

în spiritul acestui amplu docu
ment-program, care ne îndeamnă să 
privim lucid, dialectic realitatea, 
congresul a demonstrat temeinic 
necesitatea de a se acționa siste
matic, fără contenire, în direcția 
perfecționării întregii activități po- 
litico-ideologice și cultural-educati
ve, pentru a se asigura valorifica
rea superioară a imensului ■ 
tențial de creație pe care îl are 
porul nostru, tezaurul tuturor 
lorilor materiale și spirituale 
care se mîndrește România de

Prin numeroasa și activa partici
pare la dezbateri a muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, a activiști
lor de partid și.de stat s-a eviden
țiat adevărul că. practic. întregul 
nostru popor este animat de voința 
neabătută ca obiectivele stabilite de 
partid în acest domeniu eomplex al 
construcției socialiste să fie exem
plar îndeplinite, să se facă totul 
pentru transformarea revoluționară 
a conștiințelor, astfel îneît să se 
asigure înarmarea tuturor celor, ce 
muncesc cu înțelegerea științifică 
a realităților societății românești, a 
realităților vieții internaționale 
contemporane, ridicarea nivelului 
general de cunoștințe, îmbogățirea 
vieții spirituale. Este voința tuturor 
celor ce muncesc în acest impor
tant domeniu de a face din activi-

creație patriotică,Creația artistică
♦

Istoria este pentru Cul
tura română maica hrăni
toare cu tîlcuri majore si 
înțelesuri cardinale, din 
care se constituie colum
nele acelui templu nease- 
meni pe care îl numim 
destinul unei nații. Iar 
Cultura este, in raport cu 
Istoria, curcubeu] mereu 
reverberat (rostire, cînt. 
culoare, chip, cuvînt) al 
tuturor strălucirilor de cu
get si simțire De care mult- 
truditul, îndelungpătitul si 
atoateizbăvitul ponor ro
mân le-a revelat Drin se- 
coîi si evenimente, adică 
făurindu-si istoria proprie. 
Această reciprocitate de 
nedesfăcut apare, mai 
pregnant ca orieînd. în lu
mina de lungă bătaie a 
programului de gînd si 
faptă în care rodesc, la 
ora de fată ideile plena
rei lărgite a Comitetului 
Central al partidului, gîn- 
direa vizionară a secreta
rului general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Unul 
din m^ri’e n’e ex
punerii conducătorului de 
tară privește Istoria si 
modul cum se regăsește 
aceasta in toate cutele 
vieții românești : muncă, 
civism, morală educație, 
conștiință. La un mai a- 
tent examen. însusi con
ceptul de Cultură este re
evaluat sub imperativul 
noilor exigente ce-i incum
bă în actualele stadii ale 
dezvoltării naționale, con
cept reevaluat si îmbogățit 
cu valențele spiritului nou, 
revoluționar. Recentul Con

se simt îndemnați- să 
mineze, fiecare în 
său. evenimentele de 
ale istoriei naționale : bă
tăliile. marile ridicări 
populare, luminății voie-

gres al educației politice si 
culturii socialiste a dus cu 
putere în evidentă adeziu
nea particioantilor la idei
le si tezele din expunerea 
secretarului general al . 
partidului, din cuvîntarea • vozi. slăvitele izbînzi. Ni- 
de încheiere a lucrărilor 
acestui important forum 
al culturii socialiste româ
nești. Referindu-se la dez
baterile din congres, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a- 
răta că. într-adevăr. for
marea omului nou, a cetă-

mic mai firesc, dacă ținem 
cont că în aceste momente 
de foc — Eliberarea tării. 
Marea Unire. 1907, Răz
boiul de independență. 
Pașoptismul, 1921 ș.a. — 
se concentrează la cote 
de apogeu, autodevenirea

țeanului de mîine, educația 
civică, istorică, politică 
trebuie să fie intensificată 
si. în acest context, să ob
ținem o dezvoltare si mai 
puternică a literaturii și 
artei de toate genurile : 
„Trebuie să facem astfel 
îneît activitatea literar- 
artistică să oglindească cu 
putere viata, munca si nă- 
zuintele poporului nostru, 
să contribuie la cultivarea 
nobilelor 
dreptate socială si națio
nală. de muncS. de ome
nie. la formarea omului 
nou, cu o înaltă conștiință 
revoluționară. patriotică, 
hotărît să învingă orice 
greutăți, să meargă ferm 
înainte spre societatea co
munistă — visul de aur al 
omenirii !“

Scriitorul, emul de cul
tură si. desigur, istoricul

națională, ființa revelată 
istoricește a unui întreg 
popor. Este explicabil și 
este firesc. Dar nu si în
deajuns. deoarece felul de 
a fi si a viețui al unui 
popor nu se compune doar 
din fapte de excepție : 
..peisajul" istoric al nea
mului. relieful său tempo
ral-spatial nu cuprinde 
doar Discuri, doar culmile 
sărutate de soare, acesta 
mai cuprinde destul soatiu 
meandrat. dulci luminișuri, 
dar si prăvălisuri. hăuri 
adinei. încrîncenate văi, 
mers labirintic, oentru că 
binele si răul sînt. la scara 
istoriei, frați siamezi. De 
aici vine, cred eu. nevoia de 
a avea necontenit în fata 
ochilor mintii si în zarea 
sufletului tabloul întreg, 
harta temporal-spatială a 
tuturor faptelor românești.

întregul corpus de Istorie 
națională. Asa înțeles eu 
ca scriitor, ca om de cul
tură. ca militant revoluțio
nar si lucrător în cîmpul 
ideologiei punctul gravita
tional spre care converg, 
practic, toate ideile expu
nerii tovarășului Nicolae 
Ceausescu : aprecierea ac
tualului stadiu de muncă, 
de gindire. de simțire, de 
voință si cutezanță revolu
ționară a României prin 
prisma Istoriei sale mile
nare privită în ansamblu. 
Este o proiecție magnifică, 
în lumina căreia reliefurile 
apar în raporturi mai 
exacte, pînă la nuanțe in
finitezimale. proporțiile o- 
perează în cîmpul valorii, 
contururile se adîncesc. 
devin mai ’pregnante la 
hotarul dintre luminile si 
umbrele pe care le degajă 
torentul de evenimente si. 
în sfîrsit. astfel puse faptele 
în conexiunea lor de an
samblu. adevărurile se 
dezghioacă sub soarele ra
țiunii. Istoria însăsi îsi a- 
rată cu dărnicie tilcurile, 
marile ei înțelesuri. în lu
mina cărora ne reprezen
tăm mai limpede, mai 
exact, mai veridic prezen
tul. opera noastră de lu
crare si destin. Dealtmin- 
teri. treimea trecut-pre- 
zent-viitor. această axă a 
tuturor întrebărilor funda
mentale. oferă răspunsuri 
demne de luat în seamă 
exclusiv De treapta verifi
cării istorice. Dăinuirea 
noastră prin milenii. înte-

Minereu peste 
prevederile planului
Colectivul întreprinderii miniere 

HunedoaraY acordînd o atenție de
osebită bunei organizări a muncii, 
promovînd și aplicind cele mai noi 
tehnologii, folosind din plin timpul 
de lucru și tehnica din dotare, ra
portează realizarea de la începutul 
anului și pînă acum, peste preve
deri. a 3 200 tone minereu de fier. 
In același timip. harnicii mineri din 
Teliuc și Ghelar și-au depășit pla
nul la producția netă cu peste 3 
milioane lei. (Sabin Cerb»).

Noul centru civic ol orașului Roman

• Pînă în seara zilei de 26 
iunie, orzul a fost recoltat de 
pe 505 700 hectare, ceea ce 
reprezintă 60 la sută din su
prafața cultivată in unitățile 
agricole de stat și coopera 
tiste.
• Secerișul orzului s-a in 

cheiat in județele Buzău și Olt 
și este pe terminate in jude
țele Ialomița, Giurgiu, Brăila, 
Prahova, Călărași, Mehedinți, 
Dolj și in sectorul agricol 
Ilfov.
• Coacerea lanurilor, de

terminată de căldurile din ul
timele zile, face cu putință 
extinderea secerișului și în 
județele aflate in jumătatea 
de nord a țării.
• Terenurile trebuie elibe

rate de paie in mod operativ, 
intrucit pînă ieri acestea au 
fost strinse doar de 
sută din suprafața 
recoltată.
• Culturile duble 

insămințate și pkmtate 
113 000 hectare — 
mai pe 7 la sută 
fața prevăzută in 
stabilit.
• Pe terenurile 

județului Dolj, unde cerealele 
se coc mai devreme, a început 
secerișul griului.

z
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pe 40 Io
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adică 
din supra- 
prog ramul

cerișuiui, pentru strinqe- 
rea și depozitarea fără

Cîntînd cu griul
Cîntînd cu griul, țara își cinstește 
Eroi și oameni simpli, lăudați 
Prin faptele cu care-au scris în vreme 
Nume de lupte, liniști și bărbați.

Crezind in grîuri, țara se-mplinește 
Prin permanentul nostru anotimp 
In care griul știe gustul pîinii 
Iar pomii, mustul fructului presimt.

Și cind din oameni și livezi începe 
Mutatul florii-n fructă și-mplinire 
E semn că vremea ne-a rămas recoltă 
Cît timp acest pămint e Românie.

Și România este România,
Că oamenii și pomii, „rîul, ramul"
Nu știu să-și schimbe-aici pămîntul, neamul, 
Și-acest pămint ne este temelia.

Cîntînd cu grîul, țara își cinstește 
Eroi și oameni simpli, lăudați
Prin viața lor, cu care-au scris în vreme 
Nume de lupte, liniști și bărbați

Și-s fapte multe. Și mai sînt și pruncii, 
Și ei gindesc și fac ce facem noi 
De-aceea veșnic se va scrie Țara 
Cu nume de recolte și eroi.

Teofil BĂL AJ

expresie a voinței poporului român de pace și dezarmare

neintirziată a cursei înarmărilor

în viața unei colectivități, mai 
mari sau mai mici, pot exista mo
mente de răscruce, cînd trebuie a- 
firmată, in mod hotărît, o anumită 
opțiune, de care poate să depindă 
însăși existența acelei colectivități, 
în timpurile noastre, la această 
răscruce se află marea colectivitate 
a omenirii, în întregul său, care 
este chemată 6ă opteze intre dru
mul vieții, adică al păcii, sau între 
drumul autodistrugerii, deschis de 
politica de inarmări nucleare dusă 
dincolo de orice limite.

în aceste momente de mare ten
siune internațională, cind cursa 
înarmărilor a luat proporții nemai
întâlnite, cînd noi focare de încor
dare se succed ori se acumulează 
în diferite părți ale globului, cînd 
este de ajuns o singură clipă pen
tru a declanșa imense distrugeri. 
România își afirmă din nou marea 
sa vocație pentru pace și cooperare 
în lume.

Cu deosebită satisfacție am luat 
cunoștință de poziția și propunerile 
României, care, din împuternicirea 
președintelui Republicii, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, și in baza man
datului încredințat de Marea Adu
nare Națională, au fost prezentate 
de ministrul de externe român la 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U, Ceea ce distinge a- 
ceste propuneri, care poartă am
prenta gîndirii și acțiunii tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, este caracte
rul lor cuprinzător, complet, străbă
tut de spiritul unei înalte răspun
deri pentru soarta omenirii. Ele al
cătuiesc, în fond, substanța unui 
program global de acțiuni concor
dante, in care se regăsesc nu numai 
marile obiective spre care trebuie 
să fie îndreptată atenția sesiunii 
speciale, ci și căile ce trebuie ur
mate pentru realizarea lor.

Obiectivul fundamental, definit 
de ansamblul propunerilor. îl con
stituie oprirea cursei înarmărilor și 
realizarea de pași efectivi în pro
cesul dezarmării, și în primul rînd 
al dezarmării nucleare. Acestui o- 
biectiv major îi sînt subsumate 
principalele măsuri preconizate, în-

GLASUL DE PACE AL OAMENILOR 
DE ȘTIINȚA DIN ROMANIA

In numele Comitetului național român „Oamenii 
de știință și pacea", de la tribuna sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consacrate dezarmării a fost 
adresată chemarea către toate guvernele reprezentate 
la sesiune, către toți oamenii de știință, către toate po
poarele lumii de a milita neobosit pentru adoptarea 
urgentă de măsuri concrete de dezarmare, in primul 
rind de dezarmare nucleară, pentru edificarea unei păci 
trainice in lume.

Prin această importantă acțiune, glasul poporului ro
mân se face auzit din nou în forumul mondial al națiu
nilor, amplificînd forța inițiativelor de pace ale României 
socialiste, ale președintelui său, tovarășul Nicolae* 
Ceaușescu, atitudinea sa statornică în favoarea unei păci 
trainice, pentru o lame lipsită de războaie, mai bună și 
mai dreaptă.
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"FAPTUL; 
DIVERS;

CUM SÎNT ÎNDEPLINITE PROGRAMELE
LOCALE DE AUTOAPROVIZIONARE?

Prim-vicepreședinți ai comitetelor executive ale consiliilor populare județene informează des 
pre stadiul îndeplinirii obiectivelor enunțate în convorbirile publicate la începutul acestui an

I
„Cori na stereo"

Este denumirea primului au- 
tocasetofon de fabri-a'i ■ româ
nească, pe care realizatorii sâi 
de la întreprinderea „Electro- 
mureș" din Tg. Mures il pre
zintă azi, in exclusivitate, pen
tru cititorii rubricii noastre :

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Intr-un ciclu de corwarbiri cu 
cutive ale consiliilor populare din 
ginite ziarului la începutul acestui an, au fost prezentate obiectivele 
cuprinse in programele locale de autoaprovizionare pe 1982. Răspun
surile au relevat preocupările'- organelor locale de partid și de stat 
de o așeza pe baze temeinice această importantă acțiune, de maro 
interes econonvico-social, și au cristalizat obiectivele concrete, pe acest 
plaa ale județelor. Evident, măsurile enunțate de interlocutori s-au 
constituit in angajamente publice, in fața locuitorilor din județele

prlm-vicepreședinții comitetelor exe- 
mai multe județe, publicate în pa

respective, ca și în fața întregii societăți. Interesată ca fiecare loca
litate să-și îndeplinească in condiții optime sarcinile de autoaprovi
zionare, astfel Incit să se asigure pentru fondul local șl central de 
consum al statului cantități cît mai mari de produse agroalimentare.

Intrucît ou trecut mai multe luni de la publicarea convorbirilor 
amintite, am revenit în județele respective, urmărind, de dota aceasta, 
modul in care se realizează obiectivele enunțate. Astăzi ne oprim la 
județul Bacău.

JUDEȚUL BACAU

O

Un început bum temei pentru
I
I
I
I
I
I
I

Este realizat in trei variante 
constructive, in funcție de bor
dul autoturismului, are o vite
ză de 4.76 centimetri pe secun
dă. o bandă de frecventă cuprin
să intre 80 și 100 000 hertzi și o 
putere de 2X2,5 wa.'i. Este de 
remarcat că are un consum re
dus de energie (furnizată de a- 
cumulalor sau de un alimentator 
de 12 volți), iar sesizorul cu 
care este dotat asigură oprirea 
automată in caz de defecțiune 
sau prindere a benzii. Toate 
părțile componente ale autoca- 
setofonului sini produse la în
treprinderea „Electromureș".

Spațiu de atelier
Este genericul sub care Bog

dan Matei, absolvent al Institu
tului de arte plastice din Bucu
rești, a deschis la Buzău, unde 
este profesor, o serie de expozi
ții cu lucrări care au stimit un 
mare interes prin originalitatea

rezultate și mai bune

I

— In convorbirea trecută ați pre
zentat principalele obiective din pro
gramul de autoaprovizionare al ju
dețului. In ce ștadiu se află îndepli
nirea lor ? .

— în perioada care a trecut din acest 
an. județul Bacău a reușit să-și a- 
sigure pe plan loqal aproape intregul 
necesar pentru consumul populației 
la produsele agroalimentare cuprinse 
în programul de autoaprovizionare. 
realizind totodată importante canti
tăți suplimentare de mărfuri livrate

Convorbire cu tovarășul 
Vasile ARDELEANU 

prim-vicepreședinte ol comitetului 
executiv al consiliului populat 

județean
la fondul central de stat. Astfel, in 
afara cantităților consumate de pro
ducători (autoconsum) și a cantități
lor de produse vîndute pe piața neor
ganizată, în județ s-au obținut in 
primele cinci luni :

I
I

I
lor. „Recompunind — ne spune 
pictorul — imagini din atelier, 
obiecte familiare, am căutat să 
ofer noi valențe și modal.tăți 
expresive naturii statice".

Prezența pictorului Bogdan 
Matei in rubrica noastră nu este 
intimplătoare. Participind cu 
trei dintre lucrările sale (prezen
tate și buzoienilor) la ex
poziția internațională de artă 
plastică „Art Expo" de la New 
York Coliseum, membrii juriu
lui i-au acordat „Medalia de 
aur". Ea se adaugă altor distinc
ții obținute de Bogdan Matei 
pină acum.

Ea mai multe !

Monument 
al naturii

Parcurile municipiului Brăila 
au numeroși arbori seculari. In
tre aceștia, de o atenție deose
bită se bucură cele trei exempla
re tisa cu lemn foarte dur și 
compact. Tisa surprinsă pe peli
culă de fotoreporterul Constan

I
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Produsul Cantități realizate 
in județ

Cantități desfăcu
te prin magazi

nele locale

Livrări la fon
dul centra! de 

stat

carne și preparate
din carne 13 544 tone 6 653 tone 6 891 tone

lapte și produse
lactate proaspete 115 394 hl 55 570 hl 59 814 hl

16 mii. buc. 11,5 mii. buc. 4,5 mii. buc.
legume de sezon 2 623 tone 2 315 tone 308 tone

tin Darie crește viguros in pia
ța centrală a orașului. Fiind de
clarat monument al naturii, el 
este ocrotit nu numai de lege, 
ci și de brăileni, din respect 
pentru virsta lui aproape cen
tenară.

I
I
I

De menționat că livrările Ia fondul 
central de stat realizate in această 
perioadă la carne și lapte acoperă 
aproape jumătate din sarcina între
gului an. Iar la ouă, in loc să pri
mim 700 000 bucăți de la fondul cen
tral de stat — cum era planificat în 
programul de autoaprovizionare — 
am reușit să dăm noi la fondul cen
tral 4,5 milioane ouă.

— In lumina experienței acumula
te in acest inceput de an a apărut 
necesitatea unor corecturi la preve
derile inițiale 7

■ _ Deși volumul de produse ali
mentare puse la dispoziția populației 
locale depășește în prezent, pe an
samblu. prevederile din graficele de 
aprovizionare, totuși la unele pro
duse animaliere, îndeosebi la produ
sele lactate, oferta din magazine nu 
se ridică la nivelul cerințelor. 
Motivul? Deficiențele acumulate în 
cursul anilor din urmă în sistemul 
de creștere a bovinelor. Am stabilit 
de aceea — în lumina indicațiilor 
conducerii de partid — să mărim e- 
fectivul de bovine, reducind tăierile 
la această grupă de animale. în com
pletarea necesarului de carne și pro
duse lactate am sporit, peste nivelul 
planificat inițial, efectivele de bovi
ne — cu 30 000 capete, păsări — 37 000 
capete șl mai multe mii de iepuri.

— Care sint dificultățile intimpl- 
nate in materializarea programului 
local de autoaprovizionare ?

— în sezonul de iarnă, datorită 
greutăților întîmpinate în asigurarea 
bazei furajere, s-a înregistrat un 
nivel ridicat de mortalitate în fer
mele zootehnice. Acum, situația s-a 
îmbunătățit. întrucît am strîns prima 
recoltă de furaje, care este foarte 
bună, și am trecut la însămînțarea 
porumbului-siloz. Dar pentru a evita 
pe viitor dificultățile de furajare din 
sezonul rece ne-am propus să dublăm 
suprafața cultivată cu plante de 
nutreț.

— In mod autocritic, care vi se 
par deficiențele principale din pro
pria activitate a consiliilor populare 
locale pe tema autoaprovizionării și 
ce măsuri se preconizează .pentru în
lăturarea lor 7

— Dacă consiliilor populare 11 se 
datorează, in bună măsură, reușitele 
din domeniul autoaprovizionării. tot 
ele poartă răspunderea și pentru ne
reușitele apărute. în primul rînd, 
nu ne putem declara mulțumiți de 
stadiul încheierii contractelor de li
vrare de la gospodăriile populației. 
Deși volumul contractat este net su
perior celui realizat la aceeași dată 
din 1981 (creșterile sint de 2-r-10 ori 
la ovine, ouă. cartofi, sfeclă de 
zahăr, floarea-soarelui și fin), totuși 
nu s-a reușit atingerea nivelului pla
nificat la toate produsele. Nesatisfă
cător este stadiul preluărilor (livră-

rilor) de produse contractate cu gos
podăriile populației : la came — 80 
la sută, lapte — 12 la sută, ouă — 8 
la sută. Dacă deficitul de ouă a fost 
acoperit parțial de unitățile agricole 
de stat și cooperatiste, la carne și 
lapte restanțele s-au reportat pentru 
perioada următoare.

Insuficient interes au manifestat 
consiliile populare și in ce privește 
atragerea in circuitul agricol a tutu
ror suprafețelor de teren. A fost ne
voie de intervenția organelor jude
țene pentru depistarea parcelelor 
nelucrate. A rezultat in acest fel un 
plus de aproape 200 ha — foste dru
muri și poteci inutile, terenuri intra
vilane.

La fața locului, 
acolo unde se produc 
bunurile agroalimentare
După consemnarea informațiilor 

generale prezentate de primul-vlce- 
președinte al consiliului popular ju
dețean ne-am deplasat în mai multe 
localități băcăuane pentru a constata, 
la fața locului, modul in care se în
făptuiesc prevederile programului ju
dețean.

Curțile cetățenilor — oglinda hăr
niciei oamenilor. Primul traseu stră
bătut a fost in zona de șes. Pretu
tindeni, pe unde am trecut — prin 
comunele Sănceștl, Filipești, Be- 
rești-Bistrița si Traian — am putut 
remarca rezultatele autoaprovizionă
rii. în fiecare curte terenurile sint 
pline de culturi, iar multi, foarte 
mulți gospodari și-au amenajat în 
acest an solarii. La Filipești, de e- 
xemplu. sint în prezent 400 de so
larii, față de numai 15 anul trecut. 
Aproape nu este ogradă în care să 
nu vezi animale: la Berești-Bistrita. 
de pildă, anul acesta s-a dublat, 
fată de 1981, efectivul de porci din 
gospodăriile populației, iar numărul 
de «bovine, ovine și păsări a crescut 
cu peste 3 400 capete. Multi gospo
dari au plantat cu legume și cartofi 
pină și terenul dintre șosea și tro
tuare.

— Efectivele de animale din gos
podăriile populației puteau spori și 
mai mult dacă prin sistemul coope
rației se asigura un număr mai mare 
de purcei de lapte și pui de o zi oen- 
tru creștere — ne-a declarat Gh. Che- 
laru, primarul comunei Berești-Bis- 
'trița. în plus, nici pășunea din pă
durile montane, care ne-a fost re
partizată de inspectoratul silvic ju
dețean. pentru furajare pe timpul 
verii, nu s-a putut împărți cetățeni
lor, fiind lipsită de masă verde.

Observațiile primarului din Be- 
rești-Bistrița sint valabile si pentru 
alte comune băcăuane. Uniunea jude-, 
tcană a cooperativelor de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor.

deși s-a angajat la Începutul anului 
să dubleze capacitatea incubatoarelor 
de pui și să organizeze maternități 
de scroafe în toate comunele, n-a 
realizat aproape nimic dig angaja
mentul luat : capacitatea incubatoa
relor a rămas deocamdată la nivelul 
anului trecut, iar numărul materni
tăților de scroafe a sporit doar cu 10 
la sută. Cu superficialitate s-a pro
cedat și la repartizarea celor 
Ill 000 ha de păduri pășunabile — 
mare parte din ele dovedindu-se 
inutilizabile, datorită lipsei de masă 
verde.

Nu ne oprim la situația sectorului 
cerealier și legumicol din zona de 
șes — unde constatările de pe teren 
confirmă un început bun în îndepli
nirea programului local de autoapro
vizionare — ci continuăm observa
țiile într-o alta zonă de producție 
agricolă.

De ce schimburi neechivalcnte de 
produse? în cursul raidului prin 
județ am străbătut și un traseu de 
deal și munte. Și în această zonă, în 
comunele și satele Țrebeș, Luncani. 
Podiș, Stejaru, Grigoreni, Agăș și 
Dofteana, pe unde am trecut, am 
putut constata la fata locului creș
terea preocupării localnicilor pentru 
autoaprovizionare: a Sporit suprafața 
de teren plantată cu culturi spe
cifice zonei ; s-a mărit numărul de 
animale din gospodăriile populației.

întrucît tn comunele de deal și 
munte nu se cultivă, datorită climei, 
grid, porumb, sfeclă de zahăr și 
floarea-soarelui, cetățenii primesc de 
la fondul de consum județean can
titățile necesare consumului., fiind 
obligați, in schimb, să valorifice pe 
calea contractelor surplusul de pro
duse , specifice zonei: carne, lapte, 
puă. cartofi, fin. Care esie situația 
acestui schimb? La Dofteana. de e- 
xemplu, in timp ce cooperativa locală 
de desfacere asigură lună de lună 
cantitățile prevăzute in programul 
local de autoaprovizionare la făină, 
mălai, ulei și zahăr, comuna h-a 
realizat nici un Indicator la capitolul 
„contractări-achiziții". Iar primăria, 
în loc să se ocupe de sporirea apor-

tului gospodăriilor populației la au
toaprovizionare. a avut grijă să or
ganizeze în comună, pe lingă maga
zinele cooperației, și un magazin 
„Gostat", prin care a adus, peste re
partițiile aferente, sute și mii de ki
lograme de produse alimentare. Slă
bind in acest fel interesul localnici
lor pentru realizarea propriilor pro
duse agroalimentare! Din 
cazul comunei Dofteana nU 
gular în județul Bacău.

Gospodăriile-anexă iși 
capacitatea. Interesate direct în rea
lizarea cu forțe proprii a necesaru
lui de consum. 115 întreprinderi și 
instituții din județ au organizat pe 
lingă cantine mai multe gospodării- 
anexă de creștere a animalelor și de 
cultivare a terenurilor cu legume, 
gospodării care și-au propus dubla
rea capacității de producție în acest 
an. Am vizitat trei asemenea gospo- 
dării-anexă — la întreprinderea mi
nieră Comănești, I.A.S. Traian și 
I.R.I.C. Bacău. Toate trei pot fi con
siderate model de organizare: efecti
vele de animale numără aici mai 
multe zeci de mii de porci, păsări si 
iepuri, iar sectoarele legumicole o- 
feră cantinelor o bună parte din zar
zavaturile necesare.

păcate. 
este sin-

sporesc

LONGEVITATEA SI BOLILE VASCULARE
»

Accidentele vasculare cerebrale constituie azi, in multe țări, ca și la 
noi, a treia cauză a mortalității după bolile cardiace și cancer. Despre pre
venirea acestor boli și a complicațiilor lor ne-a vorbit conf. dr. ION 
PASCU, de la Clinica de neurologie din T'vgu Mureș, specialist in 
domeniu.

acest

♦
in final, primului» 
al consiliului popu- 
constatările de pe 

ne-a declarat : „Cele

Rrezentînd, 
vicepreședinte 
Iar județean 
teren, acesta 
constatate întăresc convingerea noas
tră că trecerea la autoaprovi
zionare a mărit interesul cetă
țenilor și al unităților de pro
ducție agricolă pentru realizarea 
unor producții agroalimentare supe
rioare. Mai sint nu puține lucruri de 
remediat — este, de pildă, necesară 
creșterea capacității incubatoarelor de 

. pui și a maternităților de porci, pen
tru a oferi populației cît mai multe 
animale, in vederea creșterii : consi
liile populare trebuie să se ocupe 
mai mult de valorificarea surplusului 
de produse din gospodăriile popu
lației, îndeosebi din comunele de deal 
și munte; cooperația de producție și 
primăriile comunale vor trebui 3ă-șî 
creeze gospodării-anexă pentru creș
terea animalelor; rețeaua de maga
zine „Gostat" trebuie amplasată nu
mai in mediul urban, terenurile din 
păduri vor trebui reinventăriăte. Ne 
vom preocupa th continuare de so
luționarea acestor probleme, incit 
anul acesta să putem realiza integral 
sarcinile asumate în cadrul progra
mului local de autoaprovizionare".

Mihai IONESCU 
Gh. BALTA 
corespondentul „Scinteii

— Boala vasculară (a vaselor de 
singe), indiferent unde este locali
zată, este o boală generală, a între
gului organism (sau de sistem). Ea 
afectează mai mult sau mat puțin, 
mai curind ori mai tirziu organe vi
tale, cum sint creierul, inima, rini
chiul etc. Inima este primul organ 
afectat, pentru că ea depune și cel 
mai mare efort (pentru pomparea 
sîngelui). O inimă bolnavă afectează 
însă circulația generală a sîngelui. 
cu repercusiuni asupra creierului și 

' rinichiului.
Spre deosebire de 

nichi, creierul are 
cită în plus, și a- 
nume de a face. în 
cadrul accidentu
lui vascular cere
bral. o boală mai 
gravă : hemoragia 
(care nu se pro
duce nici în ini
mă. nici in rinichi). Pe cînd infarctul 
(Întreruperea circulației sîngelui prin 
astuparea vasului care hrănește zona 
respectivă) poate apărea în inimă, 
rinichi și creier, hemoragiile — res
pectiv accidentele vasculare — se 
produc numai in creier. Atit hemo
ragiile cerebrale, cît și infarcturile 
sint boli vasculare. Din punct de ve
dere anatomopatologic, pot fi acci
dente vasculare ischemice (cu lipsă 
de singe) care determină infarctul, 
iar in al doilea rînd sint hemoragiile 
in care se produce o rupere a vaselor 
și pătrunderea sîngelui în creier, 
ceea ce duce ta scoatAea din func
ție a zonelor din creier invadate de 
singe.

— Care este cauza acestor fenomene 
și a apariției accidentelor cerebrale 7

— De fapt sint mai multe cauze. 
Prima și cea mai 
ateroscleroza, boală 
tregului organism),

. multe zeci de ani 
manifesta, 
mai tirziu 
roșele rozei 
gul anilor . 
rolul esențial.

inimă și de ri- 
o șansă neferi-

importantă este 
de sistem (a în- 
care începe cu 
înainte de a se 

Accidentele cerebrale de 
apar deci pe fondul ate- 
instalate treptat de-a Iuți
și în care alimentația are

Doi rapsozi

I 
I
I

Puțini sătmăreni — și nu nu
mai ei — nu le știu numele și 
prenumele adevărate : Vasile și 
Gheorghe Sava. Doi frați din 
Negresti-Oaș. Toți ii știu șl le 
zic „Frații Pițigoi". Ca și foto
reporterul Martin Sarea, de la

I

I
I

care am primit această imagine 
cu cei doi rapsozi — unul cu ce
tera. celălalt cu „zongora" și ți- 
puriturile — de pe plaiurile Tă
rii Oașului. Faima lor s-a răș- 
pindit și dincolo de hotare, in 
turneele întreprinse in mai mul
te țări împreună cu ansamblul 
folcloric „Cașul".

Da-ă drumetiti prin frumoase
le plaiuri sătmărene, nu scăpați 
prilejul de a-i ascul'a pe fra'ii 
Pițigoi. rapsozi neintrecuti ai 
vestitelor cintece și țlpurituri 
oșeneștt.

Rubrică realizată de
Petre POPA

I
1
I
I
I
I
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și corespondenții „Scinteii I

Legitimare cu, 
un zîmbet?

Hipertensiunea arterială este a 
doua cauză. importantă, iar

Vi. 1
.‘A

decit 
pen- 

poate 
produce o hemoragie cu consecin
țe dintre cele mai grave. Subli
niez „gravitatea" tocmai pentru a 
atrage atenția bolnavilor hiperten
sivi de a lua permanent și corect 
medicamentele recomandate de me
dic. Așa vor preveni un eventual ac
cident vascular. în sfirși.t. o serie de 
boli cardiace pot fi cauza acciden
tului cerebral : 80 la sută din pa- 
cienții veniți la clinică la noi în ase
menea situații au

creierul este mai sensibil 
alte organe la hipertensiune, 
tru că la nivelul lui se

L< I

și o suferință car
diacă ori tulburări 
care modifică cir
culația cerebrală 
a sîngelui. Alți 
factori cauzali sint 
diabetul, fumatul, 
alcoolismul.

— Cum se ma
nifestă și la ce virstă apar mai frec
vent accidentele vasculare cerebrale 7

— în general se manifestă prin 
pierderea cunoștinței, uneori chiar 
pină ia comă, însoțită de paralizia 
picioarelor, mîinilor sau ale altor 
zone și nervi, cum sint cei cranieni, 
care dau paralizii faciale etc. în ce 
privește virsta la care apar, mai 
frecvent se constată, în ultimul timp, 
tendința de a apărea mai devreme 
decit in urmă cu citeva decenii, toc
mai pentru că oamenii nu iși con
trolează tensiunea arterială, nu iși 
tratează hipertensiunea, nu duc o 
viață cumpătată și fac de timpuriu 
ateroscleroză. Cele 
atacuri cerebrale se constată la 50-60 
de ani la bărbați 
mare decit la femei), iar la femei 
după 50 de ani. Progresele biomedi
cale înregistrate în ultimii ani ne . 
permit, astăzi, să- salvăm viața unor , 
suferinzi care în urmă cu 15-20 de 
ani mureau. în general, la 60-70 ani 
apar accidente mai grave. După cum 
știm, un cardiac iși poate relua în 
bună parte activitatea după iilfarct, 
pe cînd după atacul cerebral omul 
rămîne adesea infirm. Iată de ce 
este atit de necesar să fie cunoscute 
cauzele și luate măsurile de preve
nire cit mai din timp. Se știe, de 
asemenea, că cu cît sint mai multi 
factorii de risc (hipertensiune, obe
zitate, fumat, ateroscleroză). cu atit 
pericolul de a face un atac cerebral 
este mai mare.

— Organizația Mondială a Sănătă
ții a propus, pentru acest an, ca te
matică „să redăm viata bătrineții". 
Or, accidentele vasculare cerebrale 
afectează in mare măsură longevita
tea.

— într-adevăr. o bătrinețe gre
vată de un accident cerebral, respec
tiv o paralizie, devine o povară pen
tru cel suferind și pentru cei din jur. 
Dată fiind gravitatea accidentelor 
vasculare cerebrale. aceste preo
cupări constituie o temă de cercetare 
prioritară în cadrul 
științe medicale, 
colectivul nostru _ _ _ _____ _
bogată, de peste 20 ani. încă din 1968 
am organizat un serviciu de terapie 
intensivă profilată pe boli vascu
lare cerebrale, și ca urmare am reu
șit să contribuim la scăderea morta
lității prin metode noi de diagnos
tic, de depistare a acestor afecțiuni șl 
tratament precoce. Rapiditatea diag
nosticului și instalarea din timp a 
unui tratament adecvat au dus la 
rezultate bune, ceea ce confirmă po
sibilitățile de prevenire a complica
țiilor grave. Colaborarea perma
nentă dintre medic și pacient, luarea 
unor măsuri de viață sănătoasă încă 
din copilărie pot reda speranța 
tr-o bătrinețe activă, cu oameni 
nătoși, utili.

mai frecvente
(în număr mai

Academiei de 
domeniu in care 
are o experiență

Convorbire consemnată 
Elena MANTU

în- 
să-

de

...S-a intimplat astă-toamnă. Șl există 
riscul, real, să se mai „intimple". Oricînd 
și oriunde. Oricind și oriunde cineva — in
diferent cine — pentru simplul motiv că 
este o figură cunoscută, de multe ori doar 
din vedere — nu va fi legitimat cînd intră 
intr-o întreprindere, cînd i se încredințea
ză acte, valori ș.a.m.d. în pofida prevede
rilor celor mai elementare norme și reguli.

...Deci : 6 octombrie, ora 7 dimineața. La 
Institutul de biologie și nutriție animală 
Balotești — secția Tunari — se prezintă un 
șofer. Punctual și grăbit.

— Astăzi sint repartizat la dumneavoas
tră. Să transport porumb. Am venit după 
delegație. Repede, dă pierd rindul la siloz.

I-au făcut delegație pe loc. După dic
tare : numele. Constantin Fane, autocami
onul. nr. 21-B-9 319.

...Trei sferturi de oră mai tirziu. același 
șofer — la fel de grăbit — se prezenta la 
silozul „23 August" ai întreprinderii de 
valorificare a cerealelor și plantelor teh
nice Afumați. N-a mai fost nevoie să spună 
cum îl cheamă. Octavian Damian, șef de 
secție la I.V.C.P.T. Afumați, il cunoștea 
din vedere. Și a fost de ajuns doar ca șoferul 
să-l salute : cu un zimbet. N-a mai Cost 
nevoie nici să spună de unde vine, nici ce 
număr are mașina, tar pentru funcționara 
Olga Ostopovici a fost de ajuns ce scria ne 
delegație : cind i-a întocmit ordinul de li-

vrare a copiat pur și simplu datele de pe 
delegația eliberată de I.B.N.A. Balotești.

...Citeva ore mai tîrziu. Damian Octavian, 
anunța miliția că șoferul Constantin Fane 
dispăruse cu 7 460 kg de porumb. Porumb 
cu care ieșise din incinta silozului fără să 
mai aștepte măcar nota de predare. Iar 
pină la prinz nu ajunsese la secția Tunari 
I.B.N.A. Balotești.

...O zi și aproape o noapte întreagă va 
căuta It. maj. Dumitru Ologeanu acul in 
carul cu fin : autocamionul 21-B-9 319. în 
primul rind in evidente. Unde nu există. 
Da. da. nu exista. Cu acest număr figura 
o camionetă, proprietate a I.L.F. Militari. 
Mai mult de atit : nu exista nici șoferul 
Constantin Fane. în comuna Voluntari, pe 
strada Cloșca nr. 1 va descoperi totuși un 
autocamion nr. 24-B-4 128 parcat in 
familiei Furcilă. Se transportase cu 
rumb.

— L-a lăsat un băiat care stă prin ____
Unde, nu știu precis. Soțul meu lucrează 
in schimbul II la fabrica de mobilă. Nu s-a 
intocs incă.

Mintea. Șoferul era de fapt soțul. ei. 
Autocamionul cu nr. 24-B-4 128 aparținea 
Institutului de prospecțiuni geologice și 
geofizice București. De fapt numărul, doar 
numărul. Nu și autocamionul.
...Pină la urmă se va descoperi, totuși, 

adevărul. Pretihsul șofer Constantin Fane 
era de fapt Lazarina loan, șofer pe auto
camionul 21-IF-3 299 l.T.A.C. Transcom, 
Autobaza Buftea. întîlnise pe 6 octombrie 
niște munteni veniti cu căruțele să cum
pere porumb. Ce a urmat, știți.

...Pentru că nimeni dintre cei de care de
pindea ca inșelătoria să fie demascată din 
fașă nu a catadicsit să facă gestul simplu.

curtea 
el po-
vecini.

elementar, al legitimării escrocului. De tea
ma de a nu jigni un om cinstit ? Poate. 
Numai că nici un om cinstit nu se supără 
cînd i se cere legitimația de serviciu la in
trarea în întreprindere. Chiar și atunci 
eind intră de mai mult timp pe acea 
poartă.

Am virsta de 28 ani. Am domiciliul in 
comuna Roata de Jos. județul Giurgiu. De 
o lună de zile am abandonat serviciul de 
la schela de extracție Cartojani din satul 

hotărit să mă angajez * 
Mai" din cartierul Mi-

Exemplarii
anonimi

...După ce Iși părăsise serviciul, un oare
care Neagu Ion. pripășit prin Capitală, a- 
junge să fure : o butelie de aragaz : marfă 
căutată. Chiar foarte căutată. Șl totuși, nu 
reușește să o „facă bani". Rînd pe rînd 
mai multi consăteni de-ai săi vor refuza 
să o cumpere. Vor refuza categoric chili
pirul. Vor refuza să dea cinstea oe rușine. 
Vor refuza să devină complicii — chiar și 
neștiuți — ai unui hoț.

O atitudine exemplară. A unor anonimi. 
Citi dintre noi ar fi procedat la fel ? Multi. 
Cei mai multi. Dar nu toti.

Acesta aste, dealtfel, și motivul pentru 
care ne-am oprit asupra acestui caz. solu
ționat nu de mult la Judecătoria sectorului 
4 din Capitală. în plus, pentru că din amă
nuntele aproape banale ale decăderii „ero
ului" de la hoinăreală la vagabondaj si la 
furt se pot trage multe concluzii. Și mai 
cu seamă invătăminte.

Să ni-1 imaginăm așadar pe Neagu Ion, 
„ginerele lui Cucu Țiganu" confesindu-se 
în fata organului de anchetă.

meu.... cînd m-am 
la întreprinderea „9 
litari...

...în data de 25. 
București și mi-am 
liclinica „23 August", timp în care am fă
cut muncă in grădină la un vecin al numi
tei Preda Neda.

Duminică 29. XI. 1981 am vizionat în oraș 
3 filme. Am ieșit de la cinema pe la orele 
23,00. M-am dus direct acasă la Preda 
Neda... M-am uitat pe geam și am văzut-o 
că doarme. Bătrina are 82 de ani. M-am 
dus la intrarea din spate, am forțat ușa. 
după care am intrat in bucătărie, furindu-i 
butelia de aragaz. Am plecat cu butelia la 
Nelu Florescu și am dormit in niște rogo
jini. fără ca el să știe, iar la ora 5.00 di
mineața am plecat cu butelia la tramvaiul 
26 pină la statia „Leu", am luat apoi tram
vaiul 25 pină la autogara Militari, de unde 
am plecat cu autobuzul la Bolintinul din 
Vale si de aici, cu o ocazie, oină la mine 
In comuna Roata.

...Am oferit butelia «pre vînzare unui 
vecin care, in cele din urmă, n-a cumpă
rat-o. Am mai oferit-o unul cetățean, tot 
din comună, dar nici acesta n-a vrut.

...După amiază m-am prezentat eu (la 
miliție — n.n.) și am spus de la inceput că 
am furat butelia de aragaz, după care mi
litia mi-a ridicat butelia de aragaz din 
casă..."

XI. 1981 am venit in 
făcut analizele la no-

Morala ? Una singură : decit să ajungă 
pină la urmă să ducă singur butelia la mi-

liție, mai bine nu o fura. Și evita nu nu
de la un 
cu o bu- 
mult : o

mai trambalarea prin tramvaie, 
capăt la celălalt al Bucureștiului. 
telie in spinare. Evita mult mai 
binemeritată pedeapsă penală.

Din caietul 
grefierului

„Din cauza loviturilor date — atițla ani — 
m-a distrus material, moral, spiritual, eu 
avind datorii la C.E.C. pentru casă, la în
treținere la bloc, la fisc, ADAS, ea avind 
apartament...".

(Din Dosarul nr. 3 561/82, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală)

„Piritul intîrzia nejustificat din domiciliu, 
refuzînd a-mi da explicații, ceea ce dădea 
naștere la reproșuri dtn partea mea, la care 
piritul răspundea cu o totală lipsă de con
siderație In ceea ce mă privește".

(Din Dosarul nr. 572/82, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală)

„Consider că Biroul executiv glumește cu 
mine in scris cind imi recomandă prezenta
rea la concursul din l0.05.’82 prin răspunsul 
pe care mi l-a dat pe data de 19.05.'82.„".

(Din Dosarul nr. 3 644/82, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală)

Florin CIOBANESCU
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SECERIȘUL CEREALELOR
- in ritm mai intens, cu maximă grijă pentru evitarea pierderilor!
DOLJ: Mecanizatorii au intrat în primele 

lanuri de grîu
Pe terenurile nisipoase din Cîm- 

pia de sud a Olteniei, soaiele care 
arde puternic — la 601 au fost în
registrate 35—40 de grade — a gră
bit coacerea griului. Vineri la prinz, 
îh consiliul agroindustrial Calafat 
din județul Dolj s-a încheiat sece
rișul orzului pe întreaga suprafață. 
După cum ne-a spus tovarășul Mi
hai Brîrizare, inginerul-șef al con
siliului, toate combinele au fost 
mutate în lanurile de griu. Culoa
rea spicelor, probele de boabe ana
lizate arătau că secerișul nu mai 
poate întirzia. în unitățile agricole 
din acest consiliu au fost identifi
cate peste 300 hectare de grîu cu 
13—14 la sută umiditate. Totul a 
fost pregătit ca de sîmbătă dimi
neața să se lucreze intens.

Iată-ne la C.A.P. Ciupercenii Noi 
din acest consiliu agroindustrial. In 
lanurile de griu, 15 combine lucrau 
din plin. Pînă la ora prînzului, 
combinerii au strîns recolta de pe 
40 hectare, producția obținută fiind 
transportată la baza de recepție. 
Ne-am oprit si la C.A.P. Calafat, 
unde griul de pe 100 hectare avea 
mai puțin de 15 la sută umiditate. 
Și aici combinele lucrau din plin. 
Pentru ca paiele să fie scoase mai 
repede din cîmp, comitetul orășe
nesc de partid Calafat a luat mă
sura de a se folosi la transport cele 
100 de atelaje existente pe raza lo
calității. Transportul baloților de 
paie cu ajutorul căruțelor economi
sește zilnic o cantitate de motorină 
care asigură funcționarea a patru 
combine.

Și la cooperativa agricolă din 
Ciupercenii Vechi, griul a dat in 
pirg. Dar aici, din 6 combine, nu 
funcționa nici una. Inginerul-șef al 
cooperativei. Ionel Smădoiu. stătea 
lingă o combină aflată in lanul de

VRANCEA • Pe măsura 

și insămînțarea 
în județul Vrancea, pină vineri 

seara orzul a fost recoltat de pe 
8 500 hectare din • cele 14 200 hec
tare cultivate. După aprecierea to
varășului N’icolae Balosin, directo
rul general al direcției agricole, 
există condiții ca recoltarea să se 
încheie in două zile. In acest scop, 
au fost organizate acțiuni de în
trajutorare cu combine $i mijloace 
de transport între unități înve
cinate.

Am surprins aspecte de muncă în 
cîteva unități din consiliul agroin
dustrial Sihlea, unde se recolta 
orzul de pe ultimele suprafețe. La 
cooperativa agricolă Gugești. cu 
dopa module de cite cinci combine 
se recolta orzul pentru sămînță, iar 
in urma "lor mașinile de adunat si

La C.A.P. Olanu, județul Vîlcea, nu mai este loc în parcul de furaje pentru 
tete vecină cu prima, nu s-a strîns nici un kilograrp de fin, iar primele

depozitarea finului (fotografia din stingă), in timp ce la C.A.P. Orlești, uni- 
furaje adunate pentru iarnă sint... paiele de orz (fotografia din dreapta) 

Foto : A. Papadiuc

STRlNGEREA Șl DEPOZITAREA FURAJELOR
In județul Vîlcea, suprafețele de 

pășuni și finețe naturale însumează 
peste 106 000 hectare. De pe aceste 
terenuri, ca și de pe cele cultivate 
cu plante furajere, unitățile agrico
le din acest județ și-au prevăzut ca 
in perioada mai-iunie să depoziteze 
sub formă de fin 9 900 tone și să în- 
sil'ozeze 30 700 tone. Pînă la 23 iunie, 
unitățile agricole au adunat 8 000

Cooperativa 
agricolă

Efectiv 
ide taurine

Pășuni 
și finețe 
naturale 

— ha —

Plante 
furajere 
cultivate

— ha —

Furaje depozitate
— tone —

Fîn Siloz

Olanu 750 125 110 210 750
Orlești 711 573 100 51 0

Din acest tabel rezultă că, în cele 
două cooperative agricole, cantitățile 
de furaje depozitate pentru a se a- 
sigura hrana animalelor pe timpul 
iernii diferă foarte mult. In fînarele 
cooperativei agricole Olapu a fost 
adunat de patru ori- mai mult fin 
decît în cele ale cooperativei agri
cole din Orlești. Cum se explică 
realizările uneia și neimplinirile ce
leilalte ? Spre a găsi răspuns la a- 
ceastă întrebare, am analizat la fața 
locului, în cele două unități, modul 
în care este organizată și se desfă
șoară recoltarea și depozitarea fura
jelor.

Cooperativa agricolă Olanu. îna
inte de a ne furniza orice date, to
varășul Nicolae Tătuț. președintele 
cooperativei, rte invită să vedem 
parcul de furaje. Aici sint depozi
tate în stoguri, bine aranjate, mari 
cantități de fin și paie de orz din 
noua recoltă, iar o celulă a silozului 
este aproape plină cu masă verde. 
Activitatea nu contenește Aici o cli
pă. Neîntrerupt sosesc din cîmp» că
ruțe și camioane Încărcate cu fin și 
paie. Aflăm că, în ziua respectivă, 
la recoltarea, transportul și depozi
tarea furajelor erau concentrate im
portante forțe : 26 de atelaje, trei 
camioane, două cupluri de tractoa
re, 60 de cooperatori și 10 cosași. 
„Aceasta este forța permanentă ce 
o repartizăm zilnic la stringerea și de
pozitarea furajelor — ne asigură pre
ședintele cooperativei. Ne îngrijim 
să adunăm și să depozităm furajele 
de care avem nevoie și să ne asi
gurăm chiar o rezervă. în anul 1976, 
pentru a hrăni animalele, cooperati- 

grîu. Aflăm că era defectă. „înda
tă ce am terminat recoltarea orzu
lui, am intrat în lanurile de griu 
— ne spune inginertal-șef al coo
perativei. Dar combinele s-au de
fectat una cite una. După cum ve
deți, griul e răscopt și orice întir- 
ziere înseamnă risipă". Am pornit 
in căutarea celorlalte cinci combi
ne. Una era părăsită în curtea sec
ției de mecasnizare. Acolo nu se gă
sea nici un mecanic care să o re
pare. Inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial, pe care l-am intîlnit 
pe cîmp, ne-a spus că celelalte pa
tru coinbine se află în atelierul 
S.M.A. Calafat, pentru a fi repa
rate. Uneia trebuie să i se schimbe 
motorul, alteia — să i se repare 
ambreiajul defect, la a treia să i 
se sudeze hederul rupt, iar ultima 
avea o pană de cauciuc. La atelier 
însă n-am găsit decît trei combine, 
dintre care două erau de la Ciuper
cenii Vechi și una de la CLA.P. Ba- 
sarab. „Se măi strică combinele — 
ne-a spus maistrul Petre Pîrva. 
Sînt de fier, dar și fierul se rupe". 
Rugăm să ni se arate prdcesele- 
verbale de recepție. Toate purtau 
semnătura inginerului-șef al stațiu
nii pentru mecanizarea agriculturii. 
Cornel Bucă, și a maiștrilor Petre 
Sirna și Aurel Guna. Reținem că 
obiecțiile consemnate în procesele- 
verbale se refereau la cîteva mici 
defecțiuni care — ni s-a sptus — 
au fost înlăturate. Cum a fost posi
bil să „cadă" toate cele șase com
bine după ce au recoltat 200 hectare 
cu orz ? Singura explicație, și nu 
poate fi alta, o constituie calitatea 
necorespunzătoare a reparațiilor, 
lipsa de răspundere cu care au fost 
verificate. (L. Ciubotaru, N. Peto- 
Iescu).

recoltării să avanseze 
culturilor duble
căpițat ștrîngeau paiele. Pentru a 
urgenta eliberarea de paie a tere
nului. cooperatorii din Sihlea folo
sesc 30 de atelaje. Aici, in timp 
scurt au fost pregătite și insâmin- 
țate 300 hectare cu porumb și fu
raje. Și la cooperativa agricolă 
Tîmboiești, toate operațiunile — de 
Ia recoltat la semănat — se des
fășoară în flux continuu. Ca ur
mare, odată cu terminarea recol
tării orzului de pe cele 130 hec
tare, terenul respectiv a și fost în- 
sămînțat cu culturi duble. Pentru 
prima dată în această unitate, o 
suprafață de 30 hectare s-a însă- 
mințat direct in miriște cu noul tip 
de semănătoare — mașina combi
nată de semănat în teren nearat pe 
6 rînduri. Randamentul ridicat al 

tone de fin și au însilozat 27 000 tone 
masă verde. Dar dacă în ansamblu, 
pe județ, programul de recoltare și 
depozitare a furajelor se îndepli
nește, există unități agricole care 
nu și-au asigurat pînă la această 
dată decît cantități mici de furaje. 
Iată, față în față, situația din două 
cooperative agricole cu condiții a- 
semănătoare : 

SPIRITUL DE BUN GOSPODAR
FATĂ IN FATĂ CU LIPSA DE RĂSPUNDERE

» »

Cum se acționează în două cooperative 
agricole vecine din județul Vîlcea

va nftastră a fost nevoită să cum
pere fin și alte furaje. De atunci, 
însă, nu numai că reușim să ne asi
gurăm întreg necesarul de furaje, 
dar ne mai rămîne să vindem și al
tora. în iama trecută, bunăoară, am 
avut un disponibil de peste 300 tone 
de furaje, cu care am ajutat unită
țile agricole vecine". ’

Merită să fie consemnat faptul că 
în această cooperativă a fost alcă
tuită o echipă permanentă de coope
ratori. degrevată de orice altă sar
cină, care are obligația să se ocupe 
de recoltarea, transportul și depozi
tarea furajelor. De asemenea, fie
care fermă are un plan propriu care 
prevede ce cantități de furaje tre
buie să producă, plan de a cărui 
realizare răspunde direct șeful de 
fermă. Apoi, lucru esențial, există o 
preocupare stăruitoare pentru con
servarea unor cantități cît mai mari 
de furaje sub formă de fîn. „Am 

acestor utilaje impune folosirea lor 
în schimburi prelungite, asa cum 
se procedează în multe unități. La 
C.A.P. Sihlea, zilnic,,cu un tractor 
A-l 800 se pregătesc pentru semă
nat 45 hectare. Contrastant este 
însă faptul că un alt tractor de 
mare randament a stat o zi întreagă 
nefolosit, deoarece nu s-a asigurat 
din timp un mecanizator care să-1 
înlocuiască pe cel plecat.

în momentul de față, în județul 
Vrancea s-a creat un decalaj mare 
între suprafețele recoltate și cele 
însămînțate cu culturi duble. Cauza? 
Insuficiența mijloacelor de trans
port, ca și utilizarea lor incom
pletă în anumite unități întîrzie 
eliberarea de paie a terenurilor. 
Pînă acum a fost eliberată de paie 
mai puțin de jumătate din supra
fața de pe care combinele au strîns 
recolta. E drept, o parte din trac-

Viteza de lucru ar crește mult 

toate combinele...

TIMIȘ :

dacă ar funcționa
în ultimele zile, în județul Timiș 

s-a intensificat ritmul de lucru la 
secerișul orzului. în cursul zilei 
de joi si vineri a fost strinsă 
recolta de pe aproximativ 20 000 
hectare. Fină ieri. 26 iunie orzul 
a fost recoltat de pe 49 000 hecta
re, respectiv 80 la sută din supra
fața cultivată. „Avem toate condi
țiile să încheiem această lucrare 
pînă la finele săptămînii — ne spu
ne inginerul Viorel Ciovică. direc
torul general al direcției agricole 
județene. în acest scop au fost 
luate măsuri operative pentru în
lăturarea defecțiunilor apărute la 
combine în primele zile ale cam
paniei. utilajele s-au redistribuit 
din unitățile care au terminat sau 
sint avansate cu secerișul în cele 
unde lucrarea este rămasă mai în 
urmă. Experiența cîștigată acum . 
ne va fi de mare folos în cea de-a 
doua mare bătălie a campaniei de 
vară — recoltarea griului de pe 
cele 218 000 hectare".

Intr-adevăr, măsurile ehergice 
luate la indicația comitetului jude
țean de partid privind conducerea 
formațiilor complexe de lucru 
direct de specialiști si împuterni
ciți ai consiliului popular ju
dețean. prezenta permanentă în 
mijlocul mecanizatorilor si ță
ranilor cooperatori a activiștilor 
de partid, repararea operativă a 
combinelor si a celorlalte utilaje au 
asigurat. în majoritatea unităților, 
un ritm ridicat de lucru la strân
gerea producției de orz. Cele fnai 
bune rezultate s-au înregistrat în 
unitățile din consiliile agroindus
triale Timișoara. Lovrin. Recaș, 
unde combinele si celelalte utilaje 
sînt folosite de dimineața si pînă 
seara tirziu.

Coacerea mai tîrzie a orzului și 
o serie de deficiente în organi
zarea muncii au făcut ca. în unele 

dobîndit în acest sens o bună expe
riență — ne spunea președintele 
cooperativei. Anume, începem cosi
tul fînețelor imediat ce plantele în
floresc, cînd se obține un fin de 
cea mai bună calitate. Cu alte cu
vinte, nu așteptăm să obținem o pro
ducție maximă de la prima coasă. 
Aceasta echivalează cu îmbătrînirea 
plantelor și scăderea valorii lor nu
tritive. în plus, procedînd astfel, 
putem realiza ușor încă una. două 
coase".

Cooperativa agricolă Orlești.' Și 
aici, începem investigația noastră la 
parcul de furaje. Nu găsim depozi
tat nici un kilogram de fîn sau de 
furaje insilozate. în ziua respectivă 

au fost aduse de la cîmp primele 
cantități de furaje din recolta aces
tui an : două remorci cu baloți de 
paie de orz. în locul finului, raportat 
că s-ar fi depozitat pînă acum, gă
sim doar 6—7 prepeleci, mai precis 
niște conducte de irigații înfipte în 
pămînt. Cele trei celule ale silozu
lui, de cite 1 200 tone fiecare, erau 
goale. Ne interesăm cine a raportat 
direcției agricole că au fost depo
zitate 51 de tone de fin ? Medicul 
veterinar, Mircea Nicola, șeful fer
mei, dă din umeri: „în nici un caz eu. 
Poate tovarășul Constantin Sîia. vice
președintele cu zootehnia". Oricine a 
făcut o asemenea raportare, de bună 
seamă, este vorba de dezinformarea 
organelor superioare, care se cere să 
fie drastic sancționată. Si aceasta cu 
atît mal mult cu cît. în această 
cooperativă, recoltarea și depozitarea 
furajelor pentru timpul iernii este 
lăsată la voia întîmplării. încercăm 

toare nu lucrează la întreaga capa
citate din lipsă de motorină. Toc
mai de aceea, este absolut necesar 
ca o parte mai mare din cele 1 600 
de atelaje ale cooperativelor agri
cole să fie utilizate la transportul 
paielor.

Se ridică și o altă problemă : co
lectarea plevei. Pînă acum s-au 
strîns prea puține cantități din a- 
cest valoros nutreț pentru animale 
deoarece 250 de colectoare de plea
vă pentru combinele „Gloria" sînt 
incomplete. I.M.A.I.A. Sibiu a ex
pediat colectoarele respective fără 
curele, ventilatoare Și alte piese.

în concluzie. -se desprinde nece
sitatea ca, odată cu terminarea re
coltării orzului, să fie grabnic eli
berate de paie terenurile, pentru a 
fi pregătite și însămînțate cit mai 
repede cu culturi duble. (C. Bor- 
deianu).

unități din consiliile agroin
dustriale Dudeștii Vechi. Gătaia, 
Buziaș si Bethausen. ritmul la se
ceriș să fie pînă acum necorespun
zător. Unele combine, din cau
za reparațiilor de slabă calitate, se 
defectează des. într-o sipgură zi. 
Ia C.A.P. Biled — din 12 combine, 
numai patru ștrîngeau recolta, la 
I.A.S. JPeriam — din 27 de combi
ne. 9 erau imobilizate, iar la LA.S. 
Iosifălău — din 24 de combine 
6 nu erau în funcțiune. Alte com
bine pierd ore prețioase deoarece 
nu pot descărca. buncărele din 
cauza lipsei mijloacelor de trans
port. La I.A.S. Cenei. patru auto
camioane ale I.T.A. erau defecte 
de două zile. Dealtfel, fată de 
capacitatea de transport repar
tizată de la LT.A.. . întreprin
derile agricole de stat din 
județ au primit cu 1 000 de tone 
mai puțin, fapt ce împiedică atît 
desfășurarea în ritm susținut a re
coltării orzului, cit si transportul 
in aceeași zi la bazele de recepție 
a producției. Greutăți la transpor
tul orzului din cîmp întîmpină si 
cooperativele agricole care nu pot 
folosi la întreaga capacitate ca
mioanele. si remorcile proprii în- 
frucit n-au primit decît o treime 
din cotele de motorină și benzină 
repartizate pe această lună.

Rezultă deci că ritmul de lucru a 
crescut simțitor în ultimele zile, dar 
posibilitățile de care dispun agri
cultorii timișeni pentru încheierea 
cit mai grabnică a recoltării arzului 
sînt mult mai mari. Este de dato
ria organelor locale, a specialiști
lor, a tuturor factorilor care au răs
punderi în această direcție să acțio
neze ferm pntru înlăturarea' tuturor 
neajunsurilor, astfel ca recoltarea 
orzului să se încheie cît mai re
pede. (Cezar Ioana, corespondentul 
„Scânteii").

să aflăm de la șeful fermei ce anu
me program de strîngere și depozi
tare a furajelor pe lunile mai și 
iunie are cooperativa. încercare za
darnică fiindcă...... Vreo, 50 tone de
fîn. la siloz, să zicem 300 de tone, 
iar la masă verde, cu păioase cu 
tot, s-ar putea să fie vreo 800 tone. 
Da. cam asta este". — se arată mul
țumit șeful fermei cu propriile-i 
aproximații. Numai că animalele nu 
se pot hrăni cu aproximații, iar pînă 
una alta fînarele și silozurile sint 
goale.

Și totuși, la C.A.P. Orlești au fost 
recoltate mari cantități de lolium și 
rapiță masă verde. De ce nu au fost 
depozitate sub formă de fîn sau in
silozate ? „Cu ce eram să hrănim 
animalele pînă să le scoatem la 
pășunat — se arată surprins șeful 
fermei. Toată masa verde recoltată 
a fost dată animalelor". De fapt. în 
aceasta stă explicația că pină acum, 
pentru iarnă, nu s-a depozitat nici 
un fel de furaje. S-a intrat într-un 
cerc vicios din care s-ar părea ' că 
nu se poate ieși. Din cauză că anul 
trecut nu s-au asigurat furaje in 
cantități îndestulătoare, in primăvară 
toată masa verde a fost consumată 
de animale, nemairăminînd nimic 
pentru a se depozita sub formă de 
fin sau pentru a se insiloza. Există 
însă și alte cauze care duc la de
precierea si pierderea unor mari 
cantități de furaje. La C.A.P. Or
lești, cositul fînețelor nici nu a 
început. „Așteptăm să crească Iarba 
mare" — argumenta șeful fermei 
zootehnice. Or. după cum s-a vă
zut, aceasta este o practică dăună
toare, din care mai mult se pierde 
decît se cîștigă.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a pune întrebarea : consumlnd 
masa verde recoltată pînă acum și 
intirziind cositul fînețelor. cum vor 
asigura cooperatorii din Orlești 471 
tone de fin și 2 571 tone de siloz 
prevăzute pentru hrana animalelor 
pină la. recolta anului viitor ? Este o 
întrebare care trebuie să și-o pună, 
deopotrivă, și organele agricole ju
dețene, datoare să ia măsuri ferme 
pentru ca și in această cooperativă 
agricolă să se asigure de pe acum 
cantități cît mai mari de furaje pen
tru hrana animalelor în timpul 
iernii. <■

Aurel PAPADIUC 
Ion STANC1U

Revenind la întreprinderea „Timpuri noi* din Capitală

Demonstrația practică dovedește 
posibilitatea reducerii substanțiale 

a consumului de energie 
la motoarele electrice

In repetate rînduri, condu
cerea partidului a subliniat 
necesitatea luării de măsuri 
hotărite în fiecare întreprin
dere, la fiecare loc de muncă, 
pentru reducerea fermă a 
consumului de materii prime, 
energie electrică ți combusti
bil, pentru realizarea produc
ției planificate cu cheltuieli 
materiale cit mai mici.

In spiritul acestor indicații, 
în numerele din 15 mai și 
6 iunie a.c. ale ziarului nos
tru am relatat despre o valo
roasă realizare tehnică expe
rimentată cu bune rezultate 
la întreprinderea „Timpuri 
noi" din Capitală. In esență, 
este vorba de un dispozitiv de 
comandă pentru mașinile- 
unelte acționate cu motoare 
electrice asincrone, care asi
gură adaptarea puterii debi
tate de electromotor cu pu
terea necesară efectuării lu
crului mecanic reclamat în 
procesul tehnologic, ceea ce 
duce la însemnate economii 
de energie electrică.

lată ți rezultatele unei utile 
demonstrații practice.

Interes deosebit pentru cunoașterea
• A

realizărilor din unitatea bucuresteană
A trecut o lună de zile de la pu

blicarea primului articol în „Scîn- 
teta" privind experiența întreprin
derii „Timpuri noi" din Capitală. 
Așa cum,.arătam în articolul pre
cedent, valoroasa idee tehnică re
alizată de colectivul de aici a găsit 
un larg ecou în rîndul .specialiști
lor. Interesați să vadă „pe viu" în 
ce constă și cu ce eficiență se a- 
plică noul sistem de conexiuni 
pentru motoarele electrice asincro
ne cu care sînt echipate mașinile- 
unelte, mulți dintre aceștia au ți
nut să vină la întreprinderea bucu- 
reșteană pentru a se documenta la 
fața locului.

Acum cîteva zile, revenind în în
treprindere, l-am întîlnit aici pe 
loan Iușan și Ilisie Lădar. de la în
treprinderea mecanică și de mate
rial rulant „16 Februarie" din Cluj- 
Napoca, Marin .Tudorică și Mate 
Ștefan, de la „Metaloțehnica" din 
Țg. Mureș, Vasile Stancu, de la

Ce spun măsurătorile precise...
La sugestia ziarului nostru, au 

fost invitați la întreprinderea 
„Timpuri noi" specialiști de la In
stitutul de cercetări și modernizări 
energetice — București pentru a 
evidenția, prin verificări și măsură
tori mai exacte, realizate cu apara
tură de înaltă precizie, eficiența 
noii soluții tehnice realizate și ex
perimentate în această unitate. 
Oaspeții sosiți aici în acea zi au 
asistat astfel la o concludentă de
monstrație practică, efectuată nu în 
condiții speciale de laborator, ci pe 
fluxul de fabricație, in regimul o- 
bișnuit de lucru al mașinilor-unel- 
te. Practic, o mașină de alezat și 
frezat AF-85, echipată cu un motor 
de 11 kW și un convertizor de su
dură de 25 kW, a executat ace
leași operații mai întii în condițiile 
vechiului sistem de conexiuni și 
apoi folosindu-se dispozitivul de 
comandă conceput și realizat de 
proiectanții Ion Marafet și Tudor 
Stere. Rezultatele : la mașina de 
alezat și frezat, în vechiul sistem

...și care sînt opiniile specialiștilor
La încheierea testului amintit, i-am solicitat pe cîțiva 

din specialiștii prezenți să-și spună punctul de vedere:
Ing. Ion Rențea, cercetător la Institutul de cercetări 

și modernizări energetice, care a condus și efectuat 
măsurătorile la mașinile menționate : „Din capul locu
lui, apreciez că soluția preconizată este, așa cum au 
evidențiat testările efectuate, avantajoasă, eficientă. 
Este bine ca noul sistem de conexiuni să fie introdus 
cu prioritate la mașinile-unelte și instalațiile care sînt 
încărcâte, de regulă, sub 30 la sută din sarcina lor no
minală, precum și la cele care funcționează inerent un 
timp oarecare in gol, între două operații de prelu
crare propriu-zise„ Repet, este o soluție bună, eficien
tă, care, aplicată pe scară largă. înseamnă un cîștig 
sigur pentru fiecare întreprindere".

Iacob Nisim, inginer principal la întreprinderea 
„Timpuri Noi" : „Intr-adevăr, economiile ce pot ti 
pbținute prin noul sistem de conexiuni depind de o 
multitudine de factori1, variabili de la caz la caz. Dacă 
am fi făcut măsurătorile la mașini acționate de mo
toare cu putere mare, în condițiile unor prelucrări 
simple, de finisaj și alezaj de exemplu, executate la 
piese cu gabarite ce nu permit introducerea lor pe 
mașini-unelte mal mici, atunci rezultatele ar fi fost, 
după părerea mea, mult mai evidente. Și aceasta de
oarece operațiile respective solicită doar o mică parte

din puterea nominală a motoarelor. Iar asemenea 
cazuri nu sînt puține. Ideea celor doi proiectanți mi 
se pare cu atît mai valoroasă cu cît rezolvă tre
cerea de la un sistem de conexiuni la altul, adică rezol
vă atît problemele electrice, cît și pe cele de ordin 
mecanic, asigurând menținerea parametrilor tehnico- 
funcționali inițiali ai mașinilor-unelte".

Ing. energetician Marin Tudorică, de la întreprin
derea „Metaloțehnica" din Tg. Mureș : „Din propria 
experiență pot spune că 70—80 la sută din mași
nile-unelte nu pot fi folosite tehnologic la puterea 
lor nominală. Soluția de la „Timpuri noi" vine 
să optimizeze, sub aspectul consumului de energie 
electrică, această situație. Noi vom trece imediat la 
experimentarea ei și o vom generaliza în funcție de 
specificul nostru de fabricație".

Ing. Sergo Braunstein, de la Centrala construcții căi 
ferate București : „O idee foarte simplă, care rezolvă 
o problemă serioasă. Noi avem sute de motoare, în
deosebi la benzile transportoare din carierele de pia
tră, la stațiile de concasare, la convertizoarele de su
dură, care nu sînt încărcate în permanență la puterea 
lor nominală. Consider că, prin aplicarea acestei va
loroase idei tehnice, la toate aceste motoare putem 
obține însemnate economii de energie electrică".

Este limpede că experiența În
treprinderii „Timpuri noi" a stîr- 
nit un larg interes. Important este 

^^ea fiecare întreprindere, pe măsură

Proiectanțli Ion Marafet și Tudor Stere, autorii valoroasei realizări tehnice 
de la intreprinderea „Timpuri noi*

Foto : S. Cristian

întreprinderea „SARO" din Tîrgo- 
viște. Ion Petrescu, de la Centrala 
industrială de produse anorganice 
din Rm. Vîlcea, Sergp Braunstein, 
de la Centrala construcții căi fera
te, Traian Calciu și Gheorghe Chi- 
voiu, de la Consiliul popular al mu
nicipiului București, Marin Anto
nescu, de la Institutul de studii și 
proiectări hidroenergetice. în to
tal — up grup de 10 specialiști yi 
domeniul energetic, care, fără a 
ști nimic unul despre altul, sosise
ră aici minați de aceeași curiozita
te, de aceeași pasiune pentru nou. 
Și aceasta, numai într-o singură zi.

— Practic, ț>ină acum — ne spune 
proiectantul Ion Marafet — au ve
nit la noi peste 160 de reprezen
tanți din unități economice de cele 
mai diferite profiluri.

— In ce măsură au reușit să se 
edifice asupra noii soluții tehnice ?

— în ce ne privește, ne-am stră
duit să le venim cît mai mult în 

de conexiuni, s-a realizat un con
sum de 680 wați, în timpul cît a- 
ceasta a funcționat fără a fi în sar
cină. Introducîndu-.se noul sistem 
de conexiuni, consumul a scăzut la 
480 wați, obținîndu-se o economie 
de 200 wați. La convertizorul de 
sudură, în varianta clasică, puterea 
absorbită a fost de 1 900 wați, iar 
în varianta nouă — de 1 200 wați, 
pierderile fiind diminuate astfel cu 
700 wați. Cu alte cuvinte, la ma
șina de alezat și frezat, în timpul 
cît aceasta a funcționat fără a fi in 
sarcină, consumul de energie elec
trică realizat cu noul sistem de 
conexiuni a fost cu 30 la sută mai 
mic, iar la convertizorul de sudură 
— cu 37 la sută.

Iată deci o sursă certă de econo
misire substanțială a energiei elec
trice necesare funcționării mașini- 
lor-unelte în timpul cît acestea, din 
motive independente de omtil de la 
mașină, prin însăși natura procesu
lui tehnologic. înregistrează timpi 
practic neproductivi, pînă la intro

ce dispune de datele . necesare, să 
treacă neîntîrziat la experimenta
rea acestei valoroase realizări teh
nice, in funcție de condițiile speci

ajutor. Le-am explicat, în secțiile 
de fabricație, cum funcționează 
dispozitivul de comandă pentru ma- 
șinile-unelte conceput și realizat la 
npi, am făcut demonstrații practice, 
iar celor ce ne-au adus comenzile 
■necesare din partea unităților res
pective le-am furnizat și documen
tația tehnică.

Am aflat că este vorba de unități 
din cele mai diverse ramuri ale 
economiei, care se dovedesc‘deo
sebit de receptive și preocupate 
pentru preluarea valoroasei expe
riențe a intreprinderii bucureștene. 
în acest context, se cuvine subli
niată solicitudinea conducerii Între
prinderii „Timpuri noi" care, așa 
curh ne-am convins, deși are pe a- 
genda de lucru numeroase alte pro
bleme legate de activitatea curen
tă, găsește totuși timp pentru a a- 
corda întregul sprijin celor veniți 
să se documenteze în uzină.

ducerea lor în sarcină pentru exe
cutarea operațiunilor de prelucra
re. Este lesne de imaginat la ce 
economii se poate ajunge dacă 
avem în vedere că, în foarte multe 
cazuri, timpii neproductivi ai ma
șinii ajung chiar pină la 50 la sută 
din întreaga durată afectată pen
tru executarea operațiunilor tehno
logice date. In ce privește consu
mul de energie electrică necesar 
funcționării mașinilor-unelte cînd 
acestea se află în sarcină — 
și aici noul sistem de conexiuni 
iși spune cuvîntul. După prelucra
rea a două repere de același fel 
în ambele variante, datele și cal
culele au evidențiat că, pe ansam
blul întregii perioade tehnologice, 
de-a lungul căreia se execută mai 
multe operații, economia de ener
gie electrică poate ajunge, prin in
troducerea dispozitivului de coman
dă pentru mașinile-unelte acționa
te cu motoare electrice asincrone, 
pînă la 25 la sută.

fice și de posibilitățile concrete de 
aplicare.

Dumitru TIRCOB
Iile ȘTEFAN
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Valorificarea dramaturgiei
contemporane - îndatorire majoră

a teatrului
Reîntîlnirea cu operele 

dramaturgilor care s-au 
impus în ultimele decenii 
aduce satisfacția constată
rii existenței unor valori 
de certă perspectivă sce
nică. interesante astăzi, ca 
și atunți cînd au văzut 
pentru prima dată lumina 
rampei. Operele cu virtuți 
de autenticitate, a căror 
valoare literar-artistică le 
conferă puterea de a e- 
xista în timp.- s-au adu
nat într-un fond care-și 
așteaptă in mai mare mă
sură utilizarea, transpu
nerea în noi viziuni spec
taculare. Scrise cu talent 
și vibrație, ele interesează 
si emoționează, dispun de 
specifice valențe în comu
nicarea teatrală așteptată, 
credem, de spectatori și 
dorită de actori și de re
gizori.

Apropierea teatrului de 
viată, preocuparea crea
torilor de a descifra si 
oglindi în opere durabile 
viata si împlinirile oame
nilor muncii in construc
ția socialismului sînt a- 
devăruri puternic subli
niate la recentul Congres 
al educației politice si 
culturii socialiste. Atît 
în expunerea la plenara 
C.C. al P.C.R. din 1—2 
iunie, cît și în cuvîntarea 
rostită la încheierea lu
crărilor congresului a- 
mintit. secretarul general 
al partidului evidenția 
rolul hotărîtor pe care îl 
au pentru progresul crea
ției noastre socialiste 
cunoașterea si reflecta
rea într-o mare diversi
tate de modalități crea
toare a 
specifice 
riilor de i 
cii din i 
Aceasta 
realizării 
riginale, 
maniste.

Un număr însemnat 
scriitori s-au apropiat 
anii noștri de teatru. Prin 
ei. prin operele lor. noua 
dramaturgie românească 
s-a impus ca o prezentă 
efectivă în viața spiri
tuală. explorînd un uni
vers amplu și abordind 
într-o nouă viziune viata 
oamenilor și problemele 
lor. spre a aduce în exis
tentă mai multă frumuse
țe și înțelegere, spre a re
leva valori specifice so
cietății noastre socialiste. 
Majoritatea scriitorilor 
s-au îndreptat cu precă
dere către valorificarea 
resurselor contemporanei
tății. dornici să facă sim
țite pe calea teatrului 
viata nouă, eroii ei re
prezentativi. Sînt piese 
care au nu numai calita
tea de a reprezenta as
pecte ale unor etape din 
existenta noastră revolu
ționară. ci și de a urmări 
convingător destine uma- 

^ne și procese istorice. Au

făcut-o Lucia Demetrius. 
Mihail Davidoglu, Aurel 
Baranga. ultimul cu pre
dilecție pentru comedie.

mai multă generozitate de 
scenele noastre. Impresio
nați de fecunditatea de 
dramaturg a lui Dumitru

Virgil BRADĂȚEANU

preocupărilor 
tuturor catego- 
oameni ai mun- 
patria noastră, 
este premisa 
unei creații 
patriotice și

o- 
u-

de 
în

angajat în relevarea cri
tică a unor culpabili, pro
fitori pe seama bunei cre
dințe, a bunurilor și ba
nului public si practicînd 
comedia in modalități de 
mare efect asupra unor 
largi categorii ale publi
cului.

în raport cu disponibili
tățile tot mai nuanțate ale 
spectatorilor, dramaturgia 
noastră s-a dezvoltat, se- 
sizînd cu acuitate mani
festări care exprimă fe
nomene actuale, valorifi- 
cind tot mai inspirat și 
original resursele de in
teres. de dramatism șl 
poezie ale timpului nos
tru. Horia Lovinescu re
levă substanță dramatică 
în procesul devenirii prin 
„Citadela sfărîmată" sau 
„Surorile Boga". scrie pe 
tema responsabilității u- 
mane („Febre". „Moartea 
unui artist", „Autobio
grafie" etc.). Condiția 
omeniei, confruntarea o- 
mului cu sine însuși și cu 
semepii săi sînt urmărite 
de către dramaturg în si
tuații curente sau excep
ționale. De-aici, piese de 
statornic interes ca : „Ha
nul de la răscruce". „Omul 
care și-a pierdut omenia". 
„Omul care..." etc. Pe 
dramaturgul Paul Everac 
l-au consacrat în primul 
rînd piesele inspirate din 
zilele noastre, dezbateri 
beneficiind de un farmec 
aparte, acela al lucidității, 
opere de angajament con
temporan care sînt : „Ex
plozia intîrziată". „Ștafeta 
nevăzută". „Simple co
incidențe". „Ochiul albas
tra", „Camera de alături" 
etc. Operele sale, dezba
teri convertite în drame 
de idei, remarcabile prin 
claritatea ideologiei și a 
consistenței- spirituale a 
caracterelor, strictețea ar
gumentației și logica des
fășurării. au capacitatea 
de a declanșa procese in 
conștiințe și a le direc
tions în sensul unei speci
fice 'responsabilități.

Piesele lui Titus Po- 
povici („Passacaglia", 
„Puterea și adevărul"). Al. 
Voitin („Oameni care tac", 
„Procesul Horea"). Dorel 
Dorian („Dacă vei fi în
trebat". „Secunda 58"), 
Paul Anghel („Săotămîna 
patimilor"), Al. Popescu 
(„Croitorii cei- vechi din 
Valahia". „Buna noapte 
nechemață"). Th. Mănes- 
cu. Silvia Andreescu. Dan 
Tărchilă. Andi Andrieș, 
M. R. Iacoban. I. D. Sîrbu 
pot fi avute in vedere cu

Radu Popescu, să nu ui
tăm că opere de valoare 
deosebită din creația 
literar-drămatică 
bucură încă de 
scenică meritată, 
parte din piesele 
ale lui Dumitru Solomon 
sau ale lui Leonida Teo- 
dorescu.

Credem că. alături de 
noile crdătii valoroase ale 
dramaturgilor noștri, tea
trele au datoria de a va
lorifica mai bine fondul 
de valori existente, piese 
al căror conținut de idei 
nu s-a învechit, piese 
bune, cu un mesaj uma
nist. a cărui rezonantă 
este și azi la fel de pu
ternică. Dorim, evident, 
cît mai multe premiere

sa 
nu se 
cariera 
Nici o 
ample

..absolute'*, dar ne dau si
gur deplină satisfacție si 
spectacolele -cu piesele 
valoroase verificate de 
timp, de publicul nostru.

Desigur, enumerînd va
lorile de care' dispunem 
avem conștiința că dra
maturgia nu acoperă încă 
suficient marile oferte 
ale realității noastre di
namice. diverse, că mal 
ales lumea șantierelor, a 
minerilor, a satului nos
tru de azi ș.a. nu sînt 
prezente în creațiile 
noastre la dimensiunile 
lor reale. In lumina bo
găției de preocupări si 
atitudini de mare eroism 
ce le caracterizează. Nu
meroși participant! la 
recent încheiatul Congres 
al educației politice și 
culturii socialiste au sub
liniat ceea ce așteaptă 
oamenii muncii, necesi
tatea permanentei îmbo
gățiri a vieții noastre ar
tistice cu lucrări inspira
te din marele efort con
structiv al poporului ro
mân.

în Spiritul Programului 
ideologic al partidului, al 
îndemnurilor și indicații
lor date cu diferite prile
juri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al P.C.R., creația 
noastră muzicală a dobîn- 
dit, fără îndoială, o înfă
țișare tot mai bogată în 
conținut și mai variată sub 
aspectul mijloacelor de ex
presie. Personalități crea
toare, cu preocupări stilis
tice diverse, își consacră 
eforturile pentru a realiza 
opere în care să surprin
dă înaltele trăsături mora
le ale poporului nostru, 
bogata sa tradiție de cul
tură națională, patriotis
mul și umanismul socialist. 
Alături de compozitorii 
vîrstnici și de cei care au 
ajuns la maturitate își a- 
firmă talentul creator un 
număr însemnat de repre
zentanți ai tinerelor gene
rații. Bogatul profil 
tual al omului nou, 
cu care întregul 
popor participă la 
de făurire a societății so
cialiste multilateral' dez
voltate, caracterul robust, 
optimist, generozitatea sim
țirii sînt trăsături eviden
te în multe din lucrările 
realizate în ultimii ani. Se 
poate aprecia că eforturile 
celor mai valoroși compo-

zitori au la bază convin
gerea că în conținutul 
viețH noi socialiste. în tra
diția muzicii naționale, fn 
bogăția folclorului nostru, 
ce uimește pe iubitorii de 
muzică și pe specialiștii 
din întreaga lume, în isto
ria patriei se află izvorul 
cel mai de seamă al origi
nalității, calea cea mai du
rabilă pentru consacrarea 
creației pe plan național,

se în diferite genuri, de 
la cintecul coral si mu
zica ușoară pînă la con
cert simfonic, operă, ope
retă. formele ample vocal- 
simfonice, muzică de ca
meră, lucrări care redau 
în mod convingătdr și nu
anțat tmiversul uman al 
epocii noastre, care subli
niază vocația militantă a 
acestei frumoase literaturi. 
Pentru că nu trebuie să

Nicolae CALINOIU

Creația artistică
(Urmare din pag. I)
lepciunea. neîngenunchie- 
rea „sub vremi" s-au spri
jinit ne această supremă, 
dreaptă si mereu reluată 
raportare a valorii la isto
rie. a ființei naționale la 
faptele 
le-a I 
portat la luminile cu 
acesta a ___ ____ ____
nației și cerul lumii. înțe
legem-. așadar, că Istoria 
este cartea de citire si re
citire a națiunii române, 
în care cunoașterea de 
sine, virtuțile nepereche, 
luminoasele haruri, ome
nia vorbesc prin glasul 
unui Profesor inegalabil si 
suveran. Zicem, de aceea, 
pe bună dreptate, că Isto
ria ne este scoală, sfetnic, 
izvor reintineritor. busolă, 
far. columnă infinită în 
cimpul de ctitorii al pre
zentului. Ea. Istoria, este 
fantastica trenă de .lumină 
la care ne raportăm lumea 
de fapte, opțiuni, speran
țe. cil care ornăm, convin
gător si in virtutea mafii 
noastre t-aditii. ziua de 
azi. Această pavăză, venind 
din buni și străbuni, din 
imensa voință de bine și 
de adevăr a românilor, a- 
ceastă pavăză de atîtea ori 
însănătoșitoare pentru fiin
ța neamului, este readusă 
în.actualitate, mai expresiv 
ca niciodată, prin ardenta 
gîndire vizionară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. 
Ce anume zărim în orizon
turile acestei adinei priviri

! oe care aceasta 
iscat, al sinelui ra- 

care 
învederat cerul

in vremea pe care ne-o în
lesnește demersul revolu
ționar al conducătorului ță
rii 7 Zărim generosul 'și 
niciodată secătuitul fluviu 
al continuității noastre în 
vatra carpato-dunâreano- 
pontică ; descifrăm adevă
rata fizionomie a celor care 
au atentat nu o dată la 
trupul sfint al țării, fără a 
izbuti să-1 îngenunchieze. 
să-l arunce neființei ; înțe
legem mai bine, în zarea . 
timpului si a adevărului 
istoric, zădărnicia unor teo
rii care evocă ’ existența 
unei așa-zise perioade de 
vid pe aceste meleaguri 
unde viețuim din timpi 
imemoriali ; răspundem, 
fără trufie, însă limpede și 
netremurat, la întrebarea 
de atîtea ori siluită de 
unii : „Cine pe cine a civi
lizat la Dunăre și Car- 
pați ?“ ; reproiectăm pe 
ecranele minții și simțirii 
noastre actul de plenitu
dine și caracterul ireversi
bil al Marii Uniri de la 
1918 și atîtea alte, momente 
ale destinului național. 
Este o pioasă rememorare, 
dar nu numai atît. Este, 
deopotrivă, o Îmbărbătare 
pentru a lucra pe măsură 
în cîmpul prezentului, per- 
petuînd tradiția. Este, în a- 
celași timp, o inestimabilă 
merinde memorială, dătă
toare de puteri să fim apți 
de proiecțiile perspectivale 
pe care le reclamă opera 
măreață de devenire și 
autodevenire a României 
socialiste. Astfel privită și

spiri- 
elanul 
nostru
opera

cît si universal. Sînt reali
zări de seamă ale culturii 
și artei noastre ,socialiste, 
care au stat în centrul 
dezbaterilor recentului Con
gres al educației politice și 
culturii socialiste. în ex
punerea la plenara C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie, ca și 
în cuvîntarea rostită la în
cheierea lucrărilor Congre
sului educației politice șl 
culturii socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că 
izvorul fundamental al ar
tei noastre îl constituie 
viata.- creația ponorului, 
realizările si aspirațiile lui 
ne drumul făuririi socie
tății socialiste și comunis
te. Datorită condițiilor 
create, muzica- româneas
că s-a îmbogățit cu nu
meroase lucrări valoroa-

uităm un adevăr elemen
tar, arta se face pentru 
public : lui îi este dedicat 
efortul compozitorului, re
acția sa trebuie avută în 
vedere pe întregul parcurs 
al nobilului și dificilului 
act de creație. Adeziunea 
publicului la opera de artă 
este direct proporțională 
cu modul în care autorul 
a fost preocupat — și în 
măsura în care a reușit — 
să reflecte în mod convin
gător aspirațiile și preocu
pările celor cărora li se a- 
dresează, universul com
plex al acestora. Marele 
public are nevoie de un 
număr sporit de lucrări 
valoroase, care să expri
me, în forme artistice ele
vate, aspecte semnificati
ve inspirate din lupta și

creație patriotică, umanistă

poate în- 
oare să re- 

acestea 7

înțeleasă, ea, istoria, ilumi
nează privirea pierdută și 
absentă a celor ce am fost, 
nu o dată, niște milionari ai 
lacrimilor. Astfel privită și 
înțeleasă, istoria ne smulge 
din condiția de provinciali 
ai planetei în care trecutul 
și lungul șir de vicisitudini 
au încercat nu o dată să ne 
tirască ; ne este în acest 
mod redată demnitatea în
treagă, de țară mică cu is
torie mare și fapte pe mă
sură în tezaurul de valori 
al umanității.

Cititorul mă 
treba : e nevoie 
amintim toate
Răspund : da, este nevoie. 
Cu sau fără voia cuiva, noi 
trăim actest paradox : mul
tă lume cunoaște (citește) 
istorie, toată lumea trăiește 
istoria, dar puțină lume o 
înțelege sau cată să-i pă
trundă sensurile. Și încă : 
o pagină de istorie strîmbă 
sau asimilată neîntreg nu 
se îndreaptă prin nimic. Și 
încă : obiectul istoriei este 
adevărul și nu fapta, eve
nimentul, pe care — dacă 
nu sîntem avizați — rău
voitorii îl contorsionează în 
fel și chip. Cine crede că 
lecțiile trecutului înseamnă 
exclusiv „trecut" dă dova
dă de o pustielnieă orbire, 
este un neajutorat în fața 
vieții.

Scriitorul, omul de cultu
ră și artă, in general, au 
menirea să convertească 
aceste adevăruri — cu ta
lent și conștiință civică 
militantă — în tot atîtea

fructe de cultură, de artă, 
o hrană a sufletului, de 
care oamenii muncii au 
nevoie. Dar acest transfer, 
această convertire nu de
curg de la sine. Să luăm 
cazul scriitorului, bună
oară. într-un anume fel, 
scriitorul trăiește o bună 
parte din viața și munca 
lui în ficțiune, adresm- 
du-se oamenilor in modul 
său specific. El trebuie să 
creadă în eternitate, deși 
știe că eternitatea nu exis
tă palpabilă. El trebuie să 
creadă în adevăr absolut, 
deși încă nu s-a ivit insul 
care să ne spună ce-i ade
vărul absolut. El trebuie să 
creadă că mărturia sa va fi 
ascultată ca a nimănui al
tuia. Vine însă o vreme 
cînd el, scriitorul, oricît de 
robit misiunii lui, trebuie 
să iasă din ficțiune, din lu
mea fantasmelor, cînd îi 
este dat să se ocupe nu de 
dreptatea absolută, ci de 
aceea pe care omul real o 
opune nedreptăților reale. 
E ceasul cînd el înțelege că 
nu există alte paradisuri și 
alte infernuri 
trăite zilnic, cu 
lele treze. Sînt 
ipostaze ale 
aflat la incidența fierbinte 
dintre Istorie și Cultură, 
dintre Istorie și Literatură. 
Ambele ipostaze, deloc o- 
puse ori antagonice, sînt 
ale conștiinței, ele merg 
mină în mină, definind mi
litantismul scriitorului, ci
vismul acestuia, revoluțio
narismul care îl sălășlu
iește.

decît cele 
toate celu- 
cele două 
scriitorului

Este în tradiția scriitori
mii române să stea, drept 
și vizionar, în limesul be
nefic al întîlnirii dintre is
torie și cultură, aducind 
deopotrivă mărturie de 
rapsod, de gînditor, de om 
mare și demn al Cetății. 
Reluînd un gînd exprimat 
de George Călinescu în 
memorabila sa „Istorie a 
literaturii române...", reti
părită recent, vom spune 
azi că, în vremi de intensă 
Vibrație națională, orice 
carte nepărtinitoare, ade
vărată, se exercită. în ciu
da efemerelor vicisitudini, 
pe teritoriul întregii țări, 
în toată vatra străbună, 
una și indivizibilă, slujind 
drept „cea mai clară hartă 
a poporului român". Emi- 
nescu în Bucovina, Slavici 
Ia granița de vest, Coșbuc 
și Rebreanu în preajma 
Năsăudului. Maiorescu și 
Goga lîngă Oltul ardelean, 
ei fiind eternii păzitori ai 
vetrei străbune. Lor li se 
adaugă, desigur, în necon
tenita curgere a vremii, 
„voievozii" spirituali ai al
tor ținuturi românești : Sa- 
doveanu și Creangă, Cara- 
giale și Delavrancea, Ar- 
ghezi șl Blaga, Stancu și 
Preda, fiecare cu zarea pe 
care o ocupă în conștiința 
națională. Lor li se vor a- 
dăuga, desigur, alți impre
vizibili acum continuatori 
de crez șl spiritualitate. Ei 
trăiesc cu noi, în noi, deo
potrivă în Istorie și Cul- 

* tură.

activitatea partidului, din 
istoria patriei, din proble
matica actualității noastre 
socialiste. Și aici se cere o 
precizare : vorbind despre 
creația cu mesaj militant 
nu înțelegem, desigur, să 
o limităm numai la lucră
rile cu titlu sau program 
declarat, ci înțelegem toa
te lucrările, indiferent de 
gen, în a căror muzică se 
pot recunoaște spiritualita
tea românească, pulsul vre
mii noastre, sentimente și 
idei apropiate de preocupă
rile actuale ale oamenilor 
muncii din țara noastră.

Artă cu profundă forță 
de inrîurire, muzica este 
chemată să îndeplinească 
o importantă funcție soci
ală. Istoria umanității de
monstrează că, în toate 
timpurile, muzica a consti
tuit, datorită caracterului 
său specific, un mijloc de
osebit de important pentru 
influențarea maselor. Nu 
este locul și nici nu îmi 
propun să amintesc aici; 
chiar într-o sumară incur
siune retrospectivă, cit de 
prezentă și de binefăcătoa
re a fost muzica in viața 
oamenilor, în viața po
porului nostru, in marile 
epoci de luptă pentru eli
berarea națională și soci
ală, de împlinire a idealu
rilor progresiste/ de viață 
materială și spirituală.

Muzicti, prin capacitatea 
sa de a emoționa și trans
mite — într-un limbaj uni
versal — idei, sentimente 
și mesaje de o factură su
perioară, in spiritul uma
nismului caracteristic so
cietății socialiste, îi revine, 
în sistemul artelor, o sar
cină educativă deosebit de 
importantă. Forța ei de pă
trundere și de convingere 
este extrem de vastă și de 
o eficientă durabilă. Ală
turi de celelalte domenii 
ale artei și literaturii, mu
zica este chemată să con
tribuie la educarea mase
lor, la modelarea lor spi
rituală, la formarea și dez
voltarea conștiinței socia
liste. Locul și rolul muzi
cii — și,*î.n general, al ar
tei — in procesul de edu
cație multilaterală a ma
selor, de formare și dez
voltare a conștiinței socia
liste au fost definite cu 
claritate în documentele 
partidului nostru, în cu- 
vîntările rostite de secre
tarul^ general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
In expunerea prezentată 
la plenara C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie, secretarul 
general al partidului ară
ta: ..Avem nevoie de poe
zie. de muzică, de lucrări 
plastice care să redea rea
litatea. viata, să imortali
zeze munca si creația eroi
că a poporului nostru".

Iată definite cu limpezi
me coordonatele ideologice 
ale creației muzicale și, 
înainte de toate, misiunea 
compozitorilor de a realiza 
opere muzicale cu caracter 
angajant, de a surprinde în 
pagină muzicală durabilă 
istoria de ieri și de azi a 
patriei, viața, sentimentele 
și idealurile poporului.

Amplu program 
politico-ideologic

(Urmare din pag. I)
tatea politico-ideologică și cultural- 
educativă un factoir tot mai puter
nic de unire a eforturilor întregului 
popor pentru accelerarea progresu
lui multilateral al patriei.

S-a cerat cu legitimă îndreptățire, 
și cu acest prilej, ca în centrul 
muncii politico-educative și cultu
rale să se afle problemele realizării 
in cele mai bune condiții a planu
lui in fiecare unitate, creșterea 
productivității muncii, a eficienței 
economice, a calității produselor și. 
pe această bază, asigurarea crește
rii mai puternice a venitului națio
nal. a bogăției naționale. Pentru a- 
ceasta, în viitor va trebui să se facă 
totul pentru formarea și educarea 
tuturor cetățenilor, îndeosebi a ti
neretului, în spiritul muncii pline 
de dăruire pentru înflorirea conti
nuă a patriei, pornind de la princi
piul socialist — nici muncă fără 
pîine, nici pîlne fără muncă ; pen
tru educarea oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, a 
întregului tineret in spiritul patrio
tismului socialist, al dragostei de 
țară, de partid, de popor, pentru 
dezvoltarea puternică a spiritului 
revoluționar de luptă și muncă, a 
spiritului de omenie specific po
porului nostru. Congresul a pus in 
evidență, de asemenea, necesitatea 
ca întreaga activitate privind crea
ția literară, artistică să fie orien
tată spre reflectarea cu mai mare 
putere a muncii și năzuințelor po
porului nostru, pentru a contribui 
mai susținut la cultivarea nobilelor 
sentimente de dreptate socială și 
națională, de muncă, de omenie.

în fața - poporului nostru se află 
acum, așa cum aprecia la încheie
rea lucrărilor congresului tovară
șul Nicolae Ceaușescu, un program 
unitar, concret și precis de acțiu
ne, care deschide și mai larg dru
mul măreț al operei de făurire a 
omului nou, constructor al socialis
mului și comunismului în patria 
noastră. El trasează orientări clare, 
sarcini concrete pentru propaganda 
de partid, munca politico-educati- 
vă, științifică, pentru munca în 
școli și activitatea culturală de 
masă, pentru creația literar-artisti
că, activitatea editorială, presă și 
radioteleviziune — într-un cuvînt, 
pentru absolut toate domeniile și 
toți factorii educaționali, chemați 
să contribuie la formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste a mase
lor. în sensul cuprinzător în care <> 
concepe partidul nostru.

Afirmarea deplină a vocațiilor și 
personalității umane, în procesul 
făuririi noii societăți socialiste, re
alizarea unei depline armonii între 
prosperitatea materială și elevarea 
spirituală a omului reprezintă țelul 
suprem al luptei partidului nostru 
comunist. înarmați cu orientările 
clare, formulate atît în expunerea- 
program de la plenara C.C. al 
P.C.R., cît și în cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
încheierea lucrărilor congresului, să 
trecem neîntîrziat la înfăptuirea u- 
nor asemenea obiective însuflețitoa- 
re, să facem totul ca — prin gradul 
de conștiință, prin competența și 
dăruirea în muncă — fiecare mem
bru al societății noastre 6ă fie la 
înălțimea epocii în care trăim, a 
programului de dezvoltare multila
terală a patriei !

în primele părți ale anchetei 
noastre am făcut cunoștință, pe în
delete. cu trei „lideri" ai „bisericii 
apostolice universale botezată cu 
Duhul sfint" : George Alexandroaie 
(despre care mai rămîne cite ceva 
de spus) . Victor Chirilă (cu ale 
cărui panseuri de tot hazul sîntem 
nevoiți sa agrementăm, din păca
te, și această parte a anchetei) șl 
cu Popa Virgil (un adevărat Ostap 
Bender încă „pelerin" prin țară, pe 
la „comunitățile universaliste" 
create de primii doi). Astăzi ne 
vom ocupa de cel de-al patrulea 
„lider". Jula Onuțiu („pastor" uni
versalist mai modest în ceea ce 
privește „harurile" sale de „pro- 
roc" și tămăduitor al sufletelor 
prin ..ungerea trupului").

Cine este Jula Onuțiu 7 J.O. este 
„o creație" a lui Victor Chirilă, 
„mare pastor și episcop al noii Re- 
ligiuni universaliste", despre care 
am relatat in amănunt într-una din 
anchetele anterioare. J.O. ii dato
rează acestuia foarte mult — Chi- 
rilă l-a uns, „consilier", in același 
timp cu Popa Virgil și cu un oare
care Ilie Șipoș. dispărut apoi din 
sinul universaliștilor români în cel 
al universaliștilor din S.U.A. — 
fâcîndu-1 să spere în mai mult în 
lumea aceasta „dacă e cuminte". 
Mai departe ! J.O. a fo6t credincios 
al cultului ’ penticostal .legal ince- 
pind din anul 1958. Pînă prin anul 
1974 „i-a păstorit" pe credincioșii 
din Tîrnova-Drăuț. județul Arad. 
Simțea clocotind în el forte mai 
mari, gata să irumpă spre gloria 
„harurilor" sale, dar „terenul de 
vinătoare" era prea strimt la Tîr- 
nova. Și iată-1 la Arad, picat în tu
multul dizidentelor universaliste. 
ascultindu-1 cu evlavie pe Victor 
Chirilă, citindu-i. cutremurat de 
emoție, „proclamațiile". fiecare 
dintre ele scrise de mină, cu o ca
ligrafie inimitabilă, ornamentate 
cu cite două apostile ale „marelui 
presbiter și episcop", ca să fie și 
mai grele de sensuri și înțelesuri. 
Ce l-a hotărît. îndeosebi, pe J.O. să 
treacă 1a universalist! a fost pro
babil partea din „proclamații" in 
care se vorbea de „sesizări și de
cepții" ca motor spre o și mai ar
dentă dorință de pocăință. Dar. pen
tru știință, să redăm și noi această 
parte dinamică — adevărat sistem 
nervos al „noii doctrine", așa cum 
a redactat-o Chirilă. în ortografia 
lui. unică și ea. plină de înțelesuri 
descifrabile doar pentru inițiați : 
„Normele de Drept al Voinții și 
Libertății Personală a fiecărui OM. 
nu afectează și nu cauzează nici o 
Seșizare sau Decepție privind or
ganizațiile Religioase înconjurătoa
re nici convingerile cuiva de orice 
Natură ar putea fi Ele. Prin ur

mare Deschiderea unei Biserici în 
cadrul COMUNITĂȚII Apostolică 
Universală sau intrarea Membrală 
a cuiva în această Religiune Uni
versală Străveche — se face aici 
foarte dificil și Potrivit Legilor Di
vine și cu Mare Strictețe, dat 
fiindcă orice persoană trebuie să 
întrunească Totalitatea Condițiuni- 
lor Legii Slobozeniei Nou Testa- 
mentală cu Rînduielile Roruncilor 
Ei care este Temelia Lucrărilor 
Tuturor Membrilor acestei COMU
NITĂȚI religioase străvechi — 
prevăzute în Doctrina și Statutul 
COMUNITĂȚII".

Lucrurile erau foarte clare pen
tru J.O. •: poseda „Totalitatea Con- 
dlțiunilor Legii Slobozeniei Nou 
Testamentală". A înțeles totul și 
ceva pe deasupra. Și s-a așternut 
pe treabă, ca al treilea pilon al 
grupului V. Popa — Ilie Șipoș. Ilie 
Șipoș calcă greșit, la un moment 
dat, în viața de fiecare zi și trece 
prin purgatoriul penal, dună care, 
supărat pe lume, pleacă în S.U.A.. 
pentru a sorbi fericirea univer
salistă de la sursă. Nu înainte 
de a pune umărul. împreună cu 
Popa Virgil și J.O. la surparea po
ziției „marelui presbitef". Acești 
trei erau oameni de viitor, „pres- 
biteri" universaliști de perspectivă, 
dornici să dea alte dimensiuni „noii 
Religiuini". Pe marele presbiter și 
episcop l-au detronat, dar pe lo
calul'din strada Căpitan Ignat nr. 
68 nu au putut pune mina — după 
cum am relatat într-o anchetă an
terioară — pentru că Victor Chiri
lă. plătindu-1 cu sutele de mii de 
lei stoarse de la naivii păcăliți, 
îl trecuse cu acte în regulă 
pe numele lui. „îndurerat" și „mî- 
nios". marele șaman, „presbiter și 
episcop" al universaliștilor elabo
rează „Enciclica nr. I“, din 5 
decembrie 1977. o afișează în casa 
de rugăciuni (acum cu efectivul 
subțiat prin trădarea „sfintei 
treimi" — Popa V.. Șipoș I. și J.O.), 
făcînd-o cunoscută prin mijloacele 
de el știute și credincioșilor pe 
care și-i recrutase, mai demult, in 
județul Suceava. „Enciclica nr. 1“ 
este o afurisenie împotriva uzur
patorilor. îndemnînd la alunga
rea acestora oriunde se vor arăta.

— „Mihn.it de toate acestea — 
spune V. Chirilă — m-atn retras în 
mica mea chilie, unde mi s-a dat 
adăpostul persoanei mele (sic !).

S-a retras pentru meditație — 
am adăuga noi — asubra răutății 
unota care izbutesc, totuși, contrar 
„Normelor de Drept al Voinții și 
Libertății Personală a fiecărui 
OM", să cauzeze „Sesizări și De
cepții". „Sfinta treime universalis-, 
tă“. rămasă repede „doime" prin 
plecarea precipitată a lui Șipoș. se 

retrage cu cîțiva ignoranți în str. 
Măgurei nir. 10. unde cumpără — 
după „metoda Chirilă" — un nou 
local. Apoi se aștern cu nădejde pe 
treabă. Fac să dispară zidurile in
terioare ale casei, adaugă, modifi
că, după inspirația sfintului duh, 
îneît este de mirare cum de nu s-a 
prăbușit pînă acum acoperișul pes
te capul celor care au trecut pra
gul aici. Bineînțeles, toate acestea 
se fac fără nici un fel de autori
zație legală. Noua sală de întrunire 
este gata într-un timp record și 
Popa Virgil îl „unge" „pastor ju
dețean" pe J. O., el rezervîndu-și

Fapte despre nocivitatea unei secte 
și despre activitatea unor escroci 

travesti ți in „întemeietori** de... noi religii

4. Intre două „prorociri" se ocupau 
cu toată sirguința de lucruri prea lumești

OBSCURANTISMUL
SE AUTODEMASCĂ...

dreptul de a prelua, prin că
lătorii fulger în tară, „moșteni
rea V. Chirilă". Pe J.O. nu-1 inte
resau celelalte fiefuri universaliste. 
El era modest, avea. aici, la Arad, 
treabă serioasă. își 1a ca secund 
pe Pătrat Dumitru, un alt „pro- 
roc universalist", cam colțos și in
comod. dar. ce să-i faci, nu totul 
merge lin în viată 1

între două prorociri și trei bote
zuri „cu adevărat biblice". între o 
predică șl șapte viziuni apocalip
tice. J.O. „gospodărește" averea co
munității după principiul aceluiași 
V. Chirilă. Adică : nu dă socoteală 
nimănui de sumele încasate ca do
nații. colecte. împrumuturi, „con
form cu Matei 6:14 și cu 2 Corin- 
teni 5:6 — 10“. Una la mină ! Două 
la mină : dă sfoară printre credin
cioși că acelora care vor să obțină 
pașaport pentru „întregirea cu fra
ții intru credință de peste hotare" 
le poate facilita contra cost ur
gentarea formelor, avind el oameni 
influenți acolo unde trebuie. Trei 
la mină : poate facilita si alte in
tervenții. de altă natură — de pil
dă. să ajute, tot contra cost, pe cei 
care vor să-și termine studiile de 
orice fel. să treacă fără efort prin 

strunga examenelor. De nevoie, a- 
facerea fiind complicată. își ia și 
două ajutoare : pe Pașca Vasile și 
pe Beller Petru, pensionar, specia
list in avocatură clandestină (re
dactează cereri pentru alții, memo
rii sau acțiuni de chemare in jude
cată etc.). Și pentru că Popa Vir
gil avea aproape de el o proro
cită. pe Honciuc Zamfira. își face 
și el rost de una, alegînd dintre 
„credincioase" pe B. F„ cu care 
să împartă zbuciumul sufletesc 
cauzat de apăsătoarele sale în
datoriri de „păstor al comuni
tății universaliste din Arad". Noua

„păstoriță" are bărbat cu care 
nu se prea înțelege : sigur, nu 
are forța sufletească a Zamfi
rei. in schimb e cu picioarele pe 
pămînt, mai înțelegătoare și încli
nată spre poezia lumească, poezie 
care nici ea nu este de lepădat. Ca 
„pastor județean", J.O. mai are ne
voie, pentru desele sale incursiuni 
la grupurile de adepți din județ, 
de un mijloc onorabil de deplasa
re. Sîntem în secolul vitezei, nu 7 
Se hotărăște și-l angajează, cu pla
ta tot din banii credincioșilor, pe 
pensionarul Vasile Nicoraș, pro
prietar al unui autoturism „Dacia- 
1 300“, alb,' Imaculat, așa cum se 
cuvine unui „ales prin care dum
nezeu vorbește omenirii". J. O. 
este întreprinzător, nu-i place să 
piardă vremea. încasează conștiin
cios toate colectele zilnice și nu dă 
seama de ele ; prin Pașca Vasile îl 
convinge pe „fratele său intru 
domnul" Coste Iosit să-i dea 60 009 
iei, prețul pentru obținerea unui 
pașaport de plecare peste graniță. 
Bineînțeles, nu are cum să rezol
ve o astfel de chestiune și Coste 
Iosif nu-și mai vede banii. Culmea, 
îl convinge chiar și pe Pașca Vasi
le că are puteri' oculte în locurile 

unde se eliberează astfel de acte 
și-i sfeterisește acestuia, pentru 
scurt timp însă, 21 800 lei. Pașca s-a 
dezmeticit la timp și și-a recăpă
tat banii prin mijloace de persua
siune pe care nu le mai amintim. 
Dar J. O. este perseverent. Află că 
Maria Mihai, zisă Pasărea, „soră 
întru duhul sfint", 6-a certat cu 
soțul și s-a hotărît să-1 părăseas
că și să plece în Franța, unde are 
un unchi sadea. „Te ajut eu — a 
sărit Jula — dar cu mai puțin de 
50 000 lei nu putem mulțumi pe 
cine trebuie". „Pasărea" îi dă 50 000 
lei și așteaptă și acum întîtoirea 

cu „unchiul". în același fel se 
desfășoară lucrurile și cu Coroa- 
mă Aurel, care „jertfește" 40 000 
lei, cu Feer J., care nu se lasă mai 
prejos și își ia adio de la 60 000 
lei. Oprim aici dansul sumelor 
care apar, în lumina unor articole 
precise de lege, ca probe ma
teriale de trafic de influentă. în
șelăciune etc. încadrarea într-un 
articol sau altul ne interesează mai 
puțin pe noi cei care încercăm să 
scriem „cronica unor sfinți părinți 
universaliști" contemporani și mai 
mult pe cei care au trudit să 
strîngă banul prin muncă cinstită, 
negîndindu-se insă, cu seriozitate, 
cu cine se adună pe lumea asta, 
cui acordă Încrederea lor. Banii a- 
ceștia s-au mistuit în petreceri și 
chiolhanuri prelungite cu zilele și 
șăptăminile (inspirînd ediția mo
dernă a „Cîntării cîntărilor" sem
nată de J. O. și B. F.) în locuri 
mirifice, pe Valea Frumoasei — 
interesantă coincidentă de nume, 
pe la popasurile laice ale Timișoa
rei vecine, pe la Sălașul de la Răs
cruce sau pe la cabana Ghioroc sau 
la popasurile vindecătoare ale du
rerii trupești șl sufletești ale Mo- 
neasăi. In plus, vedeți dumnea

voastră, viața este plină și de 
griji prozaice, de care trebuie să 
ții seama : B. F. are nevoie de a- 
limente in casă, de porci de săr
bători, de haine de blană și de 
paltoane de lux. Trebuie adăugat 
la toate acestea și tainul lui Vasile 
Nicoraș, șoferul angajat, tain re- 
prezentînd mii și mii de lei.

J. O. are mereu nevoie de bani 
și, în clipa în care află că Popa 
Virgil, cel care-1 tutela la amvo
nul universaliștilor din Arad, este 
stopat din peregrinările sale și in
vitat să facă penitență forțată 
vreme mai îndelungată, pentru că 
nu a ținut seama de legile sta
tului, înfundîndu-se în tot felul de 
matrapazlîcuri terestre. răsuflă 
ușurat, și-și îndreaptă privirile pof
ticioase spre teritoriul „bisericii 
apostolice primare" de la Brăila 
condusă de „păstorul" Gheorghe 
Stejar, aflătoare pe strada Petru 
Groza nr. 54 bis (despre care ziarul 
nostru a relatat în numărul din 9 
iunie a.c.). Face o plimbare pină la 
Brăila, gata „să vindă" pentru bani 
„biserica apostolică universalistă" 
de la Arad și să o transforme astfel 
în „biserică apostolică primară", 
contra 20 000 lei. Primește acești 
bani sub forma, atît de uzi
tată in mediul .sectelor, de „îm
prumut nerambursabil". în urma 
unui popas prin București, care
— socotim noi — l-a costat 
probabil cam mult, mai cere, tele
fonic, 40 000 lei. I se dau și acești 
bani. Gheorghe Stejar și Mihai Tri- 
fu, din Brăila, vor veni, în toamna 
anului trecut, să perfecteze meta
morfoza plănuită, prezintă și „un 
material" în acest sens, dar lucru
rile rămîn confuze, pină acum, și 
pentru noi : ce s-o fi ales din toate 
acestea ?

Și pentru că tot a intrat In „fi
nețuri politicale" (tratativele cu 
„biserica apostolică primară" din 
Brăila — n.n.). de ce nu ar tatona 
J.O. întoarcerea universaliștilor la 
cultul legal penticostal ? Poate
— s-o fi gîndit pehlivanul nostru — 
prin lichidarea „noii Religium" 
s-ar mai putea face rost de ceva 
bani sau măcar de casa de rugăciuni 
de pe strada Măgurei nr. 10, care 
nici ea nu este cumpărată cu acte 
în regulă. Și acționează în acest 
fel. anunțând pe credulii strînsi la 
locul prorocirilor din str. Măgurei 
10 intenția revenirii la vechiul iz
vor religios. își amintește J.O. ex
plozia de atunci :

— S-a ridicat Pătruț Dumitru cu 
mînie și a început să strige că nu 
trebuie să fim conduși de Fiară și 
de Faraon (fiara sau faraonul ar 
fi, în limbajul „înflorat" universa
list, autoritățile laice, cu care s-ar 
confunda, chipurile, oficialitățile 

cultului legal penticostal). Și cine 
spune asta 7 Pătruț Dumitru, care 
a primit 18 000 lei de la susțină
torii din Cisnădie, el care a primit 
130 de biblii aduse de un neamț 
din R.F.G., contra bani I El care 
lua și bani fără chitanță de la cre
dincioși. Mai știu eu și altele — nu 
se lasă J.O. — mai cunosc că in 
fiecare an vine o doamnă tinără 
din Elveția, cu un domn mai bă- 
trîn... și bibliile, și... Dacă stai și 
te gindești, aici se leagă niște lu
cruri...

Păi, se cam leagă, am zice noi, 
domnule J.O. și, mergînd pe firul 
lor — cum se cade — ajungem 
iarăși pe undeva, dincolo de frun
tariile țării, unde niște domni și 
niște doamne se dau de cea
sul morții că „universalistii". 
cititori in fumul halucinațiilor 
apocaliptice, sint persecutați, că așa 
și pe dincolo... Și, cum dracu se 
întimplă — doamne, iartă-ne pen
tru cuvîntul „drac" — „afacerile" 
religioase sînt afaceri sadea : de 
colo 60 000 lei, de dincolo 50 000 lei, 
de ici 500 lei (nu sînt de lepădat 
nici aceștia), de colo 15 000 lei... Ce 
au toate acestea cu preceptele bi
bliei nu știm ! Nici măcar naivii... 
universaliști nu știu ; oamenii a- 
ceia naivi și creduli, îmbrobodiți 
de „prorocirile" lui J. O.. Popa 
Virgil, Dumitru Pătruț, Victor Chi
rilă, oamenii aceia care s-au plins 
autorităților că au fost escrocați, 
înșelați, furați, cerînd să li se facă 
dreptate.

S-a tras linia, în cazul lui J.O. 
și s-a adunat, ceea ce nu mai 
există, pentru o perioadă scurtă 
(1979—1981), 223 000 lei (bani care 
stăteau sub veghea „pastorului", 
conform cu Matei 6:14 -etc.) și 
324 800 lei cheltuiți „în interesul bi
sericii apostolice" etc. Mă rog, a- 
cestea sînt treburi încurcate și nu
mai justiția le va descurca.

Se pare că la Arad se limpezesc 
„apele universaliste" prin însăși 
dezmeticirea celor care au văzut 
ceea ce nu se poate vedea decit 
prip țesătura unor fantasmagorii 
debitate de la amvon de niște es
croci „unși" cu „duhul sfint" in al 
7-lea cer, în interiorul celor 12 pa
late ale căror planuri arhitectonice 
s-au acoperit de colb în „chilia 
mică" a lui Victor Chirilă, pe stra
da Căpitan Ignat 68 din Arad. Vom 
lăsa să se aștearnă și mai bine col
bul pe ele și vă propunem să ne 
întoarcem la Galați. însoțiți de Ilie 
Tănăsache, pentru „a ne împărtăși" 
din „planurile" celorlalți universa
liști — George Alexandroaie și 
Mircea Batâr. Dar despre toate 
acestea. într-o anchetă viitoare.

Dionisie ȘINCAN
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Sosirea în Capitală a președintelui 
Stângii Unite din Peru

Sîmbătă, 26 iunie, a sosit în 
Capitală președintele Stîngll Unite 
din Peru, Alfonso Barrantes Lingan, 
care efectuează o vizită . in tara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

La sosire, oaspetele peruan a fost

tv
PROGRAMUL 1

8,00 Admiterea In Invățămintul superi
or agricol

8,40 Omul și sănătatea — Tratamentul 
balneoclimateric ; indicații și con
traindica ții

9,00 De strajă patriei
9,30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului
11.45 Lumea copiilor
13,00 Telex
13,05 Album duminical
17.40 Floarea din grădină —■ Spectacol- 

concurs pentru interpret! de mu
zică populară

18.40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin țara mea — Pe dru

muri de lumină — Reportaj de Ro- 
dica Rarău

19,50 Cîntarea României — De pe ma
rea scenă a țării pe micul ecran

30,35 Film artistic : „Columna'1 — O 
> producție a Studioului cinemato

grafic București — Partea I
21.45 Ritm șl grație
22.10 Telejurnal ■ Sport
22.30 Studioul muzicii ușoare
PROGRAMUL 2

13.00 Concert de prtnz
14.00 Clubul tineretului
14.45 Dragu-mi-1 să joc, să cînt ! — mu

zică populară
15,15 Publicitate
15,20 Teatru TV : „Lacrimi" de Victor 

Rozov

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

Aniversarea clubului sportiv „Steaua"
Cu prilejul aniversării a 35 de ani 

de la înființarea clubului sportiv al 
armatei „Steaua", sîmbătă dimineață 
a avut loc la Casa centrală a ar
matei o.adunare festivă.

Au luat parte tovarășii Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
membri ai Consiliului Național și 
Consiliului municipal București pen
tru Educație Fizică și Sport, gene
rali. ofițeri, subofițeri, antrenori și 
sportivi fruntași ai clubului sărbăto
rit, reprezentanți ai altor cluburi 
bucureștene.

La adunare au luat cuvintlii ge- 
neral-maior Ion Aurel, președintele 
clubului „Steaua", colonel Nicolae 
Petriceanu, președintele clubului „Di
namo", prof. univ. Ioan Kunst-Gher- 
mănescu, rectorul Institutului pentru 
Educație Fizică și Sport, Nicolae 
Stancu, președintele C.M.B.E.F.S., 
general-locotenent Marin Dragnea, 
președintele C.N.E.F.S., general-loco- 
tenent Constantin Olteanu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
părării naționale. Vorbitorii ș-au re
ferit pe larg la rezultatele de pres
tigiu obținute de sportivii militari — 
concretizate, intre altele. în cuceri
rea a <3 de medalii olimpice. 135 
de medalii mondiale, 76 medalii la 
campionatele mondiale universitare, 
275 la campionatele și cupele europe
ne, 847 la jocurile balcanice, în obți
nerea a 3 600 titluri ale României — 
performanțe ce au făcut ca sportivii 
de la „Steaua" să ciștige stima și a- 
precierea partenerilor de întreceri, 
ale iubitorilor sportului din tara 
noastră si de peste hotare.

în cadrul adunării, unor sportivi 
fruntași ai clubului „Steaua" li s-au 
decernat titluri de „maestru interna
țional" și „maestru al sportului", 
precum și diplome și distincții.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, în încheierea adunării, parti- 
cipanții au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins între 27 iunie, ora 21—1 iulie, ora 
21. tn țară : Vreme călduroasă la în
ceput, apoi în răcire ușoară. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea ploi locale 
care vor avea și caracter de averse, 
însoțite de descărcări electrice, mai 
frecvente în vestul șl nordul țării, pre
cum și în zonele de deal și de munte. 
Vîntul va sufla slab, pină la moderat, 
cu intensificări locale de scurtă dura

salutat de tovarășul Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., precum și de activiști de 
partid.

10,33 Desene animate
17.00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.30 Telerama
20,00 Serată muzicală TV (continuare)
21.20 Cintecul șl poezia care ne-au în

soțit istoria
21,40 Muzică de jaz
22,10 Telejurnal ■ Sport

Luni 28 iunie 1982
PROGRAMUL 1

15,00 Emisiune In limba maghiară
17.30 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,25 Cincinal '81—'85 — Resurse, prio

rități, direcții de acțiune — Pro
gramul de construcție a microhi- 
drocentralelor

20,45 Cadran mondial — Pentru dezar
mare și pace — Poziția activă, 
constructivă a României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu

21,00 Teatru în serial : „Jocul ielelor" 
de Camil Petrescu — Premieră TV.

22,00 Din albumul celor mai frumoase 
melodii populare

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

15,00 Cenacluri ale tineretului
15.30 Treptele afirmării
18,00 La început de săptămînă
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Varietăți... varietăți
20,55 Moștenire pentru viitor
21.25 Pagini de mare popularitate din 

muzica românească
22,20 Telejurnal

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, o telegramă în care se spune, 
intre altele : „în aceste momente de 
înaltă efervescentă politică ce carac
terizează întreaga noastră țară, de
terminată de suflul înnoitor al ple
narei lărgite a C.C. al P.C.R. și de 
Congresul al II-lea al Educației Po- 

. litice și Culturii Socialiste, dînd glas 
sentimentelor de profund patriotism 

♦ ce îi animă, sportivii, antrenorii. în
tregul activ al clubului sportiv al 
armatei „Steaua" folosesc prilejul 
celei de-a 35-a aniversări a clubului 
pentru a-și exprima adînca lor re
cunoștință față de grija părintească 
și de sprijinul neprețuit pe caro par
tidul, dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le acordați activității de 
educație fizică și sport in patria 
noastră, creșterii unui tineret vigu
ros, multilateral pregătit în Româ- 

■ nia socialistă.
însuflețiți de înaltul dumneavoas

tră exemplu de slujire cu abnegație 
și fierbinte patriotism a intereselor 
poporului, a cauzei socialismului și 
păcii în întreaga lume, vă asigurăm, 
■mult iubite- și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sportivii mili
tari de performantă vor acționa cu 
toată hotărîrea pentru a apăra cu 
cinste culorile sportive ale patriei și 
a obține noi succese de prestigiu pe 
plan internațional, concomitent cu 
ridicarea continuă a măiestriei mili
tare, în scooul apărării independen
ței, suveranității si integrității scum
pei noastre patrii — Republica So
cialistă România".

★
Ieri, în cadrul manifestărilor spor

tive dedicate aniversării, echipele 
clubului „Steaua" București au înre
gistrat următoarele rezultate : bas
chet — 97—84 cu S.K.A. Leningrad: 
handbal — 29—22 cu Vorwărts Frank
furt pe Oder. întîlnirea dintre fostele 
glorii handbalistice de la „Steaua" și 
„Dinamo" s-a încheiat cu scorul de 
13—13.

tă. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, izolat 
mai coborite in estul Transilvaniei, iar 
maximele între 20 și 30 de grade, mal 
ridicate în primele zile în sudul țării. 
Izolat, condiții de grindină. In Bucu
rești : Vreme călduroasă, mal ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii sub formă de a- 
verse, însoțite de descărcări electrice. 
Vînt slab, pînă la moderat*. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 14 
și 17 grade, iar maximele — în scădere 
ușoară — vor fi cuprinse Intre 28 șl 31 
de grade. (Ileana Mihăilă, meteorolog 
de serviciu).

Cronica zilei
La invitația Uniunii Naționale a 

Cooperativelor Agricole de Produc
ție. în perioada 21-26 iunie, o dele
gație a Conciliului Unional al Col
hozurilor din U.R.S.S.. condusă de 
V.N. Pustozeorov. adjunct al minis
trului agriculturii din R.S.F.S. Rusă, 
a făcut o vizită de documentare și 
schimb de experiență în țara noas
tră. Oaspeții au avut întrevederi si 
discuții la conducerea U.N.C.A.P. și 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, au vizitat instituții și 
unități agricole cooperatiste din ju
dețele Ialomița. Prahova. Teleorman, 
sectorul agricol Ilfov, precum și 
unele obiective social-culturale din 
Capitală și din țară;

★
Simbătă dimineața au sosit intr-o 

vizită în portul Constanta navele 
franceze „La Galissonniere" și „D’es- 
tienne". In aceeași zi, conducătorul 
marșului, căpitanul de fregată Claude 
le Roy, însoțit de un grup de ofițeri 
francezi, a făcut vizite protocolare 
primarului municipiului Constanța și 
comandantului marinei militare.

★
Sîmbătă, la Constanța, s-a deschis 

Festivalul teatrului politic, manifes
tare cultural-artistică organizată de 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii. Consiliul Culturii si Educației 
Socialiste, în colaborare cu Comite
tul județean pentru cultură și edu
cație socialistă și Teatrul dramatic, 
din localitate.

în cadrul festivalului vor fi pre
zentate spectacole cu piese de autori 
români și străini, se va desfășura un 
colocviu al oamenilor de teatru pri
vind promovarea ideii de pace in 
spectacolele de teatru și se va des
chide expoziția tematică „Artele și 
pacea".

(Agerpres)

Campionatul 
mondial de fotbal

Ultimele meciuri contînd pentru 
primul tur al campionatului mondial 
de fotbal au fost marcate, relevă co
respondenții agențiilor internaționa
le de presă, de’ surprinzătoarea în- 
frîngere a Spaniei în fața Irlandei 
de Nord — care face ca gazdele să 
fie repartizate într-o grupă semifi
nală foarte dificilă, alături de R.F. 
Germania și Anglia.

Deci surpriza a venit de la Va
lencia. unde solida echipă a Irlan
dei de Nord a învins Spania, prin- 
tr-un gol marcat in minutul 47 de 
Joseph Armstrong, al 100-lea gol al 
acestui campionat. „Ca și în prime
le sale două meciuri, scrie A.F.P., 
Spania a fost lipsită de un veritabil 
conducător de joc. Atacurile lor au 
eșuat mereu în fața portarului Pat 
Jennings (37 de ani), al cărui țipă
tor tricou galben apărea peste' tot. 
Am văzut o echipă a Spaniei de o 
ineficacitate, și lipsă de imaginație 
totală".

Iată componenta grupelor semifi
nale : grupa A (la Barcelona, ne 
stadionul „Nou Camp") : Polonia, 
Belgia, U.R.S.S. ; grupa B (Madiid, 
„Santiago Bernabeu") : R.F. Germa
nia, Anglia, Spania : Gtllpa C : 
(Barcelona. „Saria") : Italia. Argen
tina. Brazilia ; grupa D : (Madrid, 
„Vicente Calderon") ; Austria. Fran
ța, Irlanda de Nord.

Primele meciuri din această fază a 
competiției vor avea loc luni : Polo
nia — Belgia și Austria — Franța. 
Iar marți : Italia — Argentina și 
R.F. Germania — Anglia I*

★
Comisia de arbitri a Federației in

ternaționale de fotbal a stabilit bri
găzile ce vor arbitra în meciurile din 
cadrul turului doi al campionatului 
mondial din Spania. Arbitrul român 
Nicolae Rainea a fost programat la 
două partide: la centru, în întilnirea 
Italia —' Argentina (grupa semifina
lă C), și la margine, în meciul din
tre învingătoarea dintre Austria și 
Franța și Irlanda de Nord.

• Stadionul „23 August" din Ca
pitală a găzduit ieri întîlnirea ami
cală de fotbal dintre selecționatele 
de juniori II (jucători pînă la 16 
ani) ale Romăniei și Poloniei. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 5—0 (3—0) 
în favoarea tinerilor fotbaliști ro
mâni, Luni, de la ora 17. pe stadionul 
Republicii va avea loc revanșa.

Telegrame de felicitare adresate tovarășului 
Constantin Dăscălescu

Cu prilejul alegerii sale în funcția 
de prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu a mai primit 
telegrame din partea administrato
rului șef al Legii marțiale, coman
dant suprem al Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Bangladesh, ge- 
neral-locotenent H. M. Enshad, și a 
primului ministru al Guvernului Re
gatului Maroc. Maati Bouabid.

PLECAREA DELEGAȚIEI
Sîmbătă a părăsit Capitala dele

gația Seimului Republicii Populare 
Polone, condusă de Stanislaw Gucwa, 
mareșalul (președintele) Seimului, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale. a efectuat o vizită în tara 
noastră.

La plecare pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții polonezi au fo6t salutați de 
tovarășii Nicolae Giosan. președin
tele Marii Adunări Naționale, Vir-

*
înainte de plecare, în cadrul unei 

întilniri cu reprezentanți ai presei 
române, Stanislaw Gucwa, mareșalul 
(președintele) Seimului Republicii 
Populare Polone, exprimîndu-și sa
tisfacția de a fi fost primit de to
varășul Nicolae Ceaușescu. a spus : 
„Apreciem' deosebita cordialitate și 
înțelegere manifestate în cursul con
vorbirii de șeful statului român față 
de actuala situație din Polonia. Rela
țiile româno-poloneze cunosc o pe
rioadă favorabilă, concretizată în 
înțelegerile convenite între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski, care deschid noi perspective 
conlucrării economice, tehnico-științi- 
ffce și culturale, intensificării schim
burilor comerciale, lărgirii prieteniei 
dintre poporul român și polonez". In 
acest context, oaspetele a evidențiat 
cu satisfacție bunele relații de înțele
gere și colaborare dintre partidele, 
țările, și popoarele noastre, premisele 
ce se deschid pentru dezvoltarea în 
continuare a acestor raporturi, in in
teresul reciproc, al cauzei generale a 
socialismului și păcii, securității și 
independentei naționale, cooperării și

cinema
B Trandafirul galben : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
FLAMURA (85 77 12) - 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20, STUDIO — 10: 12: 14; 
16: 18; 20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 20,15.
■ CaKfulatorul mărturisește : ARTA 
(21 31 86) — 15,30: 18; 20, COTROCENI 
(49 4C 48) — 15,30; 17.45; 20.
B Probleme personale : CENTRAL 
(1.4 12 24) — 9; 12,15; 16: 19,15.
B Mica Ondina : DOINA (16 35 38) — 
9; 10,45; 12,30; 14,15, Pintea — 16; 18; 
20.
■ Orgolii : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17; 19.
■ Drumul oaselor : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15: 13,30.B Un echipaj pentru Singapore : DA
CIA (50 35 94) — 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 11,30; 13,30; 15.30;
17,30; 19,30.
B Grâbește-te încet : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 16; 18; 20,
B In toarce-te șl mai privește o dată: 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
B Fii bărbatul meu : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15: 15,30; 17.45; 20. 
B Bunul meu vecin Sam : SCALA 
(11 03 72) — 8,43; 11,15: 14; 16,45; 19,30, 
SALA MICA A PALATULUI — 15; 18. 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9,30; 12,30;
16; 19, MODERN (23 71 01) — 9,30; 12,30; 
IC; 19, GRADINA MODERN — 21.
B Nea Mărin miliardar : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 10,30; 12,30;
14,30; 16.30; 18,30; 20,30.
S Waterloo: PATRIA (11 86 25) — 9; 
12,30; 16; 19,30.
B Moscova nu crede în lacrimi : VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 13,30; 16; 19, 
B Soarele alb al pustiului • FERO
VIAR (50 51 40) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MUNCA (21 50 97) — 15; 
17,15; 19,30, GRADINA BUZEȘTI
(50 43 58) — 21.
B Logodnica mecanicului Gavrilov x 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
B Comoara din lacul de argint : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,13; 19,30. 
M Sunetul muzicii: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 12,30; 16; 19,30.
B Atac împotriva lui Rommel : FES
TIVAL (11163 84) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 
18; 20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,13; 
13,30; 15,43; 18; 20,15, GLORIA
(47 46 73) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
3 Campioana mea : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15.
B Superpolițistu! : GRIVITA (17 08 58)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Roberto Carlos cu 300 km pe oră :
LIRA (31 7171*) — 15,30; 17,45; 20,
GRĂDINA LIRA — 21.
B Pilot de formula I : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Anonimul venețian : EFORIE

în telegrame sînt adresate căl
duroase felicitări și urări de succes 
în îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere ce i-au fost încredințate. 
Totodată, se exprimă convingerea că 
legăturile de prietenie și cooperare 
dintre țările respective și fera noas
tră se vor întări și dezvolta continuu.

(Agerpres)

SEIMULUI R. P. POLONE
gil Teodorescu. vicepreședinte al 
M.A.N., Ion Alexandru Oproiu. se
cretar al Comisiei pentru sănătate, 
muncă, asigurări sociale și protecția 
mediului. Gheorghe Roșu si Carol 
Dina, deputati. de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Jeremi Czulinski, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Polo
niei la București, membri ai amba
sadei.-

★ * 
colaborării în Europa și în întreaga 
lume.

Referindu-se la contactele avute cu 
oficialitățile din țara noastră, con
ducătorul delegației Seimului a re
levat faptul că cele două părți au 
convenit șă promoveze noi forme de 
cooperare in producție, în industria 
electrotehnică, chimică, in transpor
turi și turism, precum șl in dome
niul materiilor prime și materialelor.

Conducătorul delegației poloneze 
s-a referit apoi la rolul pe care pot 
să-l aibă parlamentele și parlamen
tarii în lupta pentru pace, mențio- 
nind, în context. Apelul poporului 
român adresat sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrată dezarmării, acțiu
nile în favoarea păcii desfășurate în 
țara noâstră.

în încheiere, oaspetele a mulțumit 
călduros pentru posibilitatea de a 
vizita România și a avut cuvinte de 
caldă apreciere față de realizările 
remarcabile înregistrate de poporul 
român în opera de edificare a socia
lismului.

(Agerpres)

(13 04 83) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.B Lanțul amintirilor : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 12; 16: 19, VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19,15.B Atenție la pana de vultur : PACEA 
(60 30 85) — 11; 15,30; 17,30; 19.30.
B Tess : VIITORUL (11 48 03) — 9; 
12.30; 16; 19.15.
B Visul de argint al alergătorului : 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, GRADINA AURORA — 
21, TOMIS (21 49 46) .— 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GRĂDINA TOMIS — 
21,13.B Polițistul ghinionist : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30: 19,30.B Cei șapte fantastici : GRADINA 
ARTA (21 31 86) — 21,45.
B în arșița nopții t GRĂDINA CAPI- e 
TOL (16 29 17) — 21, GRĂDINA FES
TIVAL (15 63 84) — 21.
B Cinci pentru infern : GRĂDINA 
GLORIA (47 46 75) — 21.B în spahiu : GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 21,15.
B De la 9 la 5 : GRADINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21.

teatre
B Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) ; Comedie de modă veche — 
10,30; Generoasa fundație — 19,30;
(sala Atelier) : Idolul și Ion Anapoda 
— 19.
■ Radiotelevi2iunea română (str. 
Nuferilor, 14 68 00) : Studioul 8 : An
samblul „Hyperion“. Conducerea mu
zicală și prezentarea : lancu Dumi
trescu : „Atestări și continuitate în 
muzica românească* — 19,30.
B Teatrul de operetă (13 98 48) : Su- 
zana — 10,30; Mam’zelle Nltouctie —
19,30.B Teatrul ..Lucia Sturdza-Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 10,30; Mormîntul 
călărețului avar — 19,30; (sala Grădi
na Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe —10,30; 
Cabala bigoților — 19,30.
B Teatrul Mic. (14 70 81) : Efectul ra
zelor gamma — 10,30; înaintea pen
sionării — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : Stop 
pe autostradă — 11; Necunoscuta și 
funcționarul — 20.
B Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Studio): Omul care face minuni — 19. 
B Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Povestea unei iubiri — 10;
Nu ne naștem toți la aceeași virată — 
19,30; (Parcul Herăstrău) — Ordina
torul — 20.
B Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(15 56 78, grădina Boema) : Frumosul 
din pădurea zăpăcită... — 19,30; (gră
dina Batiștei) : Funcționarul de la 
Domenii — 20.
■ Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : Ritmurile tinereții — 19,
■ Teatrul „Țăndărică“ (15 23 77, gră
dina Cișmlglu) : Tlndală... cloșcă —
19,30.

Poporul român se pronunță term

PENTRU PACE, 
PENTRU DEZARMARE!

„Deplină adeziune la istoricele inițiative 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu"

Peste 50 000 de oameni ai muncii 
din municipiul Piatra Neamț — 
chimiști de la combinatul de fibre 
sintetice și de la cel de îngrășă
minte. constructori de mașini agri
cole de la întreprinderea mecanică 
„Ceahlăul", muncitori forestieri, 
textlliste au participat la un im
presionant marș al păcii, dind ast
fel expresie dorinței lor fierbinți 
de a se pune stavilă pericolului de 
război, deplinei adeziuni la strălu
citele inițiative de dezarmare și 
pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Șuvoiul uman a străbătut princi
palele bulevarde ale municipiului 
purtînd flamuri roșii și tricolore, 
portrete ale conducătorului parti
dului și statului nostru, scandind 
cu însuflețire chemări la încetarea 
imediată a cursei înarmărilor, la 
instaurarea păcii si colaborării in
tre popoare pe toate meridianele 
globului. Coloana participantilor 
s-a îndreptat apoi spre stadionul 
orașului, unde a avut loc o gran
dioasă adunare populară.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Constantin Dos- 
pinescu, prim-secreiar al comitetu
lui municipal de partid. La tribună 
au urcat apoi, rînd pe rind. repre
zentanți ai tuturor categoriilor de

„Sprijin activ propunerilor Romăniei la O.N.U."
Municipiul Slobozia a cunoscut 

atmosfera caracteristică unor mari 
evenimente politice : peste 20 000 de 
cetățeni ai orașului au participat la 
un impunător marș al păcii, urmat 
de o mare adunare populară care a 
avut loc pe stadionul „1 Mai".

în cuvîntul său, tovarășul Dumi
tru Popa, secretar al Comitetului 
municipal de partid Slobozia, a 
spus „Cu inimile pline de bucurie 
și mindrie patriotică, noi. locuitorii 
municipiului Slobozia, asemenea ce
tățenilor întregii țări, am aflat că 
Apelul poporului român, rod al 
strălucitei inițiative de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a fost 
difuzat ca document oficial al Or
ganizației Națiunilor Unite. Intre 
cele 18 milioane de semnături ale 
locuitorilor României socialiste se 
regăsesc și cele peste 35 000 ale celor 
care trăim și muncim în noul mu- 
nicipiți din inima Bărăganului — 
Slobozia. Vom întări aceste semnă
turi prin noi fapte de muncă, prin 
noi realizări pe linia progresului

Obiectivul fundamental - oprirea 
neintîrziată a cursei înarmărilor

(Urmare din pag. I) 
tre care încetarea producției de 
arme nucleare, trecerea la reduce
rea treptată a stocurilor existente 
pînă la lichidarea lor totală și in
terzicerea definitivă a tuturor ar
melor nucleare ; înghețarea cheltu
ielilor militare, urmată de trecerea 
la reducerea lor ; convenirea intre 
cele două părți a unui nivel maxim 
pentru principalele armamente ; 
oprirea amplasării și dezvoltării 
rachetelor cu rază medie de acțiu
ne in Europa, retragerea și distru
gerea rachetelor existente, elimi- 
tearea de pe continent a tuturor ar
melor nucleare și altele.

în calitate de cetățean al Româ
niei și de om care se ocupă cu 
problemele de drept international, 
atenția mi-a fost reținută in mod 
special de complexul de propuneri 
in care se concretizează profunda 
concepție a României, a președin
telui Republicii, potrivit căreia un 
climat de încredere și cooperare 
trebuie să fie dominat de întărirea 
legalității internaționale. Acestui 
mare deziderat ii corespund propu
nerile privind stingerea actualelor 
conflicte și reglementarea oricăror 
dispute pe cale politică, prin trata
tive, cele privind crearea. în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite, a 
unui organism care să acționeze in 

locuitori ai municipiului, care. în 
cuvinte emoționante, pornite din 
inimă, au dat glas voinței lor de 
pace. Exprimînd opiniile chimiști- 
ior săvineșteni. maistrul Elena 
Ciuraru a spus : „Produsele mun
cii celor ce lucrează în combinatul 
nostru sînt destinate vieții, nu dis
trugerii. Trebuie să păzim tot ce 
am creat de inspăimîntătoarele 
consecințe pe care le-ar provoca 
un nou război. Tocmai de aceea 
aprobăm din toată inima acțiunile 
și inițiativele de pace ale iubitului 
conducător al partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
menite să contribuie la încetarea 
cursei înarmărilor, la înlăturarea 
pericolului războiului".

în același spirit au vorbit și 
maistrul Petre Neacșu, de la Com
binatul de îngrășăminte chimice, 
textilista Viorica Talpalariu. de la 
întreprinderea „8 Martie", medicul 
Georgeta Volosetchi. pionierul 
Doru Corppera și alții.

în încheiere a fost adoptat tex
tul unei telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUSESCU, 
precum și al unei moțiuni către 
sesiunea specială a O.N.U. consa
crată dezarmării. (Constantin Bla- 
govici, corespondentul „Scinteii").

patriei, sporirii prestigiului ei in
ternational".

„Noi vrem să trăim și să muncim* 
in liniște și pace ! Vrem ca somnul 
copiilor noștri să nu fie tulburat de 
zgomotul armelor, de bubuitul tu
nurilor și bombelor. Tocmai de 
aceea sprijinim din toată inima 
propunerile prezentate de România 
la O.N.U.. îndreptate ferm spre 
oprirea cursei înarmărilor si înfăp
tuirea de pași concreti spre dezar
mare". s-a adresat celor prezenți 
Maria Furtună, muncitoare la în
treprinderea pentru industrializarea 
Laptelui Ialomița.

în același sens au mai vorbit 
muncitorul Costică Mitu, pioniera 
Nicoleta Dan și alții :

într-o atmosferă de mare Însu
flețire a fost adoptat textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU și al unei 
moțiuni către sesiunea specială a 
O.N.U. (Mihai Vișoiu, corespon
dentul „Scinteii").

sensul organizării tratativelor și so
luționării problemelor dintre state 
numai pe această cale, ca și propu
nerile privind sporirea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite în în
făptuirea unui program global, an- 
gajant, de dezarmare și pace.

Sînt convins că propunerile 
României, deosebit de bogate in 
conținutul lor, vor găsi un mare ră
sunet internațional. Aceasta întrucit 
ele răspund aspirațiilor poporului 
român, intereselor tuturor popoare
lor, care cer actualei sesiuni spe
ciale a O.N.U. să adopte, acum, pină 
cind nu este prea tîrziu, măsuri 
hotărite pentru a se asigura drep
tul fundamental al oamenilor — 
dreptul la pace, la viață, la liber
tate.

Fropunerile românești au girul 
milioanelor și milioanelor de cetă
țeni care și-au pus semnătura pe 
Apelul adresat sesiunii ■ speciale a 
Organizației Națiunilor Unite — a- 
pel care, prin caldul său umanism, 
exprimă, de fapt, doleanțele cele 
mai arzătoare ale tuturor popoare
lor lumii.

Sînt, in cele de mai sus, doar 
citeva gînduri și convingeri pe care 
mi le-a prilejuit citirpa textului 
atit de clar, precis și concret, al 
propunerilor românești în proble
mele dezarmării prezentate forului 
mondial.

'fl & ■■■■■■■■■■■
Ne aflăm în plin sezon estival, se

zonul concediilor la mare și al va
canțelor școlare, al excursiilor și 
popasurilor de agrement în cele mai 
pitorești zone turistice. Și cum astfel 
de zone, una mai frumoasă decît 
alta, există pe întreg cuprinsul țării, 
drumurile țării au devenit, practic, 
tot atîtea artere de comunicație ale 
traficului rutier din ce in ce mai in
tens. Dar dintre toate nervurile — 
panglici ale șoselelor, cele care duc 
spre litoral cunosc o animație cu to
tul deosebită, mai ales la sfîrșlt și 
început de săptămînă. Este și motivul 
pentru care am organizat, împreu
nă cu Inspectoratul General al Mi
liției — Direcția circulație, un raid- 
anchetă tocmai pe aceste șosele de 
maximă solicitare din județele Ia
lomița, Călărași și Constanța.

CALATORULUI tl $TA BINE CU 
DRUMUL.» BUN, așa cum este ccl 
care străbate, de la un capăt la al
tul, județul Călărași, pînă la trecerea 
Dunării cu unul din cele două bacuri 
care cărăușesc zilnic între orele 6 și 
22, așa cum este șoseaua care stră
bate Dobrogea pînă la marea cea 
mare, și care ți se așterne privirii, 
netedă și îmbietoare, de îndată ce 
treci podul de la Giurgeni. Ceea ce 
nu se poate spune și despre cei 150 
de kilometri ai drumului internațio
nal care străbate Bărăganul ialomi- 
tean, numit „Șoseaua soarelui". Fru
moasă imaginea, dar tocmai soarele, 
lumina zilei caniculare ne-au ajutat 
să-i vedem mai îndeaproape denive
lările, indicatoarele deteriorate, lip
sa de marcaj. Am aflat însă cu 
surprindere că de „Șoseaua soare
lui" și de celelalte din Ialomița răs- 
nunde secția de drumuri, cu sediul 
in alt județ, tn Călărași, iar șeful 
secției respective n-a mai călătorit 
pe drumurile lalomitene de mult de 
tot. nici măcar din curiozitate să 
vadă la fața locului că nu e vorba 
de nici o investiție, ci numai de 

. întreținerea acestora, cu mijloacele 
pe care le are in dotare. încă 

nu e prea tirziu ca respectiva 
secție de drumuri, impreună cu 
organele locale din așezările străbă
tute de drumul internațional de 
la popasul Sinești pină la podul 
de la Giurgeni să fie pus la punct, 
treabă de citeva zile, cu atit mai 
mult cu cit in iulie și august tra
ficul rutier va atinge valori maxime 
și ar îngreuna lucrările. Intervenție 
absolut necesară și urgentă, întrucit 
asemenea Dunării, care-și culege și 
își poartă apele din toată țara pină 
in mirifica Deltă și mai departe, spre 
mare, „Șoseaua soarelui", vecină cu 
marele fluviu, își adună multe din 
drumurile țării intr-un singur și ne
întrerupt șuvoi, pînă plonjează direct 
în plajele frumoaselor stațiuni de pe 
litoral.

DE LA AȚIPIREA LA VOLAN 
PtNA LA ACCIDENT nu mai e de- 
eit o invirtitură de roată, lucru de 
care aveam să ne convingem în timp 
ce discutam, la postul său de obser
vație din comuna Dorobanțu — Con
stanța, cu plutonierul adjutant 
Gheorghe Negru. Deodată, fluierul 
său a fost urmat, aproape instanta
neu, de un scrîșnet strident de roți, 
în timp' ce vorbea cu noi, privirea 
lui supraveghea șoseaua și obser
vase un autoturism care părăsise 
axa acesteia și rula pe banda din 
sens invers, gata-gafca să intre in 
șanț și, de acolo, intr-un zid. La vo
lan — G. Apostol din Botoșani. A 
coborît din mașină, galben ca ceara, 
freeîndu-se la ochi. înăuntru, soția 
și copiii dormeau duși, ca și cei doi 
pasageri de ocazie „culeși" de pe 
drum. Plecase din Botoșani la ora 
3 și, după 8 ore de conducere fără 
Întrerupere. îl prinsese somnul toc
mai cind mai avea doi pași pînă la 
Constanța.

Am fost, fără să vrem, martorii 
unui act tipic de ceea ce, în termeni 
specifici, dar seci, se numește „pre
venirea unui accident". Ce s-ar fi în- 
timplat dacă n-ar fl fost prezența 
de spirit a acelui subofițer de mili
ție 1 S-ar fi întîmplat ceea ce s-a 

întîmplat o noapte mai tîrziu. intre 
Urziceni si Buzău, cind. ador
mind la volan, conducătorul mașinii 
15-B-6318 a părăsit sensul de mers 
si s-a izbit puternic de o autobenă 
care venea din fată, pierzîndu-și 
viata.

Circulația pe timp de noapte, pe 
distanțe de sute de kilometri, ade
sea fără nici o oprire, pentru a a- 
junge din Satu Mare sau Suceava, 
din Sălaj sau Arad cu o oră mai de
vreme pe plajă, in condițiile în care 

Circulația rutieră în sezonul estival
Raid-anchetă la început și slîrșit de săptămînă pe drumurile spre și dinspre litoral

toți ocupanții din mașină dorm, iar 
tu, la volan, trebuie să' înfrunți în
tunericul, luminile unor faruri ade
sea orbitoare datorită nesocotinței 
altora, să treci prin localități ador
mite și prin cimpia parcă fără sfirșit, 
monotonă, constituie una din cau
zele cele mai frecvent generatoare 
de accidente în acest sezon.

împreună cu tovarășul colonel 
Gheorghe Ene, din Inspectoratul Ge
neral al Miliției, și cu Aurel Flores- 
cu. de la Ministerul Turismului, 
stăm de vorbă, la miez de noapte și 
apoi înainte de revărsatul zorilor, cu 
citiva dintre cei care s-au aflat la 
volanul mașinii ore si ore in șir pe 
caniculă și pe întuneric : brașovea
nul Ion Manolescu (3-BV-3628) sur
prins pe teritoriul Ialomiței, care 
voia să ajungă undeva, prin Că
lărași, fără nici o escală, cu doi pa
sageri care dormeau buștean ; bucu- 
reșteanul Gheorghe Moise (18-B-3174), 
care plecase la 2,20 noaptea din 
Constanța șl la 4,30 trecea ca o vi

jelie prin Slobozia, pentru a nu în- 
tîrzia dimineața la slujbă, circuited, 
în medie, cp 80 km pe oră, deși era 
proaspăt posesor al permisului de 
conducere ; Ion Stana (l-OT-522) 
care părăsise la miezul nopții Sla
tina și, rulînd non-stop, voia musai 
să prindă răsăritul soarelui pe pla- 
jă... Știți ce ne-au răspuns cei trei 
și încă multi alții pe care i-am în
trebat de ce nu opresc, din cind în 
cind, după o oră-două de conduce
re sau după 100—150 de kilometri 

parcurși. pentru o scurtă relaxare ? 
Un răspuns parcă tras la indigo :

— Păi, mă gîndeam să cîștig o oră...
Pentru acest „cîștig" de o oră, unii 

au plătit cu viața lor și a celor pe 
care-i transportau. E de mirare cum 
oameni în toată firea nu se gîndesc 
la acest lucru, considerînd că nu lor, 
nu tocmai lor li se poate întîmpla 
așa ceva. Degfeaba le-a recomandat 
ofițerul Marian Popa, șeful forma
țiunii circulație Urziceni. unor con
ducători auto nocturni, vădit obosiți 
și somnoroși să tragă pe dreapta sau 
să se odihnească și să doarmă pe 
traseu la unul din popasurile turis
tice de la Sinești. Matu și Privighe
toarea sau la hotelurile din Slobo
zia. Susțineau una și bună : n-au 
timp de pierdut. în toate aceste^ca- 
zuri. cu sau fără voia celor aflati la 
volan. împreună cu ofițerii si subofi
țerii din subordine, căpitanul Con
stantin David, șeful serviciului circu
lație al Miliției județului Ialomița, 

care-si petrece multe „nopți albe" 
natrulînd și veghind fluxul neîntre
rupt al traficului, au luat măsura de 
a stopa astfel de curse „contracrono- 
metru" de sute si sute de kilometri, 
invitindu-i pe cei de la volan să 
tragă pe dreapta, să se odihnească, 
în interesul lor. al siguranței tuturor 
participantilor la trafic.

O INEDITA EXPOZIȚIE DE MA
ȘINI, ȘOFERI ȘI... DIRECTORI a 
fost organizat in Plata portului din

Călărași, la indicația comitetului ju
dețean de partid. Au fost aduse trac
toare depistate de miliție, sîmbătă 
noaptea, pe la casele mecanizatorilor, 
unele la zeci de kilometri de locul 
unde ar fi trebuit să se afle, trac
toare și autocamioane ai căror con
ducători, în loc 6ă se afle la muncile 
cîmpului, au fost găsiți in curse clan
destine, ba chiar și un ditamai auto
buz de călători, care umbla bram
bura. La această inedită'expoziție de 
mașini au fost aduși nu numai trac
toriștii și șoferii acestora, aflațt in 
culpă, ci și directorii S.M.A. și ai 
altor unități economice de care apar
țineau. pentrU a constata „pe viu" 
consecințele propriei lor lipse de 
control' șl supraveghere. Insolita ex
poziție s-a soldat cu autocritici și 
angajamente din partea celor cu per
mise de conducere, ca și a celor cu 
funcții de conducere.

Din păcate. în timpul raidului nos
tru am întîlnit destule autovehicule 
ale întreprinderilor circuited în alte 

interese decît ale întreprinderilor. 
Autoizoterma 31-IL-5159 era sigilată 
și șoferul Nelu Ionescu ne-a asigurat, 
fără să clipească : „Marfă specială" 
Cind colo, ce să vezi ? „Marfa spe
cială" nu era altceva decît... mobilă 
pe care o transporta Nelu fără for
me legale, pe cont propriu, și pe o 
distanță de zeci de kilometri. La rîn- 
dul său, lancu Adrian de la 
l.T.S.A.I.A., autobaza Urziceni, o 
pornise cu noaptea-n cap spre Gîr- 
bovi cu autobasculanta 31-IL-4887, 
pentru a ridica „niște produse" de la 
stîna tatălui său, dar n-a făcut nici 
o... brinză. Nici el. nici ceilalți care 
au fost surprinși in astfel de curse 
clandestine, fiind drastic sancționați.

PRIORITATE ABSOLUTA MAȘI
NILOR AGRICOLE ! O intîmplare 
petrecută în plin Bărăgan, intre Ur
ziceni și Slobozia : 5 combine auto
propulsate, .precedate de un autotu
rism de teren cu lampă semnaliza
toare, aveau de străbătut 3 kilometri 
oină la un lan care trebuia re
coltat. Avind in vedere faptul că se 
deplasau cu circa 20 km pe oră, în
seamnă că distanța respectivă putea 
fi străbătută în 9 minute. Minute în 
care, datorită mașinilor cr\re veneau 
din sens invers, dinspre litoral, în 
spatele combinelor s-a format o co* 
Ioană de citeva zeci de mașini, ai că
ror șoferi au început să claxoneze, 
să se agite, să încerce să ciștige 
cîțiva metri luind locul celui din 
fată, cu prețui unor depășiri extrem 
de riscante, doi dintre ei sfîrșind 
prin a se tampona. Și astfel, cei doi 
au pierdut o oră pînă și-au „lămu
rit" culpele reciproce în fata agentu
lui de circulație și au primit dove
zile de reparații, care reparații vor 
mai dura și ele citeva ore bune, dacă 
nu zile. Și totul, din cauza cîtorva 
minute în care și-au pierdut răbda
rea.

E vremea recoltării griului, a legu
melor. E vremea cind mașinile agri
cole sînt nevoite, uneori, pe anumi
te porțiuni de drum, chiar interna
tional fiind, să-și facă apariția în 

traficul rutier. încetinindu-i. pe 
citiva kilometri, ritmul. Și e vre
mea în care trebuie să înțelegem că 
ne aflăm nu numai in plin sezon es
tival, ci și în plină campanie de re
coltare și prioritate absolută, pe orice 
arteră de circulație, o are pîinea ! 
în loc să ne pierdem răbdarea pen
tru citeva minute de întîrziere. să 
acordăm nu numai prioritate, ci tot 
concursul celor care trebuie să 
siringă la timp și fără pierderi roa
dele cîmpului, ale muncii omului.

CU PESTE 100 KM PE ORA PRIN 
LOCALITATE, mai exact cu 102 kilo
metri pe oră a fost surprins de apa
ratul radar, înainte de răsăritul soa
relui, circuited prin centrul co
munei Bucu-Ialomița, autoturismul 
18-B-7081. La volan — un ospătar 
din București, Nainden Calintaru. 
întrebat de ce merge cu o astfel de 
viteză, cel de la volan a răspuns ;

— Vreți să fiu sincer ? Nu cre
deam că la ora asta ar mai putea 
exista vreun milițian. Și. cu atit mai 
puțin, radarul.

Ospătarul a fost „servit" cu sanc
țiunea de rigoare, ca și alți 20 de v>- 
tezomani de la volanul tot atîtor ma
șini din cele peste 300 cite au trecut 
prin fața aparatului în acea primă 
oră matinaiă.

Două concluzii se desprind din 
acest episod, ca și din întregul raid- 
anchetă : una, că atit ziua, cit și 
noaptea, șo>scaua București-Constan- 
ta. prin Urziceni si Slobozia, este 
foarte aglomerată și se recomandă 
și folosirea șoselei prin Călărași, ca 
și a acelora care vin vinspre Mol
dova prin Galați și Brăila sau cea 
dinspre Brașov prin Buzău-Țăndă- 
rei ; și, a doua, că în tot sezonul 
estival, serviciile de circulație din 
județele cu drumuri care duc spre 
și dinspre litoral se află zi și noapte 
la post, ca și aparatele radar, dealt
fel. tocmai pentru a se asigura o 
circulație cursivă, civilizată, in de
plină siguranță.

Petre POPA
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De la tribuna sesiunii speciale a O. N.U

Vibrantul apel la pace, la dezarmare 
al oamenilor de știință din România
Intervenția reprezentantului Comitetului național român 

„OAMENII DE ȘTIINȚĂ ȘI PACEA"
NAȚIUNILE UNITE 26 — In ca

drul dezbaterilor sesiunii speciale 
a Adunării Generale consacrată 
dezarmării . a luat cuvîntul repre
zentantul COMITETULUI NAȚIO
NAL ROMAN ..OAMENII DE 
ȘTIINȚA SI PACEA", prof. univ. 
Gheorghe Ciucu, secretar al comi
tetului. <

Adresînd Adunării Generale sa
lutul si mesajul de pace ale oame
nilor de stiintă români, vorbitorul 
a exprimat îngrijorarea profundă 
a acestora fată de escalada verti
ginoasă a cursei înarmărilor, fată 
de creșterea încordării în lume, cu 
pericolele a’armante ne care aces
tea le implică, si a lansat.

dezarmării si păcii. Ei șînt atașați 
cauzei întăririi securității a dezar
mării în Europa si în lume, opri
rii amplasării si dezvoltării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune 
ne continent, făuririi unei Europe 
fără arme nucleare. Savanții ro
mâni aprobă și susțin consideren
tele Marii Adunări Naționale, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind problemele care fac obiec
tul actualei sesiuni speciale consa
crată dezarmării, prezentate de mi
nistrul de externe român din îm
puternicirea președintelui Nicolae 
Ceausescu.

Președintele S.U.A. l-a primit pe 
ambasadorul român la Washington

in numele Comitetului na
țional român „OAMENII DE 
ȘT1INTA 51 PACEA", CHEMA
REA CĂTRE TOATE GUVER
NELE REPREZENTATE LA SE
SIUNE. CĂTRE TOȚI OAME
NII DE -----------
TOATE 
DE A 
PENTRU 
GENTĂ 
CONCRETE DE DEZARMARE, 
IN PRIMUL 
DEZARMARE 
PENTRU EDIFICAREA UNEI 
PĂCI TRAINICE IN LUME.

STIINTA, CĂTRE 
POPOARELE LUMII 
MILITA NEOBO'IT 
ADOPTAREA UR- 

A UNOR MĂSURI

RIND DE 
NUCLEARA,

Vorbitorul a arătat că în această 
perioadă, a desfășurării sesiunii 
speciale. în România, ca dealtfel în 
întreaga lume, se desfășoară ample 
acțiuni în spriiinul dezarmării, 
pentru reușita eforturilor ce le de
pune cel mai reprezentativ forum 
mondial, pentru obținerea unor 
rezultate concrete în direcția opri
rii cursei înarmărilor, a înfăptuirii 
dezarmării. în primul rînd a dezar
mării nucleare. în context, a fost 
subliniată însemnătatea APELULUI 
POPORULUI ROMAN ADRESAT 
SESIUNII SPECIALE A ORGANI
ZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE 
CONSACRATA DEZARMĂRII, 
semnat de 
între care

Oamenii 
noastră, a
politica externă a României, ini
țiativele sale în favoarea păcii, 
cooperării și înțelegerii între po
noare. elaborate si promovate cu 
participarea directă a președin- 

Nicolae Ceaușescu, mili- 
neobosit pentru. o lume a

18 milioane de oameni, 
si slujitorii științei.

de știință din țara 
spus vorbitorul, sprijină

în MESAJUL ADRESAT SIM
POZIONULUI INTERNAȚIONAL 
„OAMENII DE ȘTIINȚA ȘI PA
CEA", desfășurat la București în 
septembrie 1981, cu participarea 
unui mare număr de oameni de 
știință din țări de pe toate conti
nentele, conducători de organizații 
internaționale din sistemul O.N.U., 
reprezentanți ai unor organizații 
neguvernamentale, președintele 
României a exprimat cu fidelitate 
gîndurile și năzuințele poporului 
nostru. Putem afirma, a continuat 
vorbitorul, că o experiență istorică 
de peste două milenii îndreptățește 
poporul român să cunoască , bine 
valoarea inestimabilă pe care o re
prezintă pacea pentru dezvoltare, 
pentru participarea plenară a tutu
ror națiunilor, mari sau mici, la 
progresul mondial, la îmbogățirea 
civilizației universale. Oamenii de 
știință din țara noastră consideră 
drept o îndatorire fundamentală ca, 
printr-o atitudine clară, militantă, 
să pună puterile rațiunii, ale cu
noașterii în serviciul rezolvării 
pașnice a tuturor problemelor ce 
confruntă omenirea, pentru elimi
narea definitivă a războiului, pen
tru edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

în condițiile în care zecile de mii 
de focoase nucleare existente în 
lume amenință civilizația, specia 
umană însăși, o astfel de atitudine 
a celor ce muncesc pe tărîmul știin
ței se impune ca o datorie primor
dială, etică și profesională. Nu vom 
putea niciodată să acceptăm risipa 
absurdă care decurge din faptul că 

■pește 400 000 de specialiști continuă 
să lucreze pentru escaladarea can
titativă și calitativă a cunsei înar
mărilor.

în cuvîntarea rostită cu prilejul 
constituirii Comitetului național ro
mân „Oamenii de știință și pacea",

președintele comitetului, acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, arăta: „Consider că, în 
împrejurările actuale — cind asis
tăm la o agravare a situației inter
naționale, la sporirea pericolelor la 
adresa păcii și independenței po
poarelor, ca urmare a accentuării 
cursei Înarmărilor, a înmulțirii fo
carelor de conflicte și război — 
toți slujitorii științei, indiferent de 
domeniul in care iși desfășoară 
activitatea, au înalta îndatorire și 
răspundere de a se manifesta in 
modul cel mai activ ca militanti 
fermi pentru pace și destindere in
ternațională".

în continuare, vorbitorul a înfă
țișat acțiunile organizate în țara 
noastră in sprijinul dezarmării și 
păcii, susținînd ideea convocării u- 
nui congres mondial al slujitorilor 
științei,-care să aleagă un comitet 
internațional,' reprezentat în mod 
permanent atît la O.N.U., cît și în 
alte importante foruri mondiale în 
care se dezbat problemele păcii.

în concepția oamenilor de știință 
români — a spus el — este nece
sar să se facă totul, să se mobili
zeze la maximum talentul si pu
terea de muncă ale celor angajați 
pe tărîmul științei și tehnologiei, 
spre a oferi popoarelor soluții via
bile în vederea acoperirii nevoilor 
de energie, hrană, ocrotire a me
diului. împotriva bolilor, pentru 
lichidarea subdezvoltării si a de
calajelor economice.

în continuare, reprezentantul ro
mân a amintit propunerile concrete 
ale tării noastre, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind înghe
țarea și reducerea bugetelor mili
tare și alocarea unei părți din su
mele astfel eliberate pentru ajuto
rarea țărilor în curs de dezvoltare.

La chemarea președintelui țârii 
— a relevat vorbitorul — poporul 
român și-a manifestat cu deosebită 
vigoare opțiunea sa clară pentru 
pace și dezvoltare. în cadrul unor 
manifestații impresionante, care au 
avut un larg ecou internațional, 
muncitorii, țăranii, intelectualii, fe
meile și tineretul din România au 
spus un NU HOTĂRÎT ABERAN
TEI CURSE A ÎNARMĂRILOR. 
Pornind de la răspunderea și rolul 
deosebite ce revin oamenilor de 
știință în lupta pentru pace și dez
armare, Comitetul național român 
„Oamenii de știință și pacea" con
sideră că este necesar să se asigure 
condiții ca aceștia să-și exDtină 
punctul lor de vedere atît la O.N.U., 
cit și in alte organisme internațio
nale, să poată participa, pe o bază 
permanentă, la dezbaterea tuturor 
problemelor ce privesc dezarmarea și pacea.

WASHINGTON 26 /Agerpres). — 
La 25 iunie, președintele Statelor 
Unite ale Americii Ronald Reagan, 
l-a primit pe Mircea Malita. care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador ex
traordinar si plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
președintelui Statelor Unite ale A- 
mericii. Ronald Reagan, și doamnei 
Nancy Reagan cele mai bune urări 
de sănătate si fericire personală, de 
prosperitate, pace si progres pen
tru poporul american. A fost ex
primată satisfacția că. pe baza prin
cipiilor de drept consacrate prin în
țelegerile româno-americane la ni
vel înalt, s-au realizat relații fruc
tuoase în toate domeniile de activi
tate si există multiple posibilități în 
vederea extinderii și adîncirii colabo
rării. atît în domeniul relațiilor bi
laterale. al schimburilor comerciale, 
stjintifice. cultural-artistice. cît și in 
sfera vieții internaționale, pentru re-, 
glementarea pașnică, prin riegocieri, ' 
a diferendelor dintre state, pentru 
o rezolvare constructivă a probleme-

majore care confruntă omenirealor 
contemporană.

Mulțumind, președintele Ronald 
Reagan a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceausescu, poporului 
român, cele mai bune urări de 
succes, prosperitate si pace. Mentio- 
nind că relațiile bilaterale cu Româ
nia s-au dezvoltat atît de bine în 
ultimii ani datorită în primul rînd 
aplicării principiilor respectului re
ciproc. recunoașterii suveranității e- 
gale si independentei naționale, pre
ședintele Ronald Reagan a arătat că 
prețuiește relațiile cu România, po
litica sa externă independentă și îm
părtășește dorința de reducere a stă
rii de tensiune în lume, pentru ca 
popoarele să aibă posibilitatea de a 
se dezvolta în pace. El și-a expri
mat încrederea că relațiile bilatera
le se vor intensifica, iar punctele 
de vedere se văr apropia tot mai 
mult, ducînd la o dezvoltare conti
nuă a cooperării și înțelegerii.

La ceremonie, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, au parti
cipat John Scanlan, adjunct al a- 
sistentului secretarului de stat pen
tru Europa. Richard Pipes, consilier 
la Consiliul Securității Naționale, 
alte persoane oficiale.

Ministrul afacerilor externe al României 
a fost primit de vicepreședintele S.U.A.

WASHINGTON 26. Trimisul Ager
pres, Neagu Udroiu, transmite : Mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România. Ștefan Andrei, 
a fost primit, la Casa Albă, de 
George Bush, vicepreședintele State
lor Unite ale Americii.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc, a fost exprimată satisfacția pen
tru evoluția ascendentă a relațiilor 
de cooperare dintre România și Sta
tele Unite și a fost manifestată do
rința celor două state de a extjnde 
în continuare raporturile româno- 
americane.

în cursul întrevederii s-a efectuat 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme internaționale actuale și. 
îndeosebi, cu privire la situația din 
Liban, s-a exprimat voința de a se 
dezvolta conlucrarea celor două țări 
în sfera relațiilor internaționale. în 
interesul soluționării marilor proble
me care confruntă omenirea, al cau-

zei păcii, destinderii și colaborării 
între toate națiunile.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

Ministrul afacerilor externe 
României. Ștefan Andrei, a avut, la 

• Washington, o întrevedere cu secre
tarul Departamentului de Stat al 
S.U.A., Alexander Haig. în cursul 
convorbirii au fost abordate proble
me legate de dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor româno-americane. 
Au fost discutate, de asemenea, o 
serie de aspecte ale vieții politice 
internaționale actuale.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, au 
participat Lawrence Eagleburger, 
subsecretar de stat al S.U.A. pentru 
problemele politice, și Mircea Ma- 
lita, ambasadorul țării noastre 
Washington.

al

la

LIBAN
Mari pierderi umane 

și materiale ca urmare 
a bombardamentelor 

israeliene
BEIRUT 26 (Agerpres). — După 

cum relatează agențiile internațio
nale de presă în corespondentele tri
mișilor lor din Liban, sîmbătă, în 
Beirutul distrus de violentele bom
bardamente israeliene din ultimele 
patru zile, efectuate din aer. de pe 
uscat sau de ne mare, nu au fost 
înregistrate noi atacuri din partea 
forțelor agresoare. Au putut fi con
statate. astfel, grelele pierderi uma
ne si materiale suferite în urma ul
timelor valuri de bombardamente is
raeliene.

Israelul a proclamat vineri seara 
o nouă încetare a focului, cea de-a 
patra de la declanșarea invaziei sale 
în Liban. Dar, relevă agenția U.P.I., 
forțele israeliene și-au întărit sîm
bătă pozițiile în jurul Beirutului.

într-o declarație difuzată de agen
ția palestiniană de știri W.A.F.A., 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, a spus că 
recurgerea de către Israel la utili
zarea a tone de explozibil extrem de 
puternic împotriva persoanelor civile 
libaneze și palestiniene reprezintă 
dovada cea mai clară că acesta se 
află în impas, confruntat cu fermi
tatea de nezdruncinat a palestinieni
lor si libanezilor.

Agenția W.A.F.A. informează că 
Mișcarea Națională Libaneză a res
pins 
care 
și a 
nezi 
rlnță 
legitimitatea 
nale față de agresor.

toate condițiile de predare pe 
Israelul încearcă să le tmnună 
lansat tuturor patrioților liba- 
apelul de a organiza o confe- 

generală pentru a exprima 
unei rezistențe natio-

S.U.A

din funcția de secretar 
de stat

WASHINGTON 26 (Agerpres) — 
Președintele Ronald Reagan a anun
țat. într-o scurtă declarație televi
zată, demisia lui Alexander Haig din 
funcția de secretar de stat al S.U.A. 
— relatează agențiile U.P.I. și A.P. 
Șeful statului american nu a dat de
talii asupra demisiei, limitîndu-se să 
declare că a acceptat-o cu .mare 
re<f-et“.

Ronald Reagan a anunțat, cu ace
lași prilej, numirea ca secretar de 
stat a lui George Shultz, care a de
ținut. în trecut, o serie de posturi 
guvernamentale, intre care si oe cel 
de ministru de finanțe. în adminis
trația Nixon.

într-o declarație făcută presei. 
Alexander Haig a arătat. în esență, 
că demisia sa a intervenit ca ur
mare a faptului că politica externă 
a S.U.A.
vreme de 
Inițial cu

s-a indeoărtat în ultima 
linia ne care a cnnvenit-o 
președintele Reagan.

geneva: Conferința statisticienilor europeni

Mesajul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

cu

GENEVA 26 (Agerpres). — La 
Geneva sînt în curs de desfășurare 
lucrările Conferinței • statisticienilor 
europeni, prezidată de șeful delega
ției României. Uie Șalapa, directorul 
general al Direcției Centrale de Sta
tistică, La reuniune participă repre
zentanți ai țărilor membre ale Co
misiei Economice O.N.U. pentru Eu
ropa. Dezbaterile, care se desfășoa
ră într-un 
ni rea a 30 
conferinței 
organelor

moment festiv — împli- 
de ani de activitate a 
— sînt dedicate muncii 
naționale, specializate în

domeniile statisticii, 
cooperării europene, 
corelării sistemelor 
bilanțuri naționale.

S-a adoptat programul de lucru 
conferinței pe perioada 1982—1986, 
în care au fost incluse măsuri și ac
țiuni concrete pentru continua per
fecționare a schimburilor de infor
mații și a colaborării în domeniul 
statisticii pe plan european.

Delegația tării noastre a prezentat 
date privind experiența României în 
acest domeniu.

colaborării 
dezvoltării 
de conturi

Si 
Si 
și
al

continuării cursei înarmărilor, pentru pace
relațiilor tradiționale de colaborare
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nordul Europei tre- 
o zonă denucleari-

AL
au 

țări

Nordul Europei — 
zonâ denudearizată

CONGRESUL MONDIAL 
CARDIOLOGILOR, la care 
participat specialiști din 79 de 
și-a încheiat lucrările la Moscova. 
Din România, la congres au luat

„Scriitorii

Agențiile de presa transmit

intre popoare. Delegația Uniunii 
scriitorilor din România a fost 
formată din Octavian Paler, care 
* prezentat comunicarea „Cultura 
și pacea", și Mircea Tomuș.

Jean-Loup 
stația „Sa-

Noi acțiuni și luări de poziție împotriva

N. CORBU
4

c/e c/amimed

concomitent cu lucrările sesiunii privind 
dotarea unor forțe armate cu noul 

un tun mai aparte, cu o cadență ul- 
de lovituri pe minut, adică 50 de proiec- 
secolul vitezei, e un tun grăbit - „repede-

vorbesc de

EXPOZIȚIE DE ARTA PLASTICA ROMANEASCA LA HAGA. In 
sălile societății „Pulchri Studio", din Haga, a avut loc inaugurarea unei 
expoziții de artă plastică românească. Au fost expuse 133 lucrări de pic
tură, artă grafică și sculptură. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
baronul van Boetzelaer van Asperen, președintele părții olandeze in Co
misia mixtă pentru aplicarea acordului cultural dintre Olanda ți România, 
care o subliniat că această nouă manifestare de cultură se înscrie pe linia 

----- , dintre ceie două țări.

COPENHAGA 26 (Agerpres). - 
întruniți în orașul danez Ribe, în 
cadrul reuniunii lor anuale, șefii de 
quvern ai celor cinci țări nordice — 
Danemarca, Finlanda, Islanda, Nor
vegia și Suedia - au făcut un 
schimb de păreri in probleme ale 
securității și reducerii armamentelor 
în lumina lucrărilor celei de-a doua 
sesiuni speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. pentru dezarmare. Ei 
au subliniat că 
buie să devină 
zată.

contempQrani 
și contribuția lor 
la cauza păcii"

BONN 26 (Agerpres). — Intre
și 26 iunie s-au desfășurat la Koln 
lucrările Congresului internațional 
„Interlit ’82“ cu tema „Scriitorii 
contemporani și contribuția lor la 
cauza păcii", la care au luat parte 
scriitori din 48 dc țări. Participan- 
ții au relevat responsabilitatea ce 
revine scriitorilor in lumea con
temporană și contribuția pe care 
trebuie s-o aducă el la promovarea 
idealurilor de pace și înțelegere

Proteste împotriva amplasării 
de noi rachete în Italia

ROMA 26 (Agerpres). — Simbătă, 
la Palermo, s-a dat startul in „Ca
ravana păcii", care se va încheia la 
28 iunie la Roma,

In capitala țării, participanta la 
„Caravana păcii" vor remite primu
lui ministru, Giovanni Spadolini. un 
protest, semnat de peste un milion 
de persoane, împotriva amplasării, 
în localitatea siciliană Comiso, a ce
lei mai mari baze nucleare a S.U.A. 
din Europa occidentală.

„încetarea cursei înarmărilor 
cit nu este prea tirziu"

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Luind cuvîntul in Camera Repre
zentanților, congresmanul american 
E. Markie s-a pronunțat pentru 
înghețarea cît mai urgentă a arma
mentelor nucleare. „Un număr tot 
mai mare de americani, a spus el. 
au ajuns la concluzia că încetarea 
cursei înarmărilor constituie o mă
sură care trebuie adoptată urgent, 
cît nu este prea tirziu".

In opera „Cavaleria rusticanâ", personajul principal, Turidu, Iubi
tul Santuzzei, este, in final, înjunghiat de rivalul său ; cade (teatral, 
după indicațiile regizorale) în timp ce corul începe o arie : „repede- 
repede, haideți să-l ducem / repede-repede, haideți să-l salvăm". Co
rul iși antă liniștit partitura, destul de lunguță, fără ca nici unul să 
miște, apoi se termină aria, se termină și Turidu cel grabnic ajutat ; 
cortina cade și urmează aplauze. Așa-i la Operă.

...In această săptămină s-au terminat dezbaterile generale la se
siunea specială a O.N.U.

...In această săptămină, 
dezarmarea, s-a anunțat 
tun „Vulcan - Phalanx". E 
tra rapidă a tirului : 3 000 
tile-PE SECUNDA I Trăim în 
repede, haideți cit mai repede".

...In această săptămină s-a anunțat crearea unui comandament pen
tru războiul in Cosmos. Dar cum aceasta a coincis cu emoționante 
declarații despre dezarmare și cum mulți filozofi, din antichitate pină 
azi, s-au ocupat și de cosmogonie, este probabil că noul comanda
ment se va consacra războiului de idei privind cosmosul. Avînd, de
sigur, state majore capabile să proiecteze în spațiul sideral imperati
vele megatonice ale lui Kant-Laplace sau fascicule de argumente 
aristotelice (interdicția e doar pentru Democrit, ■ compromis prin vi
ziunea lui atomică).

. In această săptămină cind pe un țărm al Atlanticului se rosteau 
otitea cuvintări frumoase, pe malul de vizavi al Oceanului s-au mai 
pronunțat două discursuri. Unul anunța lansarea la apă a unui nou 
submarin nuclear, înarmat cu rachete nucleare cu focoase multiple -

ÎN COMUNICATUL publicat 
după convorbirile purtate de To
dor Jivkov, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, și pri
mul ministru al Greciei, Andreas 
Papandreu. care a întreprins o vi
zită oficială în Bulgaria, se eviden
țiază că in discuțiile referitoare la 
problemele, internaționale actuale, 
un loc deosebit a revenit proble
melor păcii și securității europene, 
îndeosebi celor legate de asigura
rea păcii, securității și bunei ve
cinătăți în Balcani. Părțile s-au 
pronunțat pentru ideea transfor
mării Balcanilor într-o zonă de- 
nuclearizată.

EDIȚIA A X1V-A A TtRGULUI 
INTERNAȚIONAL DE CHIMIE 
„1NCHEBA-82" s-a deschis la Bra
tislava. România participă cu o 
gamă largă de produse ale indus
triei chimice. Pavilionul României 
a fost vizitat de Jozef Lenart, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Slovacia, de alți 
membri ai conducerii de partid și 
de stat din R.S. Cehoslovacă.

parte prof. Ioan Pop D. Popa. prof. 
Leonida Gherasim, rectorul Insti
tutului de medicină și farmacie din 
București, prof. Costin Carp, de la 
Clinica de cardiologie a spitalului 
Fundeni. Timp de o săptămină. în 
cadrul acestei reputate reuniuni 
științifice au fost prezentate peste 
900 de comunicări și referate în 
probleme actuale ale cardiologiei 
teoretice, experimentale și clinice.

NAVA COSMICA „SOIUZ T-6“, 
cu echipaj sovieto-francez, s-a cu
plat, la 25 iunie, cu complexul or
bital de cercetări științifice ,JSa- 
liut-6" — „Soiuz T-5". Echipajul 
navei „Soiuz T-6", format din 
cosmonauții sovietici Vladimir Dja- 
nibekov și Aleksandr Ivancenko 
și cosmonautul francez 
Chretien, a trecut pe 
liut-6".

CU PRILEJUL „LUNII DE SO
LIDARITATE CU LUPTA PO
PORULUI COREEAN", la Phe
nian a avut loc, la 25 iunie, un mi
ting la care au participat peste 
100 000 de Locuitori ai capitalei 
R.P.D. Coreene. Mitinguri de masă 
și demonstrații similare au avut loc 
vineri în numeroase orașe și locali
tăți din R.P.D. Coreeană, la ele 
participînd zeci de mii de oameni 
ai muncii, tineret, studenti.

o bijuterie a tehnicii puse în slujba progresului umanității (avansarea 
sau înaintarea spre neant este și ea progres ?).

Celălalt discurs anunța creșterea alocațiilor pentru compensarea 
cheltuielilor din războiul cel mai costisitor pe cap de ce
tățean - 1 miliard de lire sterline pentru o mie de locuitori. Firește, 
armamentul distrus intr-un conflict trebuie înlocuit („repede-repede"), 
altfel s-ar putea spune că s-a produs vreo dezarmare. (înlocuirea tine
rilor care au pierit intre stîncile golașe sau în apele înghețate nu 
pune probleme, viețile nu au cotă la burse).

...In această săptămină au continuat luptele in Orientul Mijlociu 
blindajul, fac o gaură 
provoacă o imensă 
100 de atmosfere,

folosindu-se noi arme antitanc : perforează 
cit o nucă, iar proiectilul, ajuns In Interior, 
supropresiune - unele surse 
altele de 200 sau chiar 300 de atmosfere - greu de precizat, de
oarece echipajele lovite nu pot face relatări ulterioare. Deoa
rece, „după aceea”, membrii echipajelor nu 
targă ; nu sint nici măcar adunate resturi dislocate - nu, echipajul 
trebuie ȘTERS CU CIRPA de pe pereții interiori ai tancului...

...In mod neîntemeiat. se vorbește adeseori despre „lanus cel cu 
două fețe" - in sens de duplicitate. Or, el nu făcea decît să pri
vească, concomitent, trecutul și viitorul, să tragă concluzii din ce a 
fost, spre a înțelege ce va fi. Sau despre ce trebuie făcut in prezent 
pentru ca să mai existe un viitor.

Cu două fețe pot fi doar unii oameni.
Nu-i vorba insă de coriștii din „Cavaleria rusticană". Care l-au 

lăsat pe bietul Turidu să piară, cîntîndu-i „repede-repede, să facem 
ceva cit mai repede"...

sint scoși pe

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. adresăm 
delegatilor la cel de-al XII-lea Con
gres al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii din Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia cele 
mai cordiale salutări tovărășești, 
împreună cu mesajul de caldă prie
tenie și solidaritate din partea co
muniștilor, a întregului popor român.

Comuniștii, oamenii muncii din 
tara noastră urmăresc cu viu interes 
și se bucură sincer de marile reali
zări obținute de popoarele Iugosla
viei, sub conducerea Uniunii Comu
niștilor, în edificarea societății so
cialiste. Succesele dobîpdite in dez
voltarea bazei materiale a societății, 
a științei și culturii deschid largi 
perspective acțiunii revoluționare a 
popoarelor și naționalităților iugosla
ve pentru progres economico-social 
și ridicarea tării pe noi trepte ale 
prosperității și civilizației.

Relevăm și cu acest prilej
multă satisfacție că relațiile de prie
tenie trainică și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia se dezvoltă continuu pe baza 
stimei. înțelegerii și respectului re
ciproc.

Continuînd tradiția întîlnirilor ro- 
mâno-iugoslave la nivel înalt — la 
crearea căreia un rol hotărîtor au 
avut tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito — vizitele reciproce 
și convorbirile din ultimii ani la ni
velul conducerii de partid și de stat 
au reafirmat dorința comună de a 
dezvolta colaborarea pe multiple pla
nuri corespunzător intereselor po
porului român și popoarelor iugosla
ve. Relațiile statornicite intre parti
dele, popoarele și țările noastre, in
teresele comune ale României și Iu
goslaviei. ca țări socialiste, vecine, 
oferă o bază trainică pentru intensi
ficarea și lărgirea colaborării și coo
perării bilaterale pe plan politic, 
economic, tehnico-științific. cultural 
și în alte domenii de interes reciproc, 
pentru realizarea unei conlucrări tot 
mai active în viața internațională.

Oamenii muncii din tara noastră, 
înfăptuind neabătut politica Partidu
lui Comunist Român, acționează 
strîns uniți în jurul partidului, al se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru transpu
nerea în viață a hotăririlor celui 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
pentru înfăptuirea Programului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. în actuala 
etapă de dezvoltare a României so
cialiste, P.C.R. situează în centrul în
tregii activități dezvoltarea în conti
nuare a forțelor de producție, reali
zarea unei economii de mare efi
ciență, ca bază a bunăstării poporu
lui. a forței și independentei tării. In 
consens cu cerințele dezvoltării in
tensive și echilibrate a economiei 
românești, se acordă o mare impor
tanță dezvoltării puternice a bazei 
energetice și de materii prime, fruc
tificării Ia nivel superior a resurse
lor economiei naționale și potenția
lului tehnico-știintific.

Partidul Comunist Român acordă o 
atenție deosebită perfecționării per
manente a organizării și conducerii 
societății, dezvoltării continue a de
mocrației socialiste, muncitorești, a 
autoconducerii și autogestiunii. lăr
girii cadrului democratic de partici
pare a clasei muncitoare, a țărănimii 
și intelectualității, a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate. la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe a 
partidului si statului, pentru ridica
rea României pe noi trepte ale pro
gresului și prosperității.

în relațiile internaționale s-a ajuns 
la o încordare deosebit de gravă, care 
a dus la creșterea pericolelor de noi 
conflicte militare, inclusiv de izbuc
nire a unui război mondial. Aceste 
relații „fac necesară, mai mult ca 
oricînd, sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, unirea eforturilor po
poarelor pentru a pune capăt încor-

★
Agerpres. 
într-o at- 
în „Sala 
„Sava" —

BELGRAD — Trimisul 
S. Morcovescu. transmite : 
mosferă sărbătorească, 
congreselor" de la centrul 
împodobită cu drapele de partid si de 
stat, au început sîmbătă lucrările 
celui de-al XII-lea Congres al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, eve
niment de o importantă majoră in 
viața comuniștilor, a oamenilor mun
cii, a tuturor popoarelor din Iugos
lavia socialistă prietenă. Pe ordinea 
de zi figurează Raportul cu privire 
la activitatea U.C.I. în perioada din
tre congresele al XI-lea și XII-lea ; 
raportul „Lupta U.C.I. pentru pro
gresul multilateral al Iugoslaviei 
socialiste bazate pe autoconduce- 
re și nealiniate" ; Validarea ale
gerii organelor U.C.I. La forumul 
suprem al comuniștilor iugoslavi 
participă 1 547 de delegați, reprezen- 
tînd pe cei 2.2 milioane membri ai 
U.C.I.. veterani ai mișcării revolu
ționare iugoslave, activiști de par
tid din republici și provinciile auto-

dării internaționale, a opri cursul * 
spre confruntare și război, pentru 
reluarea și continuarea politicii de 
destindere, respect al independentei 
naționale și pace".

Actuala situație internațională im
pune reașezarea raportului de forțe, 
întrucît echilibrul bazat pe blocuri 
militare nu mai corespunde condi
țiilor actuale. Se poate aprecia că 
noul echilibru se va baza pe o mai 
mare diversitate a centrelor de-pu
tere, va tine mai mult seama de ro
lul țărilor mici și mijlocii, al țărilor 
în curs de dezvoltare și țărilor nea
liniate, care reclamă un rol mai im
portant in politica mondială.

în momentul de față problema vi
tală a vieții internaționale o consti
tuie lupta pentru oprirea cursei 
înarmărilor. Avînd în vedere că 
înarmările au ajuns la un asemenea 
nivel incit un nou război mondial ar 
duce la distrugeri incalculabile, ar 
pune in pericol însăși existenta o- 
mului. se impun cu stringență adop
tarea de măsuri concrete pentru sto
parea cursei înarmărilor, reducerea 
cheltuielilor militare, oprirea am
plasării și dezvoltării de. noi rache
te în Europa, retragerea și distru
gerea rachetelor existente, elimina
rea totală a armamentului nuclear. 
Sesiunea specială a Organizației Na
țiunilor Unite pentru dezarmare, că
reia poporul român i-a adresat un 
solemn apel purtînd milioane de 
semnături, este chemată să adopte 
măsuri concrete care să determine 
trecerea la dezarmare, făurirea unei 
lumi fără arme șf fără războaie, a 
păcii și progresului întregii umani
tăți. Țara noastră militează activ 
pentru înfăptuirea securității si coo
perării în Europa și, în acest con
text. acordă o măre însemnătate co
laborării și cooperării între țările 
balcanice. Considerăm că este nece
sar să se facă totul ca. la reluare, 
reuniunea de la Madrid să se în
cheie cu rezultate cît mai bane, să 
ducă la convocarea unei conferi'rttș 
pentru dezarmare și încredere im 
Europa, să asigure continuitatea re
uniunilor și conferințelor începute 
la Helsinki.

România socialistă se pronunță e- 
nergic pentru eliminarea 
de încordare 
dintre state, 
pașnică, prin 
lor litigioase, 
relațiilor internaționale, pentru par
ticiparea activă a tuturor națiunilor 
la soluționarea problemelor com
plexe ale epocii noastre, pentru res
pectarea riguroasă în raporturile 
dintre toate statele a principiilor e- 
galității în drepturi, independentei șl 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța.

Țara noastră militează consecvent 
pentru lichidarea subdezvoltării, fău
rirea unei noi ordirți economice in
ternaționale constituind un impera
tiv arzător al zilelor noastre, c- con
diție de maximă importantă a stabi
lității economice și politice mon
diale.

P.C.R. consideră necesar să se ac
ționeze ferm în direcția dezvoltării 
colaborării și realizării unei noi uni
tăți a partidelor comuniste și mun
citorești pe baza principiilor deplinei 
egalități, respectării dreptului fie
cărui partid de a-și elabora linia po
litică. tactica și strategia revoluțio
nară în concordantă cu condițiile 
concrete din țara respectivă. Noua 
unitate trebuie să tină seama de rea
litatea contemporană și să asigure 
conlucrarea cu toate organizațiile 
clasei muncitoare, cu mișcările de e- 
liberare națională, cu toate forțele 
progresiste, antiimperialiste. în lup
ta comună pentru salvgardarea in
tereselor majore ale omenirii, pen
tru pace, securitate si independent 
națională, pentru colaborare și înțe
legere între popoare.

Vă adresăm, dragi tovarăși, urări 
de succes declin in rte=făsurarea lu
crărilor celui dg-al XII-lea Congres 
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via și în înfăntulrea hotăririlor pe 
care le va adopta sure binele, pros
peritatea și fericirea popoarelor Iu
goslaviei vecine și prietene.

★

nome, din armata populară Iugos
lavă. reprezentanți ai organizațiilor 
politice si de masă. La congres sint, 

' de asemenea, prezente peste 130 de 
delegații ale unor partide comuniste 
și muncitorești, socialiste și social- 
democrate. ale altor nartide o-ogre- 
siste și mișcări de eliberare națio
nală din întreaga lume.

Partidul Comunist Român este 
reorezentat de o delegație condusă 
de tovarășul Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Congresul a fost deschis de tova
rășul Dusan Dragosavat. nresMin- 
tele Prezidiului C.C. al U.C.I. După 
alegerea organelor de lucni a'e con
gresului și salutul adresat delega
țiilor străine participante, tovarășul 
Dușan Dragosnvat. a nrezentat ra
portul „Lupta U.C.I. pentru progre
sul multilateral al Iugoslaviei socia
liste bazate pe autoconducere 
nealiniate".

focarelor
și conflictelor militare 
pentru reglementarea 
tratative, a probleme- 
pentru democratizarea

Plenara C.C al P.M.S.U.
BUDAPESTA 26 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc o plenară a 
C.C. al P.M.S.U., ale cărei lucrări au 
fost conduse de Janos Kadar. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar — informează agenția M.T.I. 
Plenara a examinat și adoptat docu
mente cu privire la problemele ac
tuale ale situației internaționale, re
zultatele dezvoltării economiei na
ționale în anul curent, situația 
țiilor economice externe ale 
Ungare.

în comunicatul plenarei se 
că, avînd în vedere cerințele
vității practice. C.C. al P.M.S.U. l-a 
eliberat pe

rela- 
R. P.

arată 
acti-

Andras Gyenes din func-

ția de secretar al C.C. 
de membru al C.C. __ 
Gyorgy Aczel și Peter Varkonyi. fost 
redactor-șef al ziarului „Nepszabad- 
sag", au fost aleși secretari ai 
al P.M.S.U.

★
Agenția M.T.I., informează 

avut loc o ședință a Consiliului 
zidențial al R.P. Ungare care i-a eli
berat oe Gyârgy Aczel din funcția 
de vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P.U.. și pe Pozsgay 
Imre din funcția de ministru gl cul
turii si învătămîntului. Istvan sarlos 
a fost ales vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, iar Bela Konăci 
— ministru al culturii și învățămin- 
tului.

Plenara C.C. al P.S.U.G.
BERLIN 

lin a avut 
Central al 
din Germania, consacrată modului in 
care sînt îndeplinite sarcinile trasate 
de cel de-al IX-lea Congres al 
P.S.U.G. in perioada care a trecut

26 (Agerpres). — La Ber- 
loc plenara Comitetului 
Partidului Socialist Unit

și din aceea 
al P.M.S.U. ;

C.C.

că a 
Pre-

de la precedenta plenară. Raportul 
Biroului Politic a fost prezentat de 
Paul Vemer. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. 
Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G.
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