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socialistă, oamenii muncii din industria județului Te
leorman obțin, in aceste zile, noi și importante succese
in activitatea productivă. Astfel, 38 de unități econo
mice au raportat îndeplinirea sarcinilor de plan la
producția-marfă pe primul semestru din acest an. Ca
urniare, pînă la sfirșitul lunii iunie aceste colective de
muncă vor realiza și livra suplimentar economiei na
ționale produse în valoare de peste 153 .milioane lei.
Printre unitățile care și-au înscris numele la panoul
de onoare al fruntașilor se numără Schela de producție
petrolieră Videle, întreprinderea metalurgică Zimnicea,
întreprinderea de utilaj chimic Turnu Măgurele, între
prinderea de aparataje și accesorii și întreprinderea
„Islaz11 din Alexandria, întreprinderea textilă „Teleor
manul11 din Roșiori de Vede. (Stan Ștefan).

25 unități economice din județul Timiș.

SECERIȘUL ORZULUI Șl GRIULUI
- in ritm intens și fără pierderi!
• Pînă în seara
zilei de 22 iunie
orzul a fost strîns
de pe 430000 hec
tare, ceea ce re
prezintă 67 la sută
din suprafața cul
tivată. Totodată, în
județele Olt, Dolj,
Giurgiu,
Teleorragn, Ialomița și
Mehedinți au fost
recoltate 30158
hectare cu grîu.
• Este absolut
necesar ca, prin
folosirea la întrea
ga capacitate a
combinelor și a fie
cărei ore bune de
lucru, secerișul or
zului să se încheie
în cel mai scurt
timp, iar recoltarea
grîului sășe extin
dă peste tot unde
lanurile s-au copt.
• Atingerea unor
viteze zilnice la ni
velul maxim al po
sibilităților impune
ca.
pretutindeni
specialiștii să ur
mărească perma
nent starea cultu
rilor pentru a putea
dirija operativ for
țele mecanice în
lanurile
zvîntate,
unde se poate lucra
din plin.

Acționind cu dăruire și înaltă responsabilitate pentru
înfăptuirea indicațiilor și orientărilor iformulate de se
cretarul general al partidului cu prilejul vizitei de lucru
efectuate recent in județul Timiș, oamenii muncii din
această parte a țării au reușit, printr-o organizare su
perioară, a producției, prin utilizarea la întreaga capa
citate a mașinilor și instalațiilor, creșterea productivi
tății muncii și reducerea consumurilor materiale și
energetice, să înscrie realizări de seamă în cronica în
trecerii socialiste. Un număr de 25 unități economice
raportează îndeplinirea de pe acum a sarcinilor de plan
la producția-marfă industrială pe primul semestru al
acestui ani între acestea se numără întreprinderea de
rețele electrice, Fabrica de memorii de calcul electro
nice, Centrul de chimie, întreprinderea de construcții
căi ferate Timișoara, Filatura de mătase naturală
Lugoj, întreprinderea de produse ceramice Jimbolia.
Avansul de timp cîștigat va permite colectivelor de
muncă din aceste unități economice fruntașe să livreze
economiei naționale pînă la finele lunii iunis peste
prevederile de plan o producție-marfă în valoare de
. 210 milioane lei. (Cezar Ioana).
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STADIUL RECOLTĂRII ORZULUI, în seara zilei de 22 iunie. Cifrele înscrise pe hartâ reprezintă, în procente', suprafe

țele de pe care a fost strîns orzul in întreprinderile agricole de stat (sus) și in cooperativele agricole (jos). In județele
notate cu o linie nu începuse secerișul

In ultimele două zile, recoltarea orzului și a grîu
lui a fost reluată în multe județe. Totodată, aria se
cerișului s-a extins și în alte zone ale țării. Cu toa
te acestea, ținînd seama de perioada în care ne aflăm,
de faptul că în multe locuri lanurile s-au copt mai
timpuriu, se poate aprecia că rezultatele înregistrate
pînă acum la recoltarea cerealelor păioase nu sinicorespunzătoare. îndeosebi strîngerea orzului, lucrare
ce a început cu două săptămîni în urmă, este mult
întîrziată. Din datele centralizate în seara zilei de 22
iunie la Ministerul Agriculturii rezultă că orzul a fost
strîns de pe 430 000 hectare, ceea ce reprezintă doar
67 la sută din suprafața cultivată. In unele județe,
așa cum reiese din cifrele înscrise pe harta de mai'sus,
secerișul orzului nu începuse pînă la data amintită.
In același timp, recoltarea grîului s-a declanșat în
județele Olt, Teleorman, Dolj, Giurgiu, Ialomița și
Mehedinți, producția fiind strînsă de pe 30 158 hectare.
Din analiza stadiului acestor lucrări se desprind
unele concluzii cu caracter practic imediat. Astfel, dacă
în zona întii orzul a mai rămas de strîns de pe mici
suprafețe în județele Tulcea și Buzău, în schimb, in
zonele a doua și a treia este nevoie de o maiimă con
centrare, a forțelor pentru ca secerișul orzului să se
încheie și în aceste -zone in cel mult două-trei zile.
Aceeași concluzie este valabilă și pentru recoltarea

grîului. Intrucit această cultură a ajuns la maturitate
pe suprafețe mari in județele situate in sudul și ves
tul țării, este imperios necesar să se treacă de înda
tă, cu toate forțele, la strîngerea și depozitarea pro
ducției, astfel ca și această lucrare să se încheie în
cel mult 8-10 zile de la începerea recoltării.
Vremea s-a îmbunătățit și, sub nici un motiv, re
coltarea cerealelor păioase nu mai poate fi întîrziată !
Aceasta impune, așa cum a indicat conducerea
partidului, ca toate mijloacele mecanice să fie con
centrate in lanurile în care grînele au dat în pîrg,
unde să lucreze din zori și pînă seara, fără a se aș
tepta ca acestea să ajungă la supracoacere. Cu toa
tă răspunderea trebuie să se evite stările de . lucruri
negative din anul trecut cînd, din cauza neajunsuri
lor de ordin organizatoric'și
folosirii cu randament
scăzut a combinelor? în unele7 județe recoltgrea grîu
lui s-a prelungit foarte mult, ceea ce a determinat
pierderi de recoltă prin scuturare.
Este de datoria organelor județene , și comunale de
partid, a direcțiilor agricole județene, consiliilor agro
industriale și conducerilor unităților agricole să asi
gure în aceste zile o puternică mobilizare a forțelor
mecanice și umane pentru ca secerișul să avanseze
mai rapid, astfel ca întreaga recoltă de orz și grîu
să fie strinsă și pusă la adăpost într-un timp cit mai
scurt și fără pierderi.

• reportaje • însemnări#

Aproape paralelă cu
linia ferată, strada Uzinei
se abate din drumul său,
cotind spre dreapta și
domolindu-se la margi
nea cîmpiei. Pare nesfirșită această stradă careiană, cum nesfîrșită pare
și cea din Satu Mare,
.acolo unde se întinde cea
mai reprezentativă cita
delă muncitorească —
„Unio“. Generații, sute și
mii de muncitori, maiștri,
ingineri, oameni cuprinși
în ritmurile înalte ale in
dustriei socialiste expri
mă cel mai tulburător
crez, acela de a construi,
de a inălța verticalele
unor fabrici și uzine ca
o mărturie a prezentului,
lăsată urmașilor.
Aici, la Cărei, la mar
ginea cîmpiei se produce
utilaj tehnologic de cea
mai bună calitate atit
pentru industria națio
nală, cît și pentru indus
trii din țări apropiate ori
foarte îndepărtate, pină
la „capătul lumii11, pînă
în Peru, pretutindeni, de
' fapt, unde specialiștii a, preciază produsele româ
nești. Fire invizibile porI; nesc Și de aici spre alte
meridiane, numele orașu
lui Cărei se rostește tot
mai mult. El a intrat
într-o competiție — deloc
ușoară — a valorilor ma
teriale, a exigențelor im
puse de parteneri. Ora
șul morilor de grîu de
altădată, orașul unor mo
deste ateliere de reparat
mașini agricole, orașul
acesta este altul decît cel
intrat în conștiința atîtor
generații. Socialismul i-a
hărăzit un alt destin, in
comparabil — acela al
dezvoltării economice ar
monioase.
Revenisem la F.I.U.T.

(Fabrica de instalații șl
utilaje tehnologice) în
tr-o zi de vară,, promiță
toare cum sînt și celelal
te zile ale acestui ano
timp. Temeinic articulată,
fabrica din Cărei își va
adăuga, în curînd, și alte
spații, capabile să între
gească procesul tehno
logic ce se desfășoară
aici. Pretutindeni — or-

dine,
disciplină,
chi
puri preocupate să reali
zeze fiecare lucruri de
calitate. în ateliere, vete
rani, oameni ce au des
chis drumul industrializă
rii din Cărei, dar și mulți,
foarte mulți tineri ce
și-au asumat un destin
muncitoresc. O mare fa
milie muncitorească, soli
dară, prietenoasă — o
familie cu o profundă vo
cație patriotică, cetățe
nească, spornică în reali
zări.
...Revenisem la Cărei și
pentru a-1 întîlni pe di
rectorul acestei fabrici —
inginerul Cornel Pavel —
cunoscut ca un vechi și
statornic
constructor.
Chiar dacă unora le-ar
părea un truism, Cornel
Pavel nu ar fi putut alege

RUBRICILE NOASTRE: Din via
organizațiilor

de

partid ;

Audiența publică a „Scînteii" ;
Cronica literară ; Vă informăm

despre ; Sport ; De pretutindeni

• T ransportul
produselor să se
desfășoare în ritm
cu secerișul, spre
a se evita orice
pierderi de recoltă.

BOTOȘANI : Apartamente
predate înainte de termen
în ansamblurile de locuințe
„Griviței11, „Bucovinei11 și „Ca
lea Națională11 din Botoșani, ca
și' in zona centrală din orașul
Dorohoi au fost date in folo
sință alte 280 apartamente, sar
cinile „la zi11 ale constructorilor
botoșăneni fiind depășite: c.u
peste 100 apartamente. De re
marcat că toate cele 2 400 apar
tamente ce au rămas de realizat
ping la sfirșitul anului se află
îin diferite, stadii de execuție,
constructorii angajîndu-se să-și
îndeplinească sarcinile anuale
cu cel puțin o lună înainte de
termen. (Silvestri Ailenei).

BUZĂU : Livrări
suplimentare la export
Angajați cu toate forțele în
ampla întrecere socialistă, oa
menii muncii din industria ju
dețului Buzău desfășoară o in
tensă activitate pentru îndeplini’-aa plan>''-.ti și a angajamen
telor asumate. O atenție deose
bită se acordă realizării exem
plare a programului de export.
Ca urmare, 9 unități economi
ce, printre care întreprinderea
de contactoare, întreprinderea
de aparate cale și Filatura de
lină pieptănată Buzău, au ra
portat realizarea înainte de
termen a planului la export pe
primul semestru. (Stelian Chipcr).

0 SARCINĂ DE MAXIMĂ IMPORTANȚĂ SUBLINIATĂ
LA PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL

P£ TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

PENTRU ȘTIINȚĂ Șl TEHNOLOGIE

Valorificarea cît mai rapidă in producție a rezultatelor cercetării
în prima parte a anchetei „Scîn
teii11, publicată in ziarul din 21 iunie,
am prezentat citeva puncte de vede
re privind scurtarea ciclului cercetare-producție — sarcină deosebit de'
importantă subliniată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară
a Consiliului Național pentru Știință
și Tehnologie. In esență, opiniile ex
primate se refereau la necesitatea
perfecționării cadrului organizatoric
in vederea unei mai rapide și efi
ciente conlucrări a cercetării cu pro
ducția. Iată în' continuare citeva opi
nii ale profesorului Gh. Marcu, di
rectorul Institutului de chimie din
Cluj-Napoca, și ale dr. ing. Adrian
Carpov, director adjunct științific
al Institutului de chimie macromoleculară „Petru Poni11 din Iași, cu
privire la
necesitatea introducerii
unor noi reglementări în ceea ce
privește construcția piloților nece
sari verificării noilor tehnologii. în
momentul de față construcția aces
tora este îngreunată și
întîrziată
deoarece legislația actuală nu per
mite transferarea sumelor alocate
procurării instalațiilor și aparaturii
necesare pentru construcția piloților
de la un an la altul. „De obicei, sub
linia prof. Gh. Marcu, aceste sume
se alocă anual spre sfirșitul trimes
trului unu, cind, practic, nu se mai
poate comanda nimic livrabil în ace
lași an. La sfirșitul anului, în loc
ca sumele neconsumate să se trans
fere pe anul următor, ele se pierd,
pentru ca in anul următor să se
repete aceeași situație. Din aseme
nea motive, de exemplu, pilotarea
unui insecticid pentru dăunătorii
timpurii a întîrziat nu mai puțin
de 18 luni11.
„Fiecare centrală industrială din

cadrul Ministerului Industriei Chimi
ce, ține să precizeze dr. ing. A. Car
pov. a introdus o metodologie pro
prie care vizează transferul fondu
rilor destinate piloților realizați din
fondurile de tehnică nouă constniiți
in incinta unităților de cercetare.
Apreciem că institutele de cercetare
ar trebui să aibă dreptul să-și con
struiască micropiloți și piloti fără
interpunerea verigilor administrative
intermediare. Binevenită a fost, de

mici, nevagonabile, de produse spe
ciale, interzise pe calea ferată, im
pune recurgerea pentru acest gen de
servicii la unitățile de transport or
ganizate, ceea. ce îngreunează con
siderabil finalizarea cercetărilor și
de aici prelungirea termenului de va
lorificare a lor in producție. „Pentru
«TRANSCHIM» — sublinia prof. Gh.
Marcu — institutele de cercetare sînt
ca a cincea roată i lâ căruță. A tre
buit să așteptăm, de pildă, două

Opinii ale unor cadre de conducere
din institute de cercetare științifică
pildă, măsura luată de minister ca
utilajele pentru micropiloți și piloți
să se realizeze la Uzina de utilaj,
chimic Borzești. Bine ar fi fost ca
această1 măsură să fie întregită și
prin crearea unor unități speciali
zate care să preia activitatea de
construcție și montare a piloților,
mai ales pentru institutele de cerce
tare care nu se află pe platforme
industriale11.
Dealtfel, in activitatea de cerce
tare chimică, așa cum s-a desprins
în cursul acestei dezbateri, un fapt
minor în aparență — transporturile
de substanțe și preparate chimice —
are mari repercusiuni asupra ciclu
lui cercetare-producție. Lipsa în uni
tățile de cercetare a unor mijloace
de transport de eapacități mici pen
tru preluarea și predarea probelor,
pentru aprovizionarea cu cantități

luni pentru ca această instituție să
binevoiască să ne transporte de la
I.C. Turda la CXradea și de aici la
o unitate de cercetare agricolă un
nou insecticid ce intenționam să-l
testăm. în acest timp, unele insecte
dăunătoare care apar in prima parte
a anului au dispărut, așa că va tre
bui să mai așteptăm un an“.
Există însă și un alt gen de întîrziere a transferului
tehnologic,
chiar dacă cercetarea și asimilarea
rezultatelor ei e-au. încheiat la ter
menele stabilite. Sînt întîrzieri pro
venite din necorelarea în timp
între începerea fabricării unuî pro
dus nou și asigurarea posibilităților
ca el să fie folosit de către diverși
beneficiari, Sînt situații in care pro
ducția este mai mică decît cererea,

un alt drum In viață de
cît acela de a munci, de
a construi fabrici, de a
consolida
o
activitate
umană în deplina. ei des
fășurare. Un om încă în
puterea vîrstei, cu o ex
periență pe care încearcă
să o „toarne11 în alte ti
pare, de fapt în tineri
care vor duce mai depar
te acest captivant flux al

împlinirile muncii
de pe marea
strada a uzinei

IN ZIARUL DE AZI:
ța

Foto : S. Cristian

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

r

lOTOȘAHI

k

_____________

In municipiul Piatra Neamț, construcția de locuințe a cu
noscut, ca dealtfel în toate localitățile patriei, o puternică
dezvoltare

dar cele mai dese sînt cazurile în
care solicitările beneficiarilor față
de noul produs eint mai mici decît
posibilitățile de fabricație. Această
anomalie cu consecințe economice
negative se explică. în primul rind,
prin faptul că beneficiarul nu a fost
pregătit din timp pentru a utiliza
noile tehnici sau produse. „Necunoscînd noile materiale, piese sau com
ponente ce se au in vedere a fi rea
lizate — este de părere ing. Mihai
Tărășescu, șeful sectorului cercetare
din Institutul de cercetare științifică,
inginerie tehnologică șl proiectare
pentru sectoare calde — proiectanții
diferitelor ansamble sau sisteme
complexe sînt nevoiți .să prevadă
utilizarea in proiectele lor a unor
produse și materiale tradiționale,
fără să știe că ele pot fi inlocuite cu
altele noi, cu caracteristici similare,
dar mai ieftine. Este, bunăoară, ca
zul oțelurilor carbon din unele mo
toare, mașini electrice .etc, care pot
fi înlocuite cu fonte modificate care
au proprietăți fizico-mecanice cel
puțin egale. Este doar un exemplu
care arată că deseori implementarea
unui produs nou se face intr-un fel
de anonimat, deși cu siguranță el
este așteptat cu interes de o - serie
întreagă de beneficiari potențiali11.
„Asemenea situații întîlnim și noi
în sectorul
minier,
completează
ing. Vasile Coțop, șeful laboratoru
lui de tehnologii miniere din Insti
tutul’ de cercetări și proiectări mi
niere pentru substanțe nemetalife
re din Cluj-Napoca. Neîncrederea

Vlaicu RADU
(Continuare în pag. a IlI-a)

aptitudinii de a construi,
încă de copil, pe melea
gurile natale din Moftin,
o comună din apropiere,
imagina cu colegii săi d'e
generație locomotive -pe
care le modela în lut, ju
cării asemănătoare, poa
te, cu transportoarele fa
bricate azi la Cărei și
Satu Mare. Mulți din
copiii aceia de acum
40—45 de ani sînt astăzi
muncitori de înaltă califi
care, cadre tehnice renu
mite in partea locului,
dar și in alte părți. Și
poate că nu întîmplătsr
ortacii din copilărie ai lui
Cornel Pavel pot fi întîlniți, mai întîi, pe panou
rile fruntașilor in produc
ție și la Brașov, Timi
șoara, Oradea, Baia Mare.
Iată, își amintește cu plă

cere interlocutorul nos
tru, fiind într-un schimb
de experiență la Brașov,
la întreprinderea de au
tocamioane, i-a reintîlnit
pe sculerii, matrițerii, lă
cătușii Aurel Chiș, loan
Oros, Gheorghe Erdei —
muncitori de elită la bi
necunoscuta unitate brașoveană. Din multele și
micile așezări din Tran
silvania, dar exemplele
se pot da și din alte părți
ale țării, s-au ridicat, odată cu noua industrie
socialistă
românească,
oameni cu o profundă
vocație de a făuri, de a
construi felurite și com
plicate mașini. Cind scriu
aceste rînduri mă gindesc că acel atit de scep
tic, dar răuvoitor, în
fond, străin, care spunea
că se aruncă în fața pri
mului tractor românesc,
s-ar fi aruncat in fața
muncii entuziaste a mun
citorilor ce alcătuiau un
mare nucleu al speranței
noastre de a trăi! și
munci mai bine, în folo
sul nostru.
Din . vatra Moffinului
s-au ridicat oameni deo
sebiți. Pare incredibil as
tăzi, dar nu am pu
tea vorbi decit la un su
perlativ absolut de comu
nistul Emil Rațiu, acum
pensionar, care venea de
la Brașov la Moftin ca să
facă repetiții cu „coriștii11
din comuna sa natală,
sau își petrecea concedii
le de odihnă acasă, ajutindu-i pe consăteni în
diferitele lor acțiuni. Este
o mare dăruire, trebuie,

Gricjore SCARLAT
(Continuare
în pag. a V-a)

'patriotismul'
-mesajul permanent al poeziei

Sensibilitatea si me
moria noastră sint
impregnate de polenul
invizibil al locurilor și
al orelor pe care ie
străbatem.
Pămîntul
tării își depune mi
reasma inefabilă in
ființa noastră. Nu există scriitor mai în
seninat- care să nu se
revendice de la un anumit spațiu spiritual,
de la un climat, de la
o atmosferă afectivă
și intelectuală, care
l-au modelat și pe
care el le-a absorbit
in configurarea operei
lui. Literatura deține,
intre alte însușiri ne
obișnuite. pe aceasta :
nd conștientizează sen
timentul apartenenței
la un teritoriu sufle
tesc inalienabil. Stră
lucirea și consistența
multor scrieri provin
din acest gind gene
ros. dintr-o solidarita
te morală cu un des
tin colectiv.
Acolo
unde simți murmurul
tainic al vifeții găsești
de obicei și iubirea
patriei.
Pentru
un
scriitor nimic din ju
rul său nu rămine
amorf, indiferent. Me
moria fabuloasă reține
și combină, selectează
și reordonează stimulii emoționali, vibrația
mediului,
realitatea
imediată, dîndu-le o
semnificație în plus, o
coerență lăuntrică.
Patriotismul nu-i o
simplă declarație de
principiu, ocazională,
festivă ; el are o com
plexitate aproape in
sondabilă, antrenînd și
clarificind
opțiunile
noastre de profunzi
me. substratul origi
nar al persoanei. Sea
mănă a'desea ..intuiției
totalizatoare11 specifi
că artei, e o conden
sare de semne in mo
mentele fericite ale
spiritului. Un gust aparte al fructelor ori

al apei dintr-un anu
me loc. o priveliște
din Bucovina sau din
Mărginimea Sibiului,
o exultantă în grinele
verii, un drum in zori
printr-o pădure din
apropierea barajului,
un dialog sincer înfi
ripat cu un necunos
cut, călător ca tine 'in
vagonul ce vă poartă
spre un oraș industrial,
devin cristale ce răsfring lumina patriei.
Sentimentul patriei e
un suris al pămintului
căruia' îi. aparținem.
Numai cind ne inte
grăm plenar puterilor
sale și ne coniormăm.
legilor lui. spațiului
nostru istoric si mo
ral, unde iucrurile-si
tes
coresoondențele
mirabile, respirăm in
ritmul patriei, al co
linelor și al mării să
rate, al efortului uman, al apelor dulci
care vin din obîrșii
ascunse. Viața noastră
curge atunci in albia
neamului, unde se re
flectă stelele univer
sului. O cumințenie
înțeleaptă ne dictează
deciziile, descoperindu-ne rosturile adinei
ale actului artistic.
Această statornicire
într-o responsabilitate
artistică și obligație
moral-afectiv.ă cunoaș
te caracterele perma
nenței, dar și irizările
neprevăzute ale diur
nului. Permanenta o
conferă verticalitatea
de sens pe care am
moștenit-o de la băr
bații vrednici ai aces
tui popor, de la isto
ria pe care, prin lup
te și jertfe, ei au fău
rit-o ; schimbarea re
zidă în capacitatea de
a vibra la spectacolul
multiform, proteic, al
lumii, căutînd în su
plețea formelor și a
modalităților
poziția
cea mai prielnică de
reflectare. Despre iu

birea de patrie înveți
toată viata și iubirea
aceasta nu are sfirșit,
ea crește pe măsură
ce te obișnuiești cu
ardoarea sa. Despre
înfățișările sale afli
cite ceva și din boce
tul Mioriței, și din
pastelurile
diafane,
matinale scrise de Alecsandri sau din energicele poeme din
„Ostașii noștri11, din
ritmurile, grave ale lui
Dosoftei și din viziu
nile ..magului călător
în stelele11 de la Ipotești. din rodnicia ful
gerelor care iluminea
ză grădinile miracu
loase ale Iui Blaga
sau din marea ' carte
a naturii și a1 sufletu
lui oamenilor de aici
pe care o răsfoiește
mina uriașă a lui.Sadoveanu. învățăm de
la cronicari sau de la
Pârvan să ne cinstim
originile și să le pre
țuim cum se cuvine
noblețea, de la Călinescu să ne recunoaș
tem valorile naționale,
de la Bălcescu să ar
dem pină la capăt
pentru un ideal, sacrifieîndu-ne eul pentru
o iubire mai mare
decit noi. așa cum din
poezia unor contem
porani
desprindem
senzația raportului mi
raculos dintre regnuri
și a unității cosmice,
a nemărginitelor po
sibilități ale . ființei,
ori ne obișnuim să nu
ne mai fie frică de
manifestările rutinei
și ale individualismu
lui exacerbat, grație și
unor romane de azi.
unde realul Va fi ana
lizat cu luciditate și
pasiune. Coșbuc. Voiculescu. Pillat. A.E.

Adrian POPESCU
(Continuare
în pag. a IV-a)
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Noul sediu al Filialei din Vas
lui a Arhivelor Statului și-a în
frumusețat fațada cu mai multe
basoreliefuri ale unor persona
lități marcante ale istoriei și
culturii românești. Personalități
originare din ținuturile Vasluiu
lui sau care au trăit o vreme și
au contribuit la înălțarea aces
tora. Este vorba de Ștefan cel
Mare, Dimitrie Cantemir, Ale
xandru loan Cuza, Nicolae Milescu Spătaru și mulți alții.
Cine sint autorii acestor baso
reliefuri, autentice opere de
artă? Tot oameni ai locului;
profesorul Gheorghe Alupoaie și
muzeograful Cristian Pintea,
plasticieni amatori laureați ai
Festivalului național „Cintarea
României".

Cine preia
ștafeta ?
Proverbul atit de cunoscut și
folosit adeseori de fiecare din
tre noi „bate fierul cit e cald"
a devenit demult, pentru Sabin
Goia din Bistra, județul Alba,
o pasiune... practică. De cind ?
De mai bine de 40 de ani din cei
SO pe care-i are, Sabin Goia a
bătut mereu... fierul cit a fost
cald. Pe nicovală. Este unul din
cei mai renumiți fierari din par
tea locului și niciodată nu s-a
văitat că n-are de muncă. A
potcovit, in viața lui, sute și mii
de cai și boi, a meșterit sute de
căruțe și pluguri, sape și grape.
Lucrează Sabin Goia și astăzi,
tndirjit, cu cleștele, cu foalele,
cu ciocanul, cu nicovala. Și tare-i mîndru cind potrivește „în
călțările" la boi, la cai.
Dar are și un „of" : nu a găsit
încă un tinăr să-i împărtășească
meseria, să-i preia ștafeta pa
siunii. Fapt cu atit mai presant,
cu cit numărul atelajelor crește
mereu.
— Dar eu tot mai cred că o
ză-mi moștenească cineva mese
ria. Și dragostea față de ea. Sau,
cum ziceți la ziar, pasiune. Că
e și asta o pasiune !
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ofițer
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Vn oarecare Tudor Porcescu
din București i-a solicitat casie
rei din gara Cluj-Napoca un bi
let de călătorie la vagonul de
dormit.
— îmi pare rău, dar nu mai
există locuri la vagonul de dor
mit — i-a spus casiera.
— Pentru mine nu există să
nu existe I — a insistat el. Sint
ofițer, sint...
— Vă cred și vă înțeleg, dar
nu sint locuri. Ca să vă convin
geți, vă pot arăta diagrama..;ny,
— ...Și în timp ce casiera in- _
cerca să-i arate, negru, pe albi
că nu-i poate satisface solicita
rea, cel de la ghișeu a virît
mina in sertarul acesteia și a
înșfăcat... cite sute de lei a pu
tut. La-strigătele casieriței, fal
sul ofițer a fost prins și imobili
zat de cetățeni și dat pe mina
unui ofițer de miliție adevărat.
Culmea e că falsul ofițer abia
ieșise dintr-o detenție tot pen
tru asemenea isprăvi.
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Cu sprijinul eficient
al activului

Tinerii la școala calificării
superioare
întreprinderea de uti
laj petrolier din Tirgoviște și-a cîștigat, de-a
lungul anilor, pe merit,
renumele de „școală de
cadre calificate". Colecti
vul de aici nu a ezitat niciodată să „rupă" din ce
a avut mai bun și să dea
și altora : muncitori de
cele mai diverse profesii,
ingineri, maiștri și tehni
cieni — sute și mii de oa
meni — care au constituit
nuclee ale tinerelor co
lective muncitorești', în
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Din neatenție

noile unități. în aseme
nea împrejurări, comitetul
de partid a acordat o deo
sebită _ atenție refacerii
continue a „fondului de
specialiști" cu înaltă ca
lificare necesitat de do
tarea tehnică avansată a
întreprinderii. Demnă de
relevat este inițiativa or
ganizării unui curs inten
siv, la scară de masă,
pentru dobîndirea unei
calificări superioare —
acțiune ce se desfășoară
sub deviza „Transmiterea

înaltei calificări, a com
petenței și cultului pentru
meserie".
Peste 1 000 de comuniști,
cei mai buni meseriași
din întreprindere, și-au
asumat, ca sarcină de
partid, creșterea compe
tentei profesionale a unui
număr echivalent de ti
neri muncitori. Lunar- se
organizează aplicații prac-

tice cu lucrări reprezen
tative pentru nivelul atins
de tineri, iar birourile or
ganizațiilor de bază ana
lizează periodic rezulta
tele obținute. Un bilanț
succint : 1 900 muncitori
dintre cei propuși pen
tru promovarea în cate
gorii superioare au trecut
cu bine toate probele.
(Gh. Manea).

Pe marginea unei scrisori
Am primit la redacție
o lungă și emoționantă
scrisoare de la comunis
tul loan Tuțuianu din
București, strada Miron
Constantinoșcu nr. 1, în
care se relatează pe larg
despre activitatea organi
zației de bază nr. 10 din
Drumul Taberei, ' orga
nizație de cartier frun
tașă
în
sectorul
6.
Astfel, biroul organiza
ției de bază — secre
tar, Bujor Mihăileanu —
acprdă o deosebită aten
ție depășirii perioadei
imediate după pensiona
re. ajutîndu-i pe comu
niști. și nu numai pe ei,
să treacă mai ușor acest
moment, să-și organizeze
folositor timpul. Membrii
biroului poartă discuții
cu noii pensionari pentru
a le cunoaște pregătirea,
preferințele,
înclinațiile
și, în raport de acestea,
să-i antreneze la diferite
acțiuni, făcîndu-i să se
simtă utili celor din jur.
La propunerile făcute de
comuniști, comitetul de
partid al sectorului a
sprijinit înființarea de
centre de colectare a fie
rului vechi, a textilelor
și hîrtiei. Dacă mai îna
inte cartierul avea un
aspect neîngrijit, astăzi
ordinea și curățenia sint
Ia ele acasă. Pe lingă nu
meroase acțiuni gospodă
rești întreprinse din ini
țiativa organizației de
partid sint menționate și
cele vizînd combaterea
risipei de energie electri
că, respectarea normelor
de conviețuire socială,

educarea tineretului în
spiritul dragostei de mun
că și de patrie. Semna
tarul scrisorii este de pă
rere că pensionarii pot
contribui mai mult la educarea tineretului. „Nu
cred că există om in
virstă care să nu poarte
nostalgia serilor cind,
strinși roată în jurul bu
nicului, ascultau povestiri
despre intîmplări auzite
sau trăite, in primele lec
ții de viață, de muncă, de
patriotism, de corectitu
dine și cinste", fijnd ne
cesar „să folosim mai bine
aceste comori de minte,
inimă și suflet".
în altă ordine de idei,
autorul scrisorii ne infor
mează că timp de cîteva
luni a făcut parte din
organizația de bază din
cartierul Crîng, munici
piul Buzău, „în care nu
am făcut altceva decît să
achit cotizația și se pare
că aceasta era și singura
activitate a biroului". Asemenea situații se mai
pot întîlni și în alte ora
șe, unde comitetele mu
nicipale și orășenești de
partid acordă un sprijin
insuficient
organizați
ilor de cartier. De aceea,
considerăm cu totul în
dreptățită opinia tovară
șului Tuțuianu potrivit
căreia „experiența de
muncă, luptă și viață a
comuniștilor vîrstnici re
prezintă un tezaur, iar
valorificarea lui cu pri
cepere este de im real
folos colectivităților în
care ei trăiesc". (C. Var
vara).

lingă localitatea Vama, în
mijlocul Țării Oașului, un
drum lateral asfaltat duce
Ia „Cabana Teilor — Valea Măriei" amplasată într-o pădure. Ea oferă găz
duire în camere sau în că
suțe, precum și gustoase
preparate culinare.
în masivul Oaș, la 800
metri altitudine, lingă lo
calitatea Huța Certeze, in
trecătoarea dintre Țara Oa
șului și Maramureș, se află
„Cabana Simbra Oilor", loc
de popas original, și plăcut,
cu posibilități de cazare,
teren pentru amplasarea
de corturi, restaurant.
în fotografie :
Cabana
Teilor — Valea Măriei.

A CIRCULA CORECT
- a etonomisi valori materiale, a evita... lietazuri
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In prima parte a anchetei publicate in „Scinteia" de
miercuri, 22 iunie, arătam cîteva din consecințele acci
dentelor de circulație. Unele dintre acestea se soldează,
din păcate, cu pierderi de vieți omenești și cu mari
pagube jnateriale. De aici, necesitatea ca omul de la
volan să circule corect, preventiv, in deplină siguranță.

Consum de bunuri
materiale, pagubă
în bugetul familiilor

La I.D.M.S., directorulr
adjunct Octavian Oltcanu
ne-a explicat în ce măsură
anume accidentele rutiere
consumă materii prime,
piese de schimb, altminteri
planificate pentru înlocui
Pe malul riului Cricov, d.in apropierea comunei Ciorani-Prarile obișnuite, ca urmare a
hova, s-au dU3 să facă plajă
uzurii :
M. Neacșu, Ion Dinu și M. Mi— Este bine de știut că
halache.
circa 90 la sută din partea
In timp ce se „prăjeau" la soa
de tăblârie pe care noi o
re, unul dintre ei și-a rostit cu
contractăm, anual, cu in
glas tare pofta de o fripturică.
dustria și apoi cu benefi- ;
N-a apucat să zică de două ori,
ciarii (service-uri și maga-că prin apropiere au zărit o ca
zine), folosește reparațiilor
pră a unei femei din Ciorani.
necesare după... accidente !
Nici una, nici două, biata capră
De obicei, elementele de
a fost sacrificată.
caroserie din tablă trebuie
Păgubașa, Maria Petre, a dat
schimbate la 7—8 ani. după
sfoară-n sat și au venit oamenii
ce tabla suferă un irever
să le ceară socoteală făptașilor.
sibil
proces,
ruginirea.
Dar aceștia au început să-i
Iată însă că. in 1983, am
insulte, să le adreseze injurii
comandat
și
vom
furniza,
imposibil de reprodus.
la rindu-ne. asemenea can
In schimb, procurorul Ștefan
tități :
3100
pavilioane
Bocăneț ne-a reprodus hotărîrea
(plafoane), 36 000 aripi față,
instanței de judecată, care i-a
13 900 măști față, • 12 000
condamnat pe primii doi (cu
bare protecție. 27 600 jenți...
antecedente penale) la cite doi
Repet : 90 la sută din toate
ani și pe al treilea la un an înacestea merg la accidente.
chisoare.
Ca să ne dăm seama de
valorile materiale consu
mate astfel, putem face un
calcul aproximativ : un
...In timp ce remedia o defec
pavilion cîntărește peste
țiune la un autocamion, șoferul
20 kg, așadar, toată canti
Mihai Andrieș, de la întreprin
tatea însumează 62 tone
derea de rețele electrice Bacău,
(62 000 kg), aripile — 216
a fost surprins de o remorcă
tone (216 000 kg), măștile
manevrată necorespunzător, a
față — 111 tone (111200
I fost grav accidentat și a dece
kg), barele de protecție —
dat ulterior la spital.
180 tone (180 000 kg)... Ci
frele de mai sus vorbesc
de
la osine ! Colectivitatea,
lingă
autobasculantă ...In timp ce trecea pe ca
și individul,
cheltuiește
'- a*î j manevrată înspre
erui |
înapoi,----fără
o anumită parte din buge
fi pilotată, șoferul
Ro
tul său pentru circulația
Iile Cirpici, de la carieră nțăi
F
I
fiecăruia și a tuturor ; cirșia-Gorj, a fost grav accidentat
culind corespunzător, mic
și a decedat apoi la spital.
șorăm consumul material
Două cazuri petrecute in aal circulației, economisim
ceeași zi. Doi oameni care și-au
valori importante din bu
pierdut viața din una și aceeași
zunarul propriu și din bu
cauză : neatenția.
zunarul colectiv.
Rubrică realizată de
Acest ADEVĂR indis
Petre POPA
cutabil se oglindește și în
cu sprijinul
cifrele pe care ni le-a pus
corespondenților „Scinteii
Ia dispoziție ing. Gheorghe

I Singuri
I și-au făcut-o
I
I
I
I
I
I

de măsuri pentru folosi
rea unor rezerve de
sporire a bazei furajere.
Un punct principal din
acest plan l-a reprezentat
constituirea unui colectiv,
cuprinzînd tovarăși din
activul de partid pentru
găsirea unor noi posibili
tăți de extindere a su
prafeței de pășune și de
ridicare a fertilității so
lului. Colectivul a acțio
nat cu o deosebită răs
pundere :
a fost făcut
un studiu privind mai
buna punere în valoare a
fondului funciar, au fost
depistate terenuri impro
prii lucrărilor mecanizate,
slab productive, s-a pro
pus reamenajarea adăpos
turilor pentru animale.
Drept urmare, pînă in
prezent au fost redate agriculturii încă 130 ha te
ren. care au fost distri
buite cetățenilor potrivit
prevederilor legale, iar
toate cele 1 250 ha de pă
șune -au fost fertilizate
prin administrarea de în
grășăminte organice și
chimice. Folosirea efi
cientă a activului a con
stituit o experiență de
care vom ține seama și în
rezolvarea altor sarcini
ce
revin
organizației
noastre de partid". (E.
Teglaș).

Pînă cu puțin timp în
urmă, în comuna Românași, județul Sălaj, gos
podăriile populației au
încheiat contracte pentru
livrarea a 440 de porci,
212 bovine și au depășit
planul la contractări de
lapte cu o sută de hecto
litri, Rezultate importan
te au fost, de asemenea,
obținute în ceea ce pri.vește contractele de li
vrări de ouă, ovine, pă
sări, came de iepure etc.
Totodată, cetățenii au și
livrat însemnate canti
tăți de produse agroalimentare în baza contrac
telor încheiate.
„în localitatea noastră
— spunea secretarul co
mitetului comunal de par
tid, tovarășul loan Brîndea — cele o mie de gos
podării dispun de 1700
bovine, aproape 2 000 por
cine și 3 300 de ovine, iar
cooperativa agricolă de
producție deține, la rîndul ei, 1 100 de bovine,
aproape 1 200 ovine, porci
etc. Evident, acest efec
tiv de animale presuoune
și o puternică bază fura
jeră. Si întrucît suprafața
de 1250 ha pășune a co
munei nu era suficientă,
comitetul comunal de
partid a adoptat cu cîteva luni in ui-mă un plan

în județul Satu Mare
s-au construit și amenajat
cîteva unități turistice de
mare atracție. Astfel, în
brasul Tășnad, /pe drumul
național Cărei — Marghita, la kilometrul 27, Hote
lul „Transilvania" dispune
de camere confortabile, cu
încălzire centrală, restau
rant, ștrand termal. Hanul
„Vraja Viilor", situat în
apropiere de Cărei, pe dru
mul național spre Oradea,
este o unitate de categoria
I cu locuri de cazare în
camere confortabile, restau
rant, bar de zi.
Pornind din Satu Mare
spre Sighetu Marmației, pe
D.N. 19 la kilometrul 42,
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Fiind surprins la volan In sta
re de ebrietate, ceea ce consti
tuia un real pericol pentru si
guranța circulației, Ion Lăudat
din Ștefănești-Gorj a fost con
damnat la doi ani închisoare cu
executarea pedepsei la locul de
muncă.
După ispășirea pedepsei, se
părea că Lăudat s-a învățat
minte. Iată insă că — după cum
ne informează C. Banța, pre
ședintele Judecătoriei din Tg.
Cărbunești — Lăudat a pornit
din nou la drum, tot în stare de
ebrietate, cu motoreta personală.
De data aceasta, fiind recidivist,
a fost condamnat la un an și
patru luni, cu executarea pedep
sei in penitenciar. Se speră că,
după aceea, Lăudat n-o să_ se
mai... laude cu astfel de isprăvi.

DIN VIATA ORGANIZAȚIILOR
DE PARTID 1 • Consemnări • Note • Atitudini •

UNITĂȚI TURISTICE ÎN JUDEȚUL SATU MARE
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Lâudat...
cu numele
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3 kg de singe, intervenție
de anvergură, a supravie
țuit accidentului doar 26
de ore. Costul material al
acestei vieți tinere care
n-a mai putut fi salvata
n-are
neapărat însemnă
Nici
o
risipă
•Coșerea, director la I.T.B.tate (2115 lei), dacă îl ra
secția auto „Ciclop" :
portăm la finalul tragic, la
de suflet,
— Doar cîteva din costu
ceea ce a lăsat. în urma
de
echilibru
psihic!
rile unor reparații mai re
sa, cum arătam mai înain
cente. făcute la noi în anul
te, dispărutul... La fel și
Spitalul
de
urgență
din
în curs, ca urmare a pro
P. A. — accidentat în raza
ducerii de accidente rutie București. De vorbă cu orașului Urziceni — este
re : Dacia-1300 cu nr. dr. doc. Zorel Filipescu, trimis de urgență intr-o
secției anesteziel-IL-7908. foarte puternic șeful
stare extrem de gravă :
accidentată atit pe față, terapie intensivă :
insuficientă
respiratorie,
—
Fără
doar
șl
poate,
cit și în spate, caroserie aici este .un fel de punct traumatism cranian cu înși motor, a costat cit face, terminus al multor fapte fundare de os frontal, o
sumedenie de oase fractu
aproape, o mașină nouă, nesăbuite, al multor neca
adică suma de 46 721 lei ; zuri pe carp, iu cea iziai rate, comă profundă —
supraviețuiește, in pofida
Dacia-1 300 cu nr. 13-B- mare parte, oamenii și le
tuturor strădaniilor noas
tre. doar trei zile. Desigur,
rostul nostru primordial nu
Anchetă de Mihai STOIAN
este să fim „judecătorii"
pacienților, ci — în limita
fac singuri. Subliniez cu- posibilului —'salvatorii lor!
6098, accidentată față și la
vîntul singuri, deoarece o Totuși, oameni fiind și noi,
teral dreapta, a totalizat...
nu ne putem împiedica să
doar 24 700 lei; pe-aproape, clipă de neatenție, o secun
dă în care simțul de răs le atragem atenția semeni
ca sumă cheltuită, se înscrie
lor
noștri asupra risipei de
și Dacia-1300 cu nr. 6-B- pundere intră in eclipsă
suflet, de sănătate, de echi
3313, la fel accidentată, in conduc la adevărate dra libru
psihic și. Ia urma
tervențiile noastre costind me. In mod întemeiat vor
urmei, de viață fericită,
21 896 lei... Exemplele con bim, permanent. despre atunci
omul implicat
crete pot fi înzecite. Oricît economie în toate zonele normal cind
în existența curen
de „tehnicist" ar fi însă existenței umane ; de ce tă nesocotește
„deta
ochiul nostru, trebuie să n-am vorbi. atunci și des liu" sau altul alun
aspectelor
adaug că, de regulă, costul pre „economisirea" atîtor pe care le îmbracă
circula
unei asemenea reparații supărări, cîte avem tristul ția rutieră, fie că el se află
trădează și gradul de peri prilej de a înregistra la la volan, fie că-i pieton,
culozitate al accidentului noi? Nu odată neatenția,
biciclist, motociclist sau
produs, măsura în care graba sint plătite cu viața căruțaș.
Facem, în deplină
omul a fost expus la pri — ceea ce n-are preț ! — cunoștință de cauză, un
mejdii mortale. Nouă, sin precum, de exemplu. l’.G., apel la rațiune, la respon
cer, nu ne este indiferent muncitor de 27 de ani. ac
sabilitate, la disciplină și
ce i s-â întîmplat sau pu cidentat pe șoseaua Bucu- spirit
de prevedere, tocmai
tea să i se întîmple ocu rești-Ploiești. adus în stare pentru că, și prin profesiu
pantului, ocupanților ma de comă profundă (era și
ne, luptăm pentru viata
șinii. De aceea și calitatea băut), cu ruptură de splină omului,
ne batem cu dispe
reparațiilor pe care le efec si de ficat, cu traumatism rare pentru
ea. Nici o pier
tuăm are drept scop feri abdominal și toracic, trau dere nu-i admisibilă,
rea omului de la volan de matism cranio-cerebral. o- de vieți omenești este cea
in
astfel
de
împrejurărilimită, dar. să recunoaș perat numaidecît. noaptea. calculabilă !
, Așadar, un agent de circulație veghează buna, corecta
tem, nu depinde totul nu
mai de noi, ci și de condu
desfășurare a traficului rutier, el fiind proiecția grijii
cătorul auto. în generai, o
colective față de integritatea corporală și psihică a
bună întreținere a mașinii,
tuturor celor angajați — la volan sau altminteri — in
o responsabilă verificare
circulație, un paznic, totodată, al valorilor materiale de
tehnică echivalează atit cu
care dispunem și cărora trebuie să le dăm. noi înșine,
atenția maximă necesară. Nici o abatere, cît de „mă
o sporire a gradului de si
runtă". nu duce la bine, ci duce la rău ! Cum argu
guranță in mers. Cît și cu
mentau, atît de justificat, interlocutorii noștri, o cir
o reală economie de com
culație corespunzătoare echivalează cu ECONOMI
bustibil, de ulei, de piese
SIREA de bunuri materiale, dar și morale, ferindu-ne
de schimb și. deloc în ulti
de necazuri, pe fiecare dintre noi. colectivitatea din
mul rînd, de... nefericire !
care facem parte, pe cei dragi nouă și noi dragi lor.
La urma urmei, important
Dialectica faptului de viață pledează, continuu, pentru
nu este dacă reparația o
disciplină și ordine, pentru simț de .răspundere și con
plătește ADAS-ul sau nu,
știință civică. Iar agentului de circulație I se cuvine, la
important rămîne faptul
rîndu-i, un tovărășesc salut, pentru greaua misiune ce
că n-ai provocat un ac
și-a asumat-o.
cident sau că te-ai ferit,
la timp, de el, accidentul
cumulind și riscuri mate
riale, dar și riscuri mo
rale, psihice.

r
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Spațiul locativ — un prețios bun obștesc
în ultimul timp ne-au sosit la redacție mai multe scrisori care
pun, din diferite unghiuri de vedere, unele probleme de conștiință
și responsabilitate cetățenească referitoare la grija față de bunurile
obștii. Vă prezentăm, comentate, cîteva dintre aceste corespondențe.

„Inovația" unor constructori...
„Opera constructorilor poate sta
adesea alături, prin e frumusețe,
conținut, rezistență, durabilitate, de
opera literară, de pictură, sculptu
ră. muzică...", debutează scrisoarea
corespondentului voluntar Vasile
Negescu din Pitești, entuziasmat de
tot ce s-a construit de la un capăt
la altul al țării și oprindu-și obiec
tivul gindurilor sale asupra unor
realizări ale constructorilor arge
șeni. Construcții care apar cu atît
mai frumoase cu cît se văd în
perspectivă, cu cit „îndepărtează
obiectivul". Ap.vopiindu-1 din ce în
ce mai mult, 6ă zicem, de clădiri
ale șantierului Cîmpineanu —
Eremia — Grigorescu — Pitești și
pătrunzînd în interiorul blocului
M 4 observă necesitatea... a peste
douăzeci de remedieri într-un sin
gur apartament ! Pentru că apa de
la baie se evacuează în dormitor,
ușile nu se închid etanș, zugră
veala cade pe pardoseală, pardo
seala așteaptă să fie finisată etc.
etc... Și conchide : „s-ar putea ca
remedierea tuturor deficiențelor din
interioare să necesite mai mult
timp decît asamblarea prefabrica
telor pentru un asemenea aparta
ment".
Sinceri să fim. cazul blocului M 4
nu e singular. Se mai întîmplă și
prin alte părți. Strălucesc pe dina
fară „să ne ia ochii", iar înăuntru
sint... cam. așa cum le descrie co
respondentul nostru, care se-ntreabă și ne întreabă : „cine suportă
pagubele ?“
Vreți să vă convingeți ? Iată
cum : dacă două blocuri fac un

unghi drept, ca în cazul blocului 33
cu 34 din Aleea Pricopan nr. 1, sec
tor 5. București, și trebuie făcute
remedieri la blocul 34, instalezi în
unghiul respectiv o schelă meta
lică. Pentru a-i da stabilitate,
spargi zidul în dreptul ferestrelor
de la etajele 2, 5 și 8 ale blocului
33. faci deci în pereții casei vecine
niște găuri zdravene, și fixezi în
ele schela. Cum, nu se poate ? 1 O
să vedeți că da !, iar după ce tu,
constructor, termini lucrările de

reparații, demontezi schela și pleci
mai departe. Dar pe nevăzute. Să
nu „se prindă" locatarii blocului 33
de la etajele amintite că i-ai lăsat
cu găuri în zid să le fluiere vintul.
Ca să nu fluiere ei după tine...
Asemeni locatarei Elena Secarea
Popescu care vrea dezlegarea
rapidă a enigmei : „cine suportă
remedierile necesare în urma spar
gerii zidurilor de la numitele
etaje ?“
Firește că I.C.R.A.L.-ul, dacă
„inovația" cu fixarea schelei în zi
duri îi aparține, sau Șantierul de
construcții care a avizat presupusa
inovație. In orice caz, neglijențele
se plătesc, iar in cazul de față vom
urmări și noi să le plătească, cine
trebuie...

...și „amnezia" unor locatari
„Statul nostru socialist, ne scrie
corespondentul voluntar Zamfir Podărită, a depus mari eforturi pen
tru ca oamenii muncii să se bucure
de condiții de locuit cît mai civili
zate. Iată, de pildă, cartierele de
locuit din municipiul nostru —
Tîrgu Jiu — cum sint „9 Mai", „8
Mai", „Victoriei" .„Traian", „1 Mai
Vest". „1 Mai Est". „CAM". „De
barcader" și altele — însumează
peste 25 000 de apartamente, fiind
locuite, in bună parte, de oa
menii muncii din centrele mun
citorești Rovinari, platforma indus
trială nord, de pe șantiere de con
strucții din municipiul Tirgu Jiu și
județul Gorj. Ce se întîmplă însă ?
Unii'dintre locatarii acestor aparta
mente uită, că au datoria cetățe
nească de a-și achita întreținerea,
chiria, cu alte cuvinte obligațiile
către stat. Iată, de pildă. Apieiroaie
Ion. Preda Dumitru, Rîșniță Traian.
Opriș Elena. Preda A. C. Ion etc

&

din blocul nr. 20 strada Aleea Plo
pilor Tirgu Jiu au de achitat sume
de peste 3 000 de lei. Oare cine aș
teaptă să le plătească întreținerea,
chiria?", se întreabă, pe bună drep
tate, corespondentul nostru.
Cine alții, decît'ei ?1 Este, desi
gur. datoria constructorului de a-și
desăvîrși opera atît în interior, cît și
în exterior, dar să nu neglijăm nici
propriile datorii ;— de locatari, de
buni gospodari, de cetățeni care
trebuie să-și onoreze prompt, la
timp, obligațiile morale și... fiscale.
Pentru că, la urmă urmelor, de
unde fonduri pentru întreținere,
reparații și chiar pentru noile con
strucții dacă locatarii, adică înșiși
beneficiarii. își ignorează Obliga
țiile ?
E bine, de aceea, să privim cu
același ochi critic și sever nu'nun'ăi
în ograda vecinului, ci și in,ograda
proprie...

Marta CUIBUȘ
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s-a luat măsura ca in termen de o
• VEȘTILE TRIMISE de dumnea
lună să i se întocmească dosarul
voastră despre activitatea colectivu
de pensionare la I.A.S. Titu. Cităm
lui de la I.J.T.L. Pitești ne-au făcut
însă din noua scrisoare primită de •
plăcere, tovarășe Florea Ștefan. Re
la tovarășa Floarea Tudorache :
ținem „conflictul" de idei dintre
„Prezentîndu-mă la tovarășă! Ojoc
specialistul care susținea că auto
Petre (de la serviciul personal al
buzul nr. 31-AG-2 591 nu mai poate
I.A.S. Titu - n.n.), acesta m-a criticat
circula fără cilindri din import și
pentru că am făcut scrisoare la
comuniștii Marin Manciu și Vasile
dumneavoastră (la „Scinteia") și ca
Tache, care au susținut și dovedit
urmare mă poartă luni de zile fără
contrariul. Felicitări pentru locul
să-mi dea drepturile". Ce spuneți ?
fruntaș al unității în întrecerea pe
. Așteptăm.
ramură! Mai așteptăm.
0 NE FACEM CU PLĂCERE ME
• FAPTUL CĂ SINTEJI ÎNCA
SAGERUL dumneavoastră, tovarășe
DRAT pe bază de contract' în sec
George Talpaș din Brad, „om cu
torul zootehnic al cooperativei agri
stagiu de 34 de ani în mina Gura
cole de producție nu este nicidecum
Barza", lată, transmitem din partea
un motiv să- vi se refuze cantită
dumneavoastră „cele mai frumoase
țile de alimente cuvenite, tovarășe
mulțumiri colectivului stațiunii SoEugen I. Basica din satul Lupea de
veja, pentru modul in care îi tra
Jos, comuna Broșteni, județul Me
tează pe mineri, redîndu-le sănăta
hedinți. Dacă cineva a luat hotărî
tea". Adăugăm, totodată, felicită
rea de a nu vi se furniza alimen
tele respective, a comis un act
rile noastre !
arbitrar.
0 INTR-ADEVĂR, tovarășe Ștefan
Ungureanu, din Focșani, atmosfera
0 UN
RĂSPUNS CEL PUȚIN
și., ambianța de pe peroanele din
CIUDAT primim de la conducerea
gări fac parte din atribuțiile civili
întreprinderii de transporturi auto
zației. Inclusiv melodiile-refren care
- Prahova (director Nicolae Nepreced sosirea și plecarea trenuri
delcu, iar șef de birou — Alexandru
lor. Cu siguranță că publicul călă
Manole), în urma unei sesizări a
tor ar aprecia dacă notele false
cititorului Ioan Păcurețu, din comu
din marșul difuzat în gara Cîmpia
na Telega, Dintre unele — și nu
Turzii ar fi reînregistrate...
puține - nereguli petrecute pe tra
seele I.T.A.-Prahova, cititorul sem
0 CUNOAȘTEREA LEGILOR, la
nala și atitudinea arogantă, necu
nivelul pe care îl dovediți, vă ono
viincioasă față de pasageri a șofe
rează, stimați locatari ai blocului
rului Marin Scînteie, de pe ruta
H 1, scara B, strada Nicolae BălcesCîmpina — Telega centru. Cităm din
cu din Pitești. Un lucru însă ne-a
răspunsul conducerii amintite : „Re nedumerit: de ce nu acționați
feritor la atitudinea tov. Scînteie
dumneavoastră înșivă în spiritul le
Marin, nu avem posibilitatea de a
gilor pe care le cunoașteți ? Ne
o verifica". Dar oare cine o fi avînd
scrieți că nu s-a ținut adunarea
o asemenea posibilitate ? Noi cre
generală în care trebuia ales comi
dem că factorii responsabili de la
tetul. asociației de locatari și .pre
I.T.A.-Prahova. Sau dacă nu, poate
ședintele acestuia, „conform artico
forurile superioare ?...
lului 5, litera C din statut", iar fostul
președinte nu este corespunzător.
© BIROCRAȚIE, SAU CEVA MAI
Ce rămîne de făcut ? Simplu : o
MULT? Mărturisim tovarășilor de
adunare generală a locatarilor care
la Consiliul județean al sindicate
să-și exercite atribuțiile. Sesizăm în
lor Dîmbovița că ne aflăm intr-o
acest sens și consiliul popular mu
dilemă : cum să calificăm atitudi
nea de mai jos? In luna ianuarie,
nicipal.
ați comunicat petentei Floarea TuLaurentiu DUȚĂ.
dorache, din comuna Odobești, că

De-ale birocrației...
Cititorul Ion Olaru din CRAIOVA, cartierul Valea Roșie, bloc
U—16, scara 2, ap. 12, ne-a seșizat că, dintr-o încurcătură a func
ționarului de la Oficiul de asigurări sociale și pensii, n-a putut
primi pensia la domiciliu pe luna mai, prin Oficiul P.T.T.R. nr. 8
de care aparține. „Solicitînd lămuriri Oficiului de pensii — afirmă
semnatarul scrisorii — mi s-a spus că pensia mea și a altor pen
sionari au fost expediate la Oficiul P.T.T.R. nr. 7 de lingă gară,
de unde pot merge să o ridic. Deplasindu-mă la acest oficiu poș
tal, după o așteptare moi îndelungată, mi s-a spus că pensiile
respective au fost trimise la oficiul poștal nr. 6, iar de-acolo .la
oficiul nr. 8. Nu știm cite numere de oficii poștale există, dar în
orice caz n-am dori să mai fim purtați pe drumuri pentru a le in
ventaria. Și mai ales pe banii și pe timpul nostru".

GARA

- Am dori o informație : cite numere de oficii poștale există
In oraș ?
Desen de A. Andronic

c

Ce este recursul
extraordinar ?
Cititorilor care au solicitat lămu
riri in legătură cu recursul ex
traordinar și termenul în care poa
te fi declarat, le răspunde tovarășa
Romica Onică, procurol'-șef de di
recție în Procuratura Generală.
Recursul extraordinar constituie
liri mijloc de asigurare a aplicării
unifprme și juste a legilor pe în
treg teritoriul țării. Această cale de
reexaminare a hotărîrilor judecăto
rești definitive depășește interesul
părților din proces, ea constituind o
cerință a principiului legalității și
adevărului, ca legile țării să fie întocrhai aplicate. Recursul extraordi
nar, ca și recursul obișnuit (sau or
dinar, cum i se spune), pune în miș
care o acțiune de verificare, sub
toate . aspectele, a legalității și te
meiniciei hotărîrilor contestate. In
acest mod, recursul extraordinar (ca
și cel ordinar) constituie —cale
eficace pentru îndreptate . unor
eventuale hotărîri judecătorești .gre*
șite.
Spre deosebire de recursul ordinar, care se exercită ca o cale de
control judiciar împotriva hotărîrilor
nedefinitive ale primei instanțe, re
cursul extraordinar, ca o cale de
supraveghere judiciară, se poate
introduce împotriva hotărîrilor ori
cărei instanțe judecătorești care au
căpătat puterea lucrului judecat
(definitive). Recursul extraordinar
poate fi declarat numai de procu
rorul general al Republicii Socialis
te România, judecarea sa fiind de
competența Tribunalului Suprem,
singura instanță care are sarcina
de supraveghere a activității judi
ciare a instanțelor judecătorești.
Prin excepție, în cauzele civile în
care hotărîrile rămîn definitive la
judecătorii
(abateri,
contravenții
etc.), recursurile extraordinare sînt
soluționate de tribunalele județene.
Procurorul general nu este obli
gat să declare recurs extraordina.
cind este sesizat de părți, ci folo
sește această cale extraordinară
ori de cite ori constată că printr-o
hotărîre definitivă s-a adus o în
călcare esențială legii sau că hotă
rîrea este vădit netemeinică.'
in materie civilă, recursul extra
ordinar poate fi introdus intr-un
termen ce nu poate depăși un an
de la data cînd hotărîrea a rămas
definitivă, jn materie penală, de
clararea recursului extraordinar in
favoarea celui condamnat, precum
și în favoarea persoanei față de
care s-a încetat procesul penal (in
vederea achitării, a constatării ne
vinovăției), se poate face oricînd
- chiar și după decesul acesteia.
Menționăm că, spre deosebire de
recursul ordinar, introducerea re
cursului extraordinar nu suspendă
executarea hotărîrii definitive. Procu
rorul general are însă dreptul de a
dispune, înainte de introducerea re
cursului extraordinar, suspendarea
executării hotărîrii, atunci cînd apre
ciază că este oportună această
măsură. La rîndul său, Tribunalul
Suprem poate să dispună suspen
darea executării hotărîrii sau să re
vină asupra suspendării acordate.
Introducerea recursului extraordi
nar învestește Tribunalul Suprem
cu verificarea legalității și temeiniciei hotărîrilor atacate. Tribunalul
Suprem este obligat să verifice în
treaga pricină (penală sau civilă)
cu privire la toate persoanele la
care se referă și in raport cu toate
hotărîrile pronunțate în cauză. Tri
bunalul Suprem își exercită, ca in
stanță de supraveghere, și in acest
mod, rolul activ în orientarea prac
ticii judiciare in conformitate cu
legea.
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ritm intens și fără pierderi
OLT: în campania celor „zece zile“

BACĂU: Pentru

contează acum fiecare oră
In județul Olt, griul a ajuns la maturi
tate pe mari suprafețe. Ploile din ulti
mele zile, mult așteptate, au întrerupt re
coltarea griului, dar au constituit un bun
prilej pentru a se verifică etanșeitatea
combinelor și a mijloacelor de transport,
pentru a se face unele remedieri și a se
monta la combine colectoarele de pleavă.
De luni și marți, însă, in unitățile unde
starea terenurilor a permis, recoltarea
griului a fost reluată cu toate forțele.
Prima unitate care a reluat recoltarea
griului din plin a fost C.A.P. Sprîncenata,
din consiliul agroindustrial Radomirești,
consiliu unde și stadiul recoltării este avansat — 1 300 hectare pină în seara zi
lei de 22 iunie.
Un raid efectuat marți prin mai multe
unități agricole ne-a prilejuit mai multe
constatări îmbucurătoare. De la primele
ore ale dimineții combinele au intrat in
lanurile cooperativelor agricole Vlădila,
Studina, Grădinile și Traia'nu din consi
liul agroindustrial Vlădila. „De astăzi —
apreciază tovarășul Jean Istrate, pre
ședintele consiliului agroindustrial Vlă
dila — lucrăm cu toate forțele la seceri
șul griului și în celelalte unități : Deveselu, Redea și Rotunda". Pină acum, in
acest consiliu agroindustrial griul a fost
strîns de pe aproape 1 400 hectare, din
cele 4 100 cultivate.
în unitățile agricole de stat, mai întii în
cele din Redea și Studina, apoi, treptat,
și in celelalte s-a trecut cu toate forțele
la seceriș. „Griul este copt, deci nu mai

nu constituie o piedică

avem ce aștepta. Pentru a strînge în
treaga recoltă in cel mult 10 zile, acum
orice oră este prețioasă. în plus, trebuie
să folosim din . plin condițiile din acest
an, cind griul a ajuns la maturitate mai
devreme, pentru a insămînța cu culturi
duble suprafețe cît mai mari" — ne spune
tovarășul Mihai Popa, directorul trustu
lui județean al I.A.S.
La o maximă concentrare de forțe s-a
ajuns marți la amiază și în unitățile si
tuate in zona terenurilor nisipoase — Vădastra, Urzica și Vădăstrița, ca și în cele
aflate în partea de nord-vest a județului
pe terenuri mai ușoare, din consiliul agroindustrial Balș.
în toate unitățile prin care am trecut se
remarcă o amplă desfășurare de forțe și,
mai ales, o bună organizare a activității.
Formațiile de recoltare sint urmate de
presele de balotat paie, cărora' li s-au
atașat sănii pentru eliberarea operativă
a terenurilor, care sînt imediat semănate
cu culturi duble. Aceasta a permis ca
pină in seara, zilei de 22 iunie să fie re
coltate în județ aproape 10 300 de hectare.
Pe măsură ce vremea se va ameliora, iar
lanurile vor ajunge la maturitate, ritmul
recoltării va spori simțitor, ajungindu-se
la cel prevăzut, astfel ca în cel mult zece
zile bune de lucru griul să poată fi strîns
de pe întreaga suprafață.

Iancu VOICU
corespondentul

(Urmare din pag. I)

harnici, ploile

„Scinteii"

De două zile a început secerișul orzu
lui și in județul Bacău. Deși ploile se țin
lanț, datorită măsurilor organizatorice în
treprinse de comandamentul județean
pentru coordonarea lucrărilor agricole re
colta este adunată în. condiții bune. Spe
cialiștii și mecanizatorii se află perma
nent in cimp, urmăresc oră de oră starea
de umiditate a lanurilor, combinele fiind
concentrate operativ acolo unde se poate
recolta. în acest mod se lucrează in ma
joritatea unităților din consiliile agroin
dustriale Trăian, Sascut, Filipești și Podu
Turcului, unde au fost recoltate cele mai
mari suprafețe cu orz.
Marți, 21 . iunie, a plouat puternic in
tot județul. După-amiază, însă, la cîteva
ceasuri după oprirea ploii, in consiliul
agroindustrial Filipești se lucra din plin
la seceriș. La ferma Ițești a I.A.S. Ba
cău, nouă combine stringeau recolta.
„Folosind fiecare oră bună de lucru —
ne spune Ion Lupașcu, șeful fermei —
chiar și. in. aceste condiții mai grele, cu
forțele mecanice., și umane de care dis
punem, putem termina în trei zile sece
rișul orzului". în. aceeași zi, și in consi
liul agroindustrial Traian mecanizatorii
lucrau de zor. La numai două ore după
oprirea ploii, pe ..solele fermei Călugăreni, trei, combine stringeau recolta de,
orz., „A fost. soare puternic și spicele
s-au uscat repede — aflăm de la tehni
cianul Nae Șamson, șeful fermei. Pină se
întunecă vom . recolta cel puțin 15 hec
tare". Și aici, ca și la Itești,. Oncești,

Buhoci și Sascut, se lucrează în flux.
După seceriș, paiele sint adunate și trans
portate in fermele zootehnice sau la
marginea tarlalelor, iar tractoarele pre
gătesc terenul pentru a fi insămințat cu
porumb, butași de sfeclă sau alte culturi
succesive.
*
Am prezentat doar citeva exemple care
dovedesc că, in condițiile mai dificile ge
nerate de ploi, buna organizare a mun
cii este hotăritoare pentru stringerea neintirziată și fără pierderi a recoltei. In
ginerul Gheorghe Antochi, directorul ge
neral al direcției agricole județene, ne-a
informat că peste tot se lucrează în for
mații mari, complexe, iar in multe uni
tăți din consiliile agroindustriale, Podu
Turcului. Dealu Morii. Izvoru Berheciului. și Helegiu, unde orzul are talia mică,'
acesta este recoltat manual, cu secerile
și coasele, sau pur și simplu se smulge
și apoi se treieră la staționar.
întrucit timpul continuă să fie nefavo
rabil, este necesar ca și in unitățile din
cadrul consiliilor agroindustriale Fili
pești. Hemeiuși și Răcăciuni să se trea
că, cu seceri și coase, la recoltarea or
zului culcat de vinturi și ploi. Nici un
efort nu este acum prea mare pentru a
■se asigura stringerea și punerea la adă
post în, cel mai scurt timp și fără pier
deri a întregii recolte.

Gheorghe BALTĂ
corespondentul

„Scinteii"

CULTURILE'DUBLE — insămințate imediat, pe toate terenurile!
Unitățile agricole din județul Constanța
au de Insămințat în acest an 143 850 hec
tare cu culturi duble. Prima urgență o
constituie însămînțarea terenurilor de pe
care a fost strîns orzul — peste 42 000
hectare — urmînd ca restul suprafeței să
fie semănată pe măsura recoltării griu
lui. Merită relevat că, acolo unde tehno
logia și ritmul de lucru stabilite au fost
respectate întocmai, rezultatele sint din
tre cele mai bune. Ne referim la unită
țile agricole din consiliile agroindustriale
Castelu, Ostrov, Valul Traian, Pantelimon, Chirnogenl și 23 August, unde
aproape toate suprafețele de pe care
s-a recoltat orzul au fost însămînțate.
Din păcate, deși pe ansamblul județu
lui culturile duble au fost însămînțate,
pină în dimineața zilei de 22 iunie, p'e 82
la sută din suprafața eliberată, totuși, în
anumite consilii agroindustriale, această
lucrare este întîrziată. Restanțele cele
mai mari sint localizate în consiliile agro
industriale ' Cogealac, RemUs Opreanu și
Adamclisi. în fiecare din aceste consilii,
suprafețele neînsămințate pină în prezent

CONSTANȚA: Cine întîrzie acum semă

natul să nu caute justificări la toamnă
sînt destul de mari. Explicația diferențelor
dintre consiliile agroindustriale ofe
rită de specialiștii direcției agricole ju
dețene — și anume că ploile din săptămina trecută au împiedicat executarea
lucrărilor — nu poate fi socotită plauzi
bilă.
Cauza principală și reală, subliniem
noi, a diferențelor constă în atenția dife
rită care se acordă acestei lucrări de că
tre conducerile consiliilor agroindustriale
și ale unităților agricole. Situația din
consiliul agroindustrial Topraisar, cu re
zultate mult diferite între unități la se
mănatul culturilor duble, întărește această afirmație. Condițiile climatice au fost
asemănătoare în toate;-unitățile din acest
consiliu, nu la fel sînt însă și rezultatele.
Astfel,.. în cooperativele agricole Biruința,

Potîrnichea și Mereni s-au respectat în
tocmai indicațiile date, semănatul cultu
rilor duble efectuîndu-se imediat după re
coltarea și eliberarea terenului de resturi
vegetale. în aceste condiții, culturile de
fasole și porumb au și răsărit. în același
timp însă, la cooperativa agricolă Straja,
din cauză că această lucrare a fost lăsată
pe ultimul plan, timpul care a trecut de
la recoltarea orzului pină la semănatul
culturilor duble a ajuns la 8—9 zile, iar
realizările sint necorespunzătoare. Cele
mai mari restanțe se înregistrează însă in
cele două întreprinderi agricole de stat
din acest consiliu agroindustrial — Amzacea și Topraișar. în prima, din cele
1 075 hectare de pe care s-a recoltat orzul
s-au însămîrițat, pină' în ziua raidului
nostru, doar 560 hectare, iar paiele

mai erau de adunat de pe 400 hec
tare, situația fiind asemănătoare ’și în cea
de-a doua întreprindere. Datorită modu
lui diferit in care s-a acționat la. strin
gerea paielor, pregătirea terenului și se
mănat, este explicabil de ce în consiliul
agroindustrial Topraisar, din cele aproape
3 600 hectare de pe care a fost strîns or
zul, sămînța celei de-a doua culturi a fost
încorporată doar pe ceva mai mult de
jumătate din această suprafață.
Situația necorespunzătoare din acest
consiliu agroindustrial, care dealtfel nu
este singulară, impune ca organizațiile de
partid de la sate și consiliile populare
comunale să intervină energic pentru
ca toate suprafețele de pe care a fost
strîns orzul să fie semănate cu culturi
duble. Și aceasta cu cît mai curînd, cu
atît mai bine, spre a se obține neapărat
producțiile prevăzute. Cu toată răspunde
rea trebuie să se înțeleagă că autocritica
din toamnă nu va ține loc de producție.

George MIHĂESCU

FURAJELE — strinse de urgență și bine depozitate /
în unitățile agricole din județul Mureș
se acționează cu răspundere pentru strin
gerea și depozitarea furajelor. O atenție
deosebită se acordă depozitării unei can
tități cît mai mari de fin. Lucru firesc
dacă -avem în vedere că, potrivit program’1 'ui stabilit, în acest an trebuie depozil :e 153 800 tone fin. Pehtru strin
gerea la timp și fără pierderi a tuturor
resurselor de nutrețuri pe care le oferă
cîțnpul acum, la recoltarea lor se lu
crează atît cu mijloacele mecanice, cît
și cu coasele. Pină în prezent, din pla
nul pe luna mai și pe primele două de
cade ale lunii iunie, în cooperativele
agricole au fost depozitate 24 635 tone de
fin de cea mai bună calitate. S-a acțio
nat mai bine decit in alți ani și la re
coltarea plantelor suculente, din care au
fost depozitate 36 668 tone, ceea ce în
seamnă realizarea aproape integrală a
planului pentru această perioadă.
Merită să consemnăm, și faptul că în
unele consilii agroindustriale cu puter
nice sectoare zootehnice, cantitățile de
fin depozitate sint mai mari decit cele
planificate. Este cazul unităților agricole
din consiliul agroindustrial Sărmașu,

MUREȘ: Iarba a crescut mare, dar pe

alocuri a „îmbătrînit66 așteptînd cosașii
care, față de planul de 200 tone, au de
pozitat 1 500 tone, precum și de cele din
consiliul agroindustrial* Luduș — cu 1 473
tone depozitate, față de 450 tone plani
ficate. „Noi am realizat, încă la prima
coasă, peste 50 la sută din necesarul de
fin pe acest an — ne spune Szekeres
Arpad, președintele cooperativei agricole
din Band. Și aceasta întrucit animalele
au fost scoase la pășunat devreme, masa
verde cosită fiind astfel
economisită".
Intr-adevăr, pină in prezent, cooperatorii
de aici au depozitat 1 485 tone de fîn. La
data raidului nostru se lucra la recolta
rea furajelor cu trei vindrovere și cinci
cositori, mecanice, iar pe terenurile nemecanizabile lucrau peste 400 de cosași.
Nu întimplător aici.Ja Band, unde există
o adevărată tradiție in creșterea aYiimalelor, producția medie de lapte realizată
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LA ÎNTREPRINDEREA „VULCAN"
DIN CAPITALĂ

întregul spor de producție
se realizează prin creșterea
productivității muncii
® Un plan cuprinzător de măsuri
pentru creșterea suplimentara a
pi

con-

•

vină organizarea fluxurilor tehno
logice * Se extinde cu rezultate tot
m<

pe vacă furajată a depășit, pe primele
cinci luni, 12,5 litri. Cu rezultate bune
lă recoltarea furajelor se înscriu și co
operatorii din Iernut, Petelea, Reghin,
Mureșeni, cantitățile de fîn depozitate
pînă în prezent în aceste unități ridieîndu-se la peste 80 la sută din planul pe
acest an.
\
Din păcate, nu același lucru se poate
spune despre cooperativa agricolă Brea
za, unde, la data raidului nostru, canti
tatea de fin depozitată era mai mult
simbolică, deși unitatea are un efectiv
de 915 taurine și mari posibilități pentru
asigurarea necesarului de furaje. Cu toa
te acestea, atît aici, cit - și la C.A.P. Filpișu Mare (sat aparținător) se acționează
în ritm lent la stringerea furajelor. Cum
se spune în popor, în aceste unități agri
cole, deși iarba a crescut mare, pe alocuri

< ■
andameni - concepute și proiectate in
funcție de necesitățile concrete ale
^prodiieției^ fhrumul noilor soluții
|c
rămîne permanent deschis ' J

a „îmbătrînit" în așteptarea cosașilor.
Oare conducerea unității, cooperatorii să
fi uitat atit de repede că, nu mai tirziu
decit anul trecut, au cumpărat fin în va
loare de pește . 350 000 lei ? Dealtfel, și
in celelalte cooperative din consiliul agro
industrial Fărăgău, recoltarea furajelor
este mult întîrziată. Dovada ? Pină in
prezent, unitățile agricole din acest con
siliu agroindustrial nu au depozitat decit
400 tone de fin din cantitatea de 2 300
tone planificată pentru, această etapă.
Realizările sint sub media. pe ansamblul
județului, și în unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Rușii Munți, Re
ghin, Sighișoara și altele. O atare situa
ție se datorește faptului că specialiștii și
conducerile acestor unități au neglijat
pină acum trecerea cu toate forțele la
stringerea și conservarea furajelor. Este
timpul ca și în aceste. unități să se în
țeleagă că urgentarea recoltării furaje
lor este o sarcină de mare răspundere
pentru dezvoltarea zootehniei.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

in ideea nouă, conservatorismul, tea
ma de risc — dealtfel nejustificat
— simt bariere serioase pentru ge
neralizarea unor tehnologii sau ma
teriale. De pildă, soluția cercetată
de institut privind înlocuirea susți
nerii din lemn și metal a lucrărilor
miniere cif susțineri ancorate este
foarte puțin extinsă la noi, deși re
zultatele obținute in unele unități
miniere din țară, cit și în alte țări,
demonstrează o mai maire siguranță
și stabilitate a abatajelor".
Evitarea unor asemenea neajunsuri
este posibilă printr-o mai bună
organizare și corelare a eforturi
lor în ceea ce privește activita
tea de informare, popularizare și
pregătire a beneficiarilor. După
cum reieșea din . discuții, folosim
mult prea puțin acele foi de ca
talog care să circule spre diverși be
neficiari din economie pentru a-i in
forma despre viitoarele produse, de
unde și cind anume vor putea dis
pune de ele. La fel sondajele de
produs, referitoare la cerințele față
de anumite piese, aparate, mașini
etc. ce se intenționează a fi puse in
fabricație, sint sporadice, deși ele ar
trebui să fie obligatorii, căci tocmai
ele permit stabilirea unor elemente
strict necesare pentru organizarea
riguroasă a viitoarei producții, in
funcție de economicitate, de oportu
nitatea in timp a lansării noului pro
dus, de nivelul de tehnicitate cerut
etc.
Creșterea continuă a complexității
noilor produse sau tehnologii și con
dițiile speciale necesare pentru ve
rificarea parametrilor au impus, ce
rință firească dealtfel, participarea,
pe tot parcursul ciclului cercetareproducție, a unui număr din ce in
ce mai mare de unități de cercetare
sau din industrie. Evident, sincroni
zarea perfectă a activităților acestora
este o condiție obligatorie, în așa fel
ca toate componentele ce fac parte
din noul produs să fie realizate pa
ralel și in termene strict corelate cu
fabricarea produsului de bază. „Au
existat situații — ține să precizeze
ing. Zeno Miron, directorul Institu
tului de cercetări și proiectări pentru
industria alimentară și frigorifică din
Cluj-Napoca — cind anumite pro
duse.. ajunse in faza fabricației de
serie au stagnat un an și chiar mai
mult, din cauza decalajelor mari de
timp in asimilarea unor componente
sau materiale, ori neinteg.rării ope
rative in fabricație a celor care se
aduceau înainte din import". „Tot in
cazul echipamentelor complexe, care
înglobează un mare număr de com
ponente realizate in diferite sectoare
ale producției, nu puține au fost sir
tuațiile, sublinia dr. ing. Florin Tănăsescu, directorul general al Insti
tutului central pentru mașini-unelte,
electrotehnică și eleotronică, în cațe
introducerea in fabricație a produsu
lui fără să fie făcute un volum su
ficient de testări provoacă, din cauza
diverselor remedieri ce se impun, ; o
prelungire considerabilă a termenu
lui de asimilare. în acest fel se are
în vedere aici necesitatea de a se
face nu numai testările specifice de
produs, ci și testări ale diferitelor ansamble, asigurîndu-se în acest scop
standuri de încercări speciale".
Ca o concluzie generală se evidențiază faptul că toate aceste opinii pot fi circumscrise unei cerințe
generale : transferul rapid al solu
țiilor noi in industrie — calea cea
mai sigură de progres tehnic, efi
ciență a muncii, calitate și compel
titivitate. O asemenea perspectivă
integratoare care să aibă la bază
respectarea criteriilor economice de
eficiență și rentabilitate vizează
desigur latura organizatorică a în
tregii activități. Iată de ce ea tre
buie să fie in centrul atenției și
preocupărilor factorilor de decizie
și sinteză, a specialiștilor, indife
rent dacă lucrează în cercetare sau
în industrie. Așteptăm in continua
re opinii pentru a prezenta expe
riența acumulată, a supune atenției
probleme încă nesoluționate și a
sugera acțiuni capabile să ridice pe
o treaptă nouă, calitativ superioară,
procesul de întrepătrundere a cer
cetării cu producția.

j

Un fapt se impune cu pregnanță
atenției celui care nu a vizitat în
ultimul timp cunoscuta întreprin
dere „Vulcan" din Capitală : aspec
tul cu totul schimbat al halelor de
producție, mai luminoase, mai bine
gospodărite, ca și modul nou de
organizare a muncii, de amplasare
și folosire a mașinilor-unelte, multe
dintre ele, de asemenea, noi. Există
în acest proces de înnoire și moder
nizare a uzinei o tendință marcantă
de a adapta, de a modifica după
anumite principii noi fluxurile cla
sice de producție (pe care specia
liștii de aici le consideră depășite),
astfel incit să se poată răspunde
operativ
cerințelor
beneficiarilor
interni
și
partenerilor externi,
într-un cuvînt, pentru a se putea
realiza și depăși cît mai substanțial
planul producției fizice, în funcție
de solicitările economiei naționale,
cerință formulată cu toată clarita
tea de secretarul general al parti
dului.
— întregul colectiv al uzinei noas
tre cunoaște importanța produselor
pe care le realizează și este hotărît
să se înscrie cu o contribuție cit
mai substanțială la efortul general
făcut de toate colectivele muncito
rești pentru a se obține pină la
încheierea anului, pe ansamblul in
dustriei. o producție suplimentară
de 12 miliarde lei. ne precizează to
varășul Ștefan Craioveanu, directo
rul întreprinderii. Este suficient să
amintesc că întreaga noastră pro
ducție se înscrie în două programe
prioritare ale economiei naționale —
energetic și petrolier.
— Care este răspunsul concret al
muncitorilor si specialiștilor de la
„Vulcan" la cerințele economiei na
ționale ?
— După cinci luni, planul la pro
ducția de utilaj energetic a fost de
pășit cu 662 tone. Cazanele pentru
marile termocentrale au ciclu lung
de fabricație și. ca atare, am luat
din timp măsuri pentru executarea
lor. astfel că în prezent utilajele
destinate capacităților energetice
care urmează să fie puse în

funcțiune în acest an sint asigurate.
Acum 6e lucrează la fabricarea uti
lajelor care urmează să fie montate
și puse îh funcțiune în anul 1984. în
ce privește piesele de schimb pen
tru utilajele energetice s-a realizat
suplimentar o producție în valoare
de peste 73 milioane lei, contribuind
în felul acesta la întreținerea și
funcționarea mai bună a termocen
tralelor. Totodată, planul a fost de
pășit și la producția de utilaj petro
lier cu 79 unități de pompaj.
Consemnând aceste rezultate se
nune firesc întrebarea : cum s-a ac
ționat pentru obținerea lor ? Răs

derii. De aceea, am luat o serie de
măsuri pentru organizarea unor li
nii de fabricație noi. care să permi
tă trecerea operativă de la execuția
unui anumit tip de utilaj la altul.
Astfel, secțiile și atelierele de pro
ducție au fost dotate cu mașiniunelte de mare randament, iar cele
mai vechi au fost modernizate. în
privința organizării producției am
avut in vedere citeva idei de bază,
și anume : 1) în halele de producție,
mașinile-unelte au fost amplasate
pe grupe (strunguri, freze, raboteze) in așa fel incit să poată fi polideservite ; 2) grupele de mașini-

tru prelucrarea axelor au fost astfel
amplasate incit sint deservite numai
de doi oameni pe schimb. Lucrul la
mai multe mașini se practică și la fre
ze. „întreaga' schemă de amplasare a
mașinilor-unelte a fost in așa fel
întocmită incit în diferite zone ale
halei să se creeze adevărate centre
de prelucrare : strunjit. frezat, dan
turat, ne spune tovarășul Ion Dumi
trescu. șeful atelierului. Totodată, la
gruparea mașinilor s-a ținut seama
de mărimea pieselor pe care le pre
lucrează de obicei. Aceasta pentru ca
la fiecare grupă de mașini timpii de
prelucrare a pieselor să fie cît mai

Din experiența unui vrednic colectiv muncitoresc
punsul este dat In bună pante de în
seși schimbările operate în ultimul
timp în organizarea producției și a
muncii. în acest an. muncitorii și
specialiștii întreprinderii au întoc
mit uri program Cu 100 mă
suri pentru creșterea suplimen
tară a productivității' muncii, multe
dintre ele fiind de. acum. aplicate in
producție. Ca urmare. după cinci
luni, planul productivității muncii
calculate pe baza producției nete a
fost depășit ou 3,35 la sută, ceea ce
echivalează cu o producție supli
mentară de 1 566 lei pe fiecare om
al muncii. Deci, practic. întregul
spor de producție fizică a fost reali
zat prin creșterea forței productive
a muncii.
în esență, acțiunile întreprinse
pentru
ridicarea
productivității
muncii se referă atit la dotarea cu
utilaje noi de mare randament și
modernizarea celor mai vechi, cît și
la reorganizarea fluxurilor de pro
ducție. „Din experiența ultimilor ani
arii ajuns la concluzia că cererile de
utilaje energetice și petroliere au
devenit tot mai diversificate, mai
schimbătoare de la o perioadă la
alta, ne spune tovarășul Alexandru
Bogdan, inginerul-șef ai întreprin

unelte au fost așezate în ordinea de
execuție a operațiilor pentru ca pie
sele prelucrate să fie transportate
cît mai puțin ; 3) liniile de fabrica
ție și în special cele de montaj au
fost echipate cu scule și dispozitive
care reduc efortul fizic și îmbunătă
țesc condițiile de lucru".
Eficienta,:, creșterea productivității
muncii au fost prin urmare principa
lele criterii care au stat la baza reor
ganizării fluxurilor tehnologice. Fe
lul cum arată in prezent și cum se
muncește în atelierul de mecanicăreductoare, de pildă, poate să re
prezinte un adevărat model și pen
tru alte unități cu profile de fabri
cație diferite. In ordinea firească a
operațiilor, cele 17 mașini de dantu
rat au fost grupate pe două linii de
fabricație, la care lucrează numai
cinci muncitori. După cum ne ex
plica maistrul Victor Diculescu, in
vederea unei cit mai operative ali
mentări cu piese. între mașinile de
danturat au fost intercalate o serie
de mașini de predanturat. ■ care asi
gură prin operațiile ce le execută
creșterea cu 50 la sută a productivi
tății muncii la lucrarea propriu-zisă
de danturat. De asemenea, cele pa
tru mașini cu comandă program pen

apropiați și să se poată aplica polideservirea".
Un spirit nou se manifestă și în
dotarea cu utilaje a fluxurilor de
producție. Subliniem spiritul în care
se acționează pentru că principiul de
la care se pornește este cunoscut de
mult in toate unitățile, dar acum și
in acest caz s-a trecut serios la
treabă pentru materializarea lui.
Despre ce este vorba 7 Se știe că
cele mai mari creșteri ale producti
vității muncii nu se realizează prin
sporirea efortului fizic al oamenilor,
ci prin dotarea producției cu echi
pamente și dispozitive care să ridice
randamentul muncii. Ca atare, s-a
trecut intens la dotarea cu astfel de
utilaje. în prezent, in atelierul de
mecanică grea lucrează printre al
tele și două agregate pentru prelu
crarea carcaselor de reductoare. care
execută simultan mai mulțe opera
ții : strunjirea, frezarea, alezarea su
prafețelor și prelucrarea canalelor,
în țară nu se produc nicăieri în se
rie asemenea utilaje. Specialiștii din
întreprindere au întocmit insă o
temă de proiectare pe care au dat-o
spre rezolvare Institutului de cerce
tări pentru mașini-unelte. Apoi, pe
baza proiectului, agregatul a fost

executat la întreprinderea „1 Mai"
Ploiești. Eficiența introducerii in
producție a acestor utilaje ? Pe lingă
faptul că precizia operațiilor s-a îm
bunătățit, productivitatea muncii a
crescut cu peste 20. la sută față de
sistemul clasic de prelucrare a car
caselor. pe mașini. universale.
în același atelier, la diferite locuri
de muncă au fost montate mai multe
macarale pivotante și o instalație de
spălare a pieselor. în felul acesta, nu
numai că productivitatea muncii a
sporit, dar condițiile de lucru s-au
îmbunătățit, s-a redus efortul fizic al
muncitorilor, se realizează o impor
tantă economie de energie electrică.
O macara pivotantă, de exemplu,
consuma 3 kWh, în timp ce podul
rulant din hală pe care il înlocuiește
consumă circa 40 kWh. Pentru ușu
rarea muncii oamenilor au fost rea
lizate prin autodotare un ciocan de
4 tone-forță și o presă, care s-au
montat in atelierul de forje.
Prezentind aceste exemple vrem,
de fapt, să subliniem multitudinea
căilor și posibilităților de creștere a
productivității muncii. Evident, cu
condiția ca fiecare colectiv de muncă
să fie preocupat permanent de gă
sirea unor soluții noi in această pri
vință. Rezerve există pretutindeni,
în această perioadă la atelierul de
cazangerie se introduc unele tehno
logii noi de suduiră, precum și o se
rie de dispozitive pentru manipu
larea și poziționarea pieselor in tim
pul sudurii, operații anevoioase, care
antrenează un mare număr de oa
meni si din cauza cărora se pierde
mult timp. Iar ca o dovadă că cine
caută găsește, să precizăm că ma
nipulatoarele se exdcută în colabo
rare cu întreprinderea mecanică din
Oradea. Aceste căutări permanente
explică dealtfel creșterea substan
țială a productivității muncii la în
treprinderea „Vulcan", sporul de
producție realizat pe această cale.
De unde și concluzia pe care o pot
trage și alte unități economice.
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A gîndi și a munci în spiritul
răspunderii fată de avuția națională
Utilizarea judicioasă a resurselor
de muncă socială — vie și materia
lizată — reprezintă pentru orice do
meniu de activitate cheia înfăptuirii
strategiei efortului de dezvoltare.
Iată de ce formarea unui spirit eco
nomic în modul de a concepe și rea
liza fiecare acțiune umană consti
tuie o necesitate obiectivă a optimi
zării dezvoltării economico-sociale în
condiții de echilibru structural, de
eficientă și competitivitate. Dacă
avem în vedere componentele avuției
naționale, de la bunuri materiale acu
mulate la valori profesional-științifice, culturale și spirituale, apare
evident că un asemenea mod de a
concepe și înfăptui orice activitate
umană este în spiritul răspunderii
fată de creșterea avuției naționale,
față de progresul și prosperitatea în
tregului popor, al fiecărui om al
muncii.
Tocmai pe o asemenea bază
obiectiv-științifică. secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceausescu, a subliniat nu o dată
necesitatea ca : „în școală, în învățămintul superior, tineretul, elevii și
studenții trebuie să învețe și să cu
noască nu numai tehnica, dar și pro
blemele economice, și problemele
eficientei economice, și problemele
consumurilor materiale, tot ceea ce
este legat de creșterea mai puternică
a avuției naționale. Să înțelegem
bine că muncitorul, inginerul, tehni
cianul, toate cadrele noastre, din
orice sector, cercetătorul, savantul,
medicul, profesorul trebuie să gîndească și în spirit economic, în spi
ritul răspunderii fată de avuția na
țională, fată de dezvoltarea generală
a patriei noastre socialiste".
Formulînd. asemenea necesitate
pentru întregul proces instructiveducativ. pentru orice activitate uma
nă cu caracter tehnico-productiv, de
cercetare științifică și social-culturală. secretarul general al partidului
nostru întrevede magistral interde
pendența crescîndă în etapa actuală
între exigentele noii calități și baza
obiectivă, reală și trainică, de înfăp
tuire a acesteia — creșterea substan
țială a eficientei întregului efort de
dezvoltare economico-socială a pa
triei noastre. Astăzi, mai mult ca
oricînd. orice progres în știință și
tehnică trebuie judecat prin prisma
modului în care revoluționează fac
torii de producție, permițind core
larea și combinarea lor intr-un sis
tem optim de modele, capabile să
asigure îmbunătățirea calității pro
ducției și a rezultatelor ei. creșterea
eficientei oricărei activități.
Corespunzător acestei viziuni, for
marea șl dezvoltarea unei gîndiri eco
nomice profunde la toți oamenii
muncii trebuie să constituie un pro
ces permanent care să abordeze, într-o concepției științifică, unitară și
de largă deschidere, modalitățile și

c
il

ne nu atît etapa curentă, ci aceea de
perspectivă, cind ei vor lucra efectiv,
impune cu acuitate o concordanță
deplină intre viitoarea structură a
economiei naționale și actuala struc
tură a procesului instructiv-educativ.
Deși desfășurindu-se in prezent, pre
gătirea forței de muncă trebuie să
fie așezată pe baze prospective, con
tribuind astfel la evitarea uzurii mo
rale a cunoștințelor.
Punînd la baza creșterii avuției
naționale ramurile și sectoarele mici
consumatoare de combustibil și ener
gie. precum și sectoarele care furni
zează baza proprie de materii prime
regenerabile și neregenerabile, epui
zabile și inepuizabile, este evident
că pregătirea forței de muncă nu
poate avea astăzi alte coordonate efe-

Argumente pentru formarea gîndirii
economice începînd din anii de școală
cesul transmiterii și însușirii celor
lalte discipline din școală, în raport
de particularitățile fiecăreia. . să se
fundamenteze și să se concretizeze
cu aspecte noi din natură și societate
teze și concepte de o excepțională
însemnătate pentru formarea unei
gîndiri iscoditoare, in spiritul econo
misirii și al eficienței competitive.
Aceasta pentru că numai eficiența
competitivă, cîștigată în luptă cu noi
inșine și cu cei pe care trebuie să-i
ajungem și să-i depășim, constituie
astăzi arma eficientă a unei dezvol
tări independente într-o lume a in
terdependențelor crescinde. Pentru
toate acestea, integrarea organică a
învățămîntului cu necesitățile actuale
și de perspectivă ale producției și cu
cele mai noi și eficiente cuceriri ale
cercetării științifice asigură baza
obiectivă a formării și dezvoltării
unei gîndiri capabile să fundamen
teze și să realizeze noul în viața de
zi cu zi de pe pozițiile celei mai
înalte productivități și competiti
vități.
Continuînd acest proces de for
mare a omului pentru muncă utilă,
de înaltă eficiență, printr-un efort
perseverent, specializat, dar cu ca
racter inter si multidisciplinar, învă
țămîntul superior ridică la un înalt
nivel calitativ gradul de înțelegere a
necesității conceperii și realizării
fiecărei activități pe baza criteriilor
de raționalitate social-economică,
tehnico-științifică șl ecologică — ex
presii nemijlocite ale interacțiunii
legilor economice obiective cu condi
țiile istorice concrete ale dezvoltării
și desfășurării pregătirii forței de
muncă.
Pregătirea forței de muncă cores
punzător exigentelor pe care le impu-

cît aceste priorități vitale ale dezvol
tării economiei noastre naționale,
în același timp, ținînd seama de
restricțiile tot mai pronunțate care
se ridică în legătură cu resursele na
turale. materiale și umane, funda
mentarea noului și viitorului model
de dezvoltare pe seama priorității
factorilor intensivi impune cu nece
sitate ca problemele economice, de
eficiență și competitivitate să facă
obiect de studiu nu numai în învă
țământul de specialitate (cel econo
mic). ci, în primul rind, să consti
tuie o latură inseparabilă și indis
pensabilă în învățămîntul tehnic și
agronomic, să contureze profilul de
mîine al specialistului în aceeași
măsură cu celelalte cunoștințe.
Aceasta. în primul rind, pentru mo
tivul că soarta eficienței, a producti
vității. a costurilor de producție și
calității, a rentabilității depinde în
mod hotărîtor de calitatea muncii pe
care o desfășoară cei ocupați direct
în activitățile de producție. Totodată,
aceasta reprezintă un cîștig pentru
eficienta ..muncitorului productiv
colectiv". în sensul că s-ar crea suț
portul realizării unui limbaj comun
cu economiștii care să permită solu
ționarea de pe principiile raționali
tății social-economice. tehnico-știin■ tifice și ecologice a problemelor care
confruntă unitățile noastre econo
mice.
Pe un asemenea fond, apreciem că
se creează premisele formării unor
cunoștințe economice la întregul per
sonal productiv în măsură să dezvol
te gîndirea lor economică și să sen
sibilizeze procesul de formare și con
solidare a conștiinței economice a
oamenilor muncii în calitatea lor de
producători, proprietari și conducă-
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:

în cartea lui Paul Eve
rac, Viața lumii, apărută
Ila editura „Cartea româ’nească", văd lumina tipa
rului patru piese de cadru
istoric : Beția sfîntă, Cos
tandineștii, Drumuri și
răscruci, Solul.

I

implicațiile optimizării raportului
efort-efect, atît la nivelul fiecărui
subsistem în parte, cit și pe ansam
blul economiei naționale.
In cadrul acestui proces complex,
învățămîntul preșcolar și școlar are
menirea de a forma și dezvolta la
copii și elevi cele mai elementare
norme de conduită în spiritul econo
misirii și al păstrării avutului obștesc.
Treptat, pe măsură ce se creează
premisele corespunzătoare înțelegerii
abecedarului economic, prin transmi
terea și însușirea activă a cunoștințe
lor economice. în cadrul unor disci
pline de specialitate, elevii au posi
bilitatea să cunoască și să interpre
teze atît esența noțiunilor de bază,
cit și implicațiile lor practice. în
același timp, este necesar ca în pro

Două dintre aceste piese
— Beția sfîntă, Drumuri
și răscruci — au început
pe cîteva podiumuri din
țară să-și definească o
statură scenică. Solul —
după cît se pare — este
pe cale. în ce privește
Costandineștii, aici
sint
în joc dificultăți aparte.
Piesa, jucată în forma ei
integrală, ar însemna să
dureze șase ore. Fie și o
trunchiere minimă, indi
ferent în care dintre cele
22 de tablouri existente,
i-ar dăuna profund piesa
este scrisă economicos,
concentrat, în
tablouri
scurta și sesizante, fiecare
din acestea avîndu-și par
tea sa de complementari
tate și da înlănțuire ne
cesară în fresca de viață
a unei lumi și a unei epoci. în plus : o sceno
grafie complexă, colorituri
pe care cu greu vreo
schemă ori alta ar puteți
să le simplifice și 6â le
suplinească, mai multe
zeci de personaje, în afara figurației de rigoare,
aceasta din urmă avind
in sarcina- ei să exprime
medii, așezări, forme de
comportare și stiluri dife
rite. Care va fi teatrul
din țară, și ajutat de ce
voință și de ce concepție
regizorală, hotărit să asigure și acestui remar
cabil produs dramatic ro
mânesc o soartă analoagă
cu aceea pe care, în anii
trecuți, a putut-o cu
noaște Danton-ul lui Că
rnii Petrescu '!
Insă nu asupra laturii
propriu-zis teatrala înțe
leg să mă aplec in dezvol
tările de față. încerc —
dacă se poate spune așa —
să mă infiltrez în unele
taine de conștiință ale
scriitorului ; mai precis :
să deslușesc aici ceva din
paralelogramul de forțe al
intențiilor și dispozițiilor
lui creatoare.
Paul Everac, azi, mai
mult decît un scriitor îm
păcat cu sine, dispus ast
fel să deguste satisfac
țiile unei cariere ce se
împlinește văzînd cu ochii,
instalat comod în fotoliul
notorietății lui evidente,
îmi pare un frămintat,
gata mereu să prospecteze
în eul propriu și în afară,
preocupat să descifreze
sensuri constituite și sen
suri în devenire ale lucru
rilor. în luările sale de
cuvint ; în linia de gindire pe care ca secretar al
secției de dramaturgie în
Asociația scriitorilor din
București și-o manifestă
ori de cite ori are prile
jul ; în demersurile sale
teoretice privind cultura
de teatru ; în activitatea
sa foiletonistică, activitate
purtată cu o pană gaze
tărească în bună conso
nanță
cu Everac
cea de — drama•) Paul
„Viața
lumii", editura „Cartea ro
mânească"

turg ; In toate acestea,
face să răsune o dublă
militare.
Prima : avem
neVOde' de o dramaturgie
vie, actuală, înfățișînd în
mod pregnant procese și
realități ale
societății
noastre românești ; în mă
sură, totodată, să intre și
în atenția lumii, să cu
prindă și o dimensiune de
universalitate în ea. Și
cealaltă : să se aibă în
vedere o dramaturgie de
conflict și tensiune, ca
pabilă să scruteze în fon
dul problematic al vieții
și al societății, deci fe
rind-o de locuri comune,
de simetrii convenabile,
de soluții suficiente. Atrt
aplauzele imediate, cît și
micile satisfacții de mo-

A®upra scriitorului nos
tru, teatrul istoric exer
cită o fascinație aparte,
începutul — cu două de
cenii in urmă — l-au fă
cut Urme pe zăpadă și
Iancu la Hălmagiu ; două
piese scurte, adevărate
modele ale genului, im
presionante prin adevăr
sufletesc și prin omenes
cul lor profund. Astăzi,
această aplecare capătă
relief și densitate aparte.
Nu voi spune că ne aflăm
în fața unei opțiuni fi
nale, însumind în ea sin
teza unei vocații și a unei
opere ; destinul scriitoru
lui continuă să se desfă
șoare. Faptul, însă, îmi
pare revelator și definito
riu. Paul Everac încredin-

ra ca vitalismului sen
sual și naturalismului stă
ruitor din unele episoade
să li se pună o surdină.
Istoria — cred — com
portă in masa ei severă
de realități și unele ac
cente transfiguratoare. Re
clamă și ea părți de trans
parență. de inefabil, de
anume sublimări lirice, acelea prin prisma cărora
imaginea durabilă și lu
minoasă a esențelor să nu
se lase strivită ori întune
cată de apăsări și contu
ruri vulgare. închid pa
ranteza.
Ce socotesc că trebuie
să subliniez, acum, in în
cheierea acestor conside
rații, este ințelesul axiolo
gic ce răzbate din tot fon
dul și tot fiorul acestei
dramaturgii.
Menalchos,
personajul
din Beția sfîntă, căruia i
s-a rezervat să rostească
mesajul filozofic al pie
sei, mărturisește : „ ...am
simțit mereu in inimă o
dorință neîmpăcată de a
cuprinde lumea, în toată
măreția idealurilor ei..."
Monologul
rostit de
domnitor, in Costandineștii,
revelează un mare testa
ment
național :
..... Io.
Costandin voevod BasaIon ZAMFIRESCU
rab, cu această mare nă
dejde, și mă plec și mă
isto zdrobesc, singur, cu frun
ment nu pot izbuti alt țează teatrului
tea de pămint, ca această
ric
mult
:
și
trăsături
de
ceva, pină in cele din
urmă, decît să falsifice ori structură ținînd de for nație să trăiască și să se
să sterilizeze spiritul ori- ma sa mentală, și datorii ridice ! și să șadă între
de seamă din echipamen celelalte. în slobozenie și
tic.
Piesele
amintite mai tul său spiritual' ca om de mîndrie, și nespurcată de
scriitor, , ca nimeni I Ajută-mă, Doam
sus, fiecare in felul ei, cultură, ca
confirmă și ilustrează a- martor al vremurilor de ne, să rabd și-acum, pen
față,
ca
putere
de simțire tru nesfîrșirea țării... pen
ceste trăsături. în- Beția
sfîntă, documentul istoric și de judecată privind tru cei ce vor să vie după
se prelungește într-unul rostul nostru românesc in noi !...“
moral și culminează cu lume.
Miron Costin, în ceasul
Trei piese din volumul Iui din urmă, rezumă ce-a
acesta. în ce măsură,
oare, idealul propus de amintit — Costandineștii, fost viața lui încărcată cu
cruciadele medievale ar Drumuri și răscruci, So drumuri
i
răscruci :
și
fi fost în stare să învingă lul — alcătuiesc de fapt „ ...Drumul meu ii aici,
și să plutească senin, fie o trilogie. îmbrățișează o sub cerul Moldovii, pe
asupra atracției terestre epocă incărcată de istorie . pămîntul ei.. N -am altă
înspre putere, fie asupra și de problematică națio podoabă pentru ea decît
O
epocă,
anu puținătatea, trupului meu
simțurilor, fie asupra ace nală.
lor multe demonii stranii me, angajînd în tumultu și măreția gindului..."
ce stăruiesc încă tulbure rile ei situații conexe din
Și, în Solul, iată urarea
în regiuni neresorbite ' ale toate provinciile româ ce este făcută fiului ce
naturii umane 1 Costandi nești : Țara Românească, trebuie să reia încercările,
neștii reprezintă o frescă a Moldova, Transilvania. A- probele, chemările și da
epocii brîncovenești. Din sistăm la lupte duse în
vieții : „ ...Puiul
această frescă însă iradiază tăcere și lupte trebuind toriile
fă-te mare, ca mama,
înțelesuri privind întreaga să se petreacă pe față.; se meu,
deștept, și frumos, ca
dramă istorică și morală înlănțuiesc izbînzi și par și
Tata-moșu, și bogat !... Și
a existenței noastre ca po că tot mai des înfringeri ; cu
carte !... Și să fii prunc
por. in Drumuri și răs se împletesc apeluri la cinstit
!... Și bărbat ! Și
cruci, problema ce se dez înțelepciune cu acte in să ajungi
!... Și să fii
bate în cugetul lui Miron time de încredere în soar văzut ! Și sus
trimis ! peste
Costin este o problemă de tă ; date autohtone se în tot !...“
cumpănă, din acelea ce se tretaie cu perspective eu
Sînt destăinuiri, acesînlănțuiesc
ivesc inerent cind sînt în ropene ; se
joc, pe de o parte, drep- durate după durate, ma tea, ce îndeamnă la tături la autonomie ale per ce rind in adîncul lor ma- ceri fecunde și reculegeri
suferinți și tot active. Adevărul lor nu
sonalității gîndi toare, pe triceal
cere perorații ; trăiește in
de altă parte, situații le a-titea nădejdi salutare.
Punindu-ne în față toate trinsec și se propagă prin
gate de conjuncturi și ne
canaturi
nevăzute. Elocința
nu
cesități ale comunității acestea, dramaturgul
căreia îi aparținem. Și în ne cruță. Viziunea lui is pe care le-o conferă drama
Solul, de asemenea, sub torică este o viziune as- turgul răsună simplu, per
stratul filozofic primează. prâ. critică, punctată cu tinent: valorile nu ingenunViața, de atitea ori, îm accente de rechizitoriu și che ! Demnitatea în care
piedică împliniri pentru cu judecăți făoute să pe sint învăluite este una de
care eram sau puteam fi depsească. Nu ezită, in suferință ; dar — trebuie
investiți. Dramaturgul, în numele adevărului fap adăugat ! — de suferință
genere, nu pune ,> punct, tic, să destrame pînze de creatoare, preț sufletesc și
nu încheie efectiv cu o aur ale legendei, chiar preț istoric al gravelor
concluzie. Lasă mai de dacă acestea au intrat în împliniri.
Paul Everac, ca dramaparte spații libere ; dar moduri comune de gindire
nu vreunei ambiguități de ori au devenit deprinderi turg istoric, iși asumă
în
existența străduinți prin care s-ar
tip cazuistic ori scepti- generale
putea ca posteritatea rocizant, ci unei
îngindu- noastră sufletească.
Aici, o scurtă parante- mânească sâ-1 așeze cu
rări prelungi, străbătute
de chemări și fioruri dia ză. Cîteodată — nu as- dreptate în vrednicile ei
cund 1 — parcă aș prefe- galerii.
lectice.

Semnificațiile
dramaturgiei
istorice

tori ai unităților economice. Formarea
și manifestarea conștiinței economice
a oamenilor muncii — ca și a celei
profesionale — reflectă un înalt nivel
al conștiinței politice, faptul că se
realizează la un grad din ce în ce
mai înalt înțelegerea modului de con
diționare a intereselor economice în
socialism. Orice nesocotire a acestei
concordante în practica pregătirii
forței de muncă poate avea efecte
nedorite, geneiînd in anumite situații
chiar contradicții între aspectele teh
nice ale producției și eficiența eco
nomică.
Deși economisirea muncii sociale și
creșterea productivității muncii re
prezintă o cerință legică a dezvoltării
societății omenești și cu toate că în
socialism producătorii bunurilor sînt
și proprietarii lor absoluți. benefi
ciind de întreaga dezvoltare econo
mico-socială. totuși conștiința răs
punderii fată de modul cum se ad
ministrează avuția națională, cum se
gospodăresc fondurile încredințate
diferitelor colective de oameni ai
muncii nu se formează automat, de
la sine. Este nevoie, de aceea, pe
lingă o susținută activitate în do
meniul formării cadrelor și de o in
tensă muncă politico-ideologică și
cultural-educativă de formare a înal
telor trăsături ce trebuie să caracte
rizeze omul societății socialiste, de o
revoluție în condiția omului.
‘ Procese cu caracter obiectiv cum
ar fi dezvoltarea pe noi trepte a for
țelor de producție, creșterea puter
nică a rolului științei. învățămîntului
și culturii, perfecționarea și dezvol
tarea în continuare a democrației
muncitorești, participarea tot mai
activă și directă a .maselor populare
la conducerea diferitelor sectoare de
activitate vor fi și produsul unor
pași importanți făcuți pe linia dez
voltării gîndirii economice a oame
nilor muncii. Constituie un impera
tiv major al acestui moment ridi
carea conștiinței economice a pror
prietarilor și producătorilor socialiști
cel puțin la nivelul la care se reali
zează înțelegerea calității de bene
ficiari.
Conceput și înfăptuit de pe po
zițiile intereselor fundamentale ale
națiunii și în beneficiul ridicării ni
velului de trai al poporului, spiritul
de economie nu se poate reduce la o
zi. săptămînă sau o lună — chiar
dacă și acestea își au importanta lor
— el trebuie să caracterizeze activi
tatea de zi cu zi a tuturor colecti
velor și acest lucru tocmai pentru
motivul că în procesul reproducției
socialiste lărgite apar continuu atît
rezerve care pot .fi valorificate, cît și
necesități suplimentare.
Pentru România, tară socialistă în
curs de dezvoltare, angajată intr-un
impetuos și intensiv proces de dez
voltare. hotărîtor este că realizarea
obiectivelor Congresului al XII-Iea
și ale Conferinței Naționale ale
P.C.R. să se înfăptuiască printr-o
calitate superioară a muncii de cer
cetare și creație, de producere a bu
nurilor materiale și spirituale. Cri
teriul obiectiv de apreciere a acestei
, munci se concretizează în nivelul
productivității și al eficienței econo
mice, în gradul de valorificare supe
rioară a resurselor natural-materiale, de reducere a cheltuielilor de pro
ducție și. în primul rind, a celor ma
teriale. în realizarea de economii în
toate domeniile de activitate. Și
aceasta pentru că a gindi în spiritul
răspunderii față de avuția poporului
înseamnă a-ți pune mereu întrebarea
cu ce cheltuieli de muncă socială ob
ținem efectele ujile de care avem
nevoie și în cit timp.

Lector imiv. dr.
Constantin POPESCU

tV
PROGRAMUL 1
15.00 Telex
15,05 Consultații pentru admiterea în în
vățămîntul superior tehnic. Fizică.
Optica' fotonlcă
15.30 Emisiune în limba germană
17,25 Tragerea Loto
17.35 La volan
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20.35 Cîntece pe adresa dumneavoastră
20.50 Columne ale istoriei
21,05 Orchestre în telerecital
21,15 Cadran mondial
21,40 Film artistic : „Telefonul11.
Pre
mieră pe țară. Producție a studiou
rilor poloneze. Regia : Sylwester
Szyaszko
22.30 Telejurnal
PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Film artistic : „Zburațl în înaltul
cerului11
10.35 Blocnotes bucureștean
17.00 Stadion
17.50 1001 de seri
20.00 Telejurnal
20,20 Dezbateri culturale
20,45 Generația deceniului IX
21,00 Concertul orchestrei simfonice a
Filarmonicii „George Enescu11
22,30 Telejurnal

(Urmare din pag. I)

Baconski pină la pleiada creatorilor
al’lați în perioada superbei lor matu
rități artistice, la toți găsim toposul
fecund al patriei, un spațiu al vi
sului, dar și al aromelor și efluvii
lor care urcă din pămîntul româ
nesc, un amestec de ternitate și sa
voare specifică.
Patriotismul constituie o invarian
tă a literaturii noastre, o atitudine
spre care converg numeroase talen
te și inteligențe artistice. In absen
ța sa, poezia, de pildă, își diminu
ează mult din substanță și relief spi' ritual, își pierde aura de mit, care
hrănește elanurile ascensionale. Pa
triotismul în literatură nu presupu
ne localism ori provincializare, nici
un soi de automulțumire și îneîntare de sine oarbă șî suficientă, ci
dialog cu alte culturi, simț al valo
rilor oriunde s-ar afla ele, suplețe
și modernitate a tehnicilor artistice.

ARTA POPULARĂ
un nobil izvor de inspirație
— Sub bagheta lui Horla
Andreescu, intr-un remar
cabil concert care a avut
loc nu de mult la sala Radioteleviziunii, am ascul
tat in primă audiție lu
crarea „Armonii IV" : cea
mai proaspătă piesă pe
care ați incadrat-o, Tiberiu
Olah, după cum se înțele
ge, in ciclul „Armonii".
Cine a ascultat cu atenție
fiecare dintre cele trei „Ar
monii", a remarcat fără di
ficultate nu numai jocul
dintre banda magnetică și
emisia muzicii pe viu, dar
șl intre elementele care,
prin repetare, intră in me
morie și noutatea altor su
nete sau intre simpla melo
die și savanta eterofonie
multidimensională sau com
plicata polifonie. Nimic
ciudat in toate acestea și
nimic șocant, mai ales că
pină la urmă lucrarea este
recepționată fără probleme.
— Cînd am terminat pri
mele trei „Armonii", m-am
gîndit că este o simfonie
modernă în care fiecare
parte se poate cînta sepa
rat ; mai mult, cele două
secțiuni ale „Armoniilor
II", suprapunîndu-se, pot
da naștere la o muzică
nouă, de asemenea „Armo
nii 1“ cu „Armonii III".
Un joc al memoriei se năș
tea astfel nu numai in plan
general,
dar și în cazul
microstructurilor în care
unele elemente se schimbă
radical, altele capătă înfă
țișări noi.
— Oare nu trebuie să ne
ducem cu gindul la ciclul
„Brâncuși", in care vă
preocupa ideea infinitului ?
— Fără îndoială, dar dacă
paginile s-au complicat
structural, din punct de ve
dere armonic s-au simpli
ficat considerabil. In ciclul

„Brâncuși" aveam eveni
mente care păreau foarte
dinamice, dar de fapt, în
viteza lor, conțineau deja
elementele statismului de
mai tîrziu.
— înseamnă că sinteți de
acord cu aprecierile criticu
lui american Leighton Ker
ner, care spunea — de data
aceasta referindu-se
la
„Timpul memoriei" — că
mișcarea are un asemenea
calm natural că poate fi
comparată cu spițele unei

— Mi-ar plăcea ca lucru
rile să fie foarte clare și
ca publicul să le înțeleagă.
In fond, Einstein nu a scris
o carte despre „teoria re
lativității" pe ințelesul tu
turor ? Enescu și-a făcut
din heterofonie un sistem
care era de fapt o metodă
excepțională de organizare
a materialului sonor. O
metodă în care — să ne
gindim la Vox Maris, Sim
fonia de cameră — se arată
că unitatea spațiului muzi

Convorbire cu Tiberiu OLAH
roți care, invirtindu-se re
pede, par a fi in repaus.
— Este bine spus și am
ajuns acum să scriu mu
zică înlocuind, să spunem,
consonanța și disonanța
prin contraste între diferi
tele ipostaze ale unor dife
rite moduri. Nu-i nimic
complicat, dacă ne gindim
bine, dat fiind că este vor
ba de o muzică armonioa
să, în care ascultătorul face
— așa cum se intimplă in
„Armonii IV" — asocieri și
disocieri, recunoaște în fi
nal și un citat enescian, anume din „simfonia de ca
meră", după care muzica
se pulverizează și ajunge
la o singură notă, la starea
de liniște.
— In „Armonii IV" pro
puneți de fapt trei lumi so
nore care iși cedează ele
gant una alteia locul, pledind pentru o muzică de
esență, pentru valorificarea
ingenioasă a tehnicii heterofonice, a ideilor heterofonice pe care Enescu le-a
lansat la inceput de secol
XX.

cal cere o percepție abso
lută și unitară care nu se
subordonează legilor armo
niei funcționale și nici ale
contrapunctului tradițional,
din cauza permeabilității
vocilor și a structurilor. De
fapt — și aici este valoa
rea descoperirii enesciene
— toate acestea înseamnă
o practică foarte veche, așa
cum se intimplă in muzica
noastră populară dintotdeauna. Dar această recon
siderare nu se putea face
decît pe baza cuceririi mu
zicii europene. Oare nu este
sunetul și auzit și văzut ?
Oare nu are mai multe di
mensiuni de recepționare ?
Preludiul Ia unison prefi
gurează această preocupa
re, este o profunzime fără
echivoc ! Oare nu coincide
această continuă cizelare a
unei originare idei muzi
cale cu vizionara șlefuire
brăncușiană a materiei pri
mare ? Enescu, cu auzul lui
fenomenal, lucra ani de
zile la o partitură ; de ce ?
Pentru subtilități, pentru

rafinamente. El, cu memo
ria lui extraordinară, cu
geniul său improvizatoriu...
Heterofonia este o proble
mă complexă și ideile enes
ciene trebuie să fie în aten
ția tinerei generații de
compozitori și muzicologi,
pentru că într-o partitură
enesciană nimic nu este intîmplător ; aspectul impro
vizat „doinit", foarte liber
și parlando rubato ascund
legități severe. Libertatea
expresiei in spațiul real
muzical, adică direct per
ceptibil, este rezultatul
concentrării interioare, di
rijată de criterii coordona
toare superioare.
_ — Știu că in urmă cu
cîteva luni ați semnat un
studiu despre „Poliheterofonia lui Enescu", despre
această excepțională meto
dă de compoziție și locul ei
in contextul muzicii seco
lului XX. Era intr-un fel,
deci, o invitație la cerceta
re, la studiu...
— Era o invitație către
toți cei ce vor să ne cu
noască tezaurul de folclor
românesc, de unde vin
adincile fibre ale acestei
tehnici, o comoară care nu
poate fi impietată cu lu
crări simpliste, sterile, ci
dimpotrivă oferă izvorul
unei nobile inspirații. In același timp, o invitație că
tre melomanii de pretutin
deni ca să asculte integral
opera lui Enescu, nu numai
rapsodiile, și astfel să înțe
leagă mai bine creația ro
mânească de azi, adînca
tradiție enesciană, indes
tructibila legătură. cu fol
clorul vechi, cu milenarul
nostru folclor.

Smaranda OI’EAN'U

MĂRTURII ALE GENIULUI
CREATOR AL POPORULUI
Sub titlul România — pămînturi eterne. Civilizație
milenară, revista „Transil
vania" din Sibiu a editat
de curînd un splendid
album fotografic, datorat
lui Ion Miclea și însoțit de
un documentat studiu istoric semnat de Corneli u
Bucur. Album fotografic
este, desigur, un termen
care nu reflectă în între
gime — deși imaginea are
o uriașă putere de a vorbi,
de a releva și transmite
semnificații — conținu- tul. acestei cărți în care
istoria se împletește cu
prezentul, tradiția mile
nară cu lumina și purita
tea clipei privite, întoar
cerea în trecut cu senti
mentul dăinuirii și al con
tinuității. Este o carte în
lumea căreia pătrunzi cu
ușurință, datorită interesu
lui pe care ea îl trezește
aproape instantaneu, lăsindu-te. purtat într-un univers temeinic, așezat, care
și-a aflat sensurile și ros
turile, dincolo de care noi
înșine ne regăsim începutu
rile ; este o carte care
ne atrage intr-o lume a
vestigiilor civilizației arhai
ce a căror memorie se con
servă în muzee și — la fel
— in sensibilitatea noastră,
dar pe care, firesc, timpul,
evoluția societății și a teh
nicii au indepârtat-o din
peisajul cotidian. Există
atita frumusețe — dincolo
de strălucirea imaginii sur
prinse pe peliculă foto
grafică — in lucrurile, ca
sele. instalațiile tehnice de
uz gospodăresc și colectiv,
în obiceiurile, interioarele
și lucrările de artă pre
zentate, frumusețe ce vine
din trecutul nostru milenar,
incit interesul științific pe
care îl prezintă cartea tre
ce, fie și numai pentru
citeva momente, chiar pen
tru un specialist pasionat,
intr-un plan secund, ad
mirația, trăirile interioare
și o greu de definit căldu
ră sufletească luindu-i locul
cu un anumit gen de.nece
sitate caie nu mai are ne
voie de nici un comen
tariu.
întreaga îndeletnicire a
lecturii cărții, a studierii
imaginilor se transformă
într-un veritabil dialog
al prezentului cu etapele
propriei noastre deveniri.
Are, în acest sens, per
fectă dreptate Radu FIorescu, prefațatorul volumu
lui, cind spune că „în pa
ginile acestei cărți ne
așteaptă o poveste nouă,
dar la fel de frumoasă ca
și aceea care ne vorbește
despre voievozi și domnițe,
despre ctitori și cetăți,
despre lupte, victorii și

sărbători ; povestea aceas
ta ne spune cum oamenii
acestor meleaguri au știut,
din cele mai vechi timpuri,
să se facă stăpini peste
fire, cu ajutorul minții și
trudei lor iscusite."

interioare necesare pro
priului progres.
Este suficient să privim
cu atenție structura aces
tei cărți și să enumerăm
elementele tehnice, artisti
ce, morale care alcătuiesc

Casă țărănească cu două niveluri și scară exterioară
din Muzeul arhitecturii gorjene de la Curtișoara

Moară hidraulică cu șase ciuturi, din comuna Găleșcaia,
i
județul Gorj

Adunate în Muzeul teh
nicii populare din Dumbra
va Sibiului, nenumăratele
mărturii ale spiritului și
forței de creație ale locui
torilor acestui pămint și, în
egală măsură, ale statorni
ciei și continuității lor ne
întrerupte au trăinicia unei
opere
atotcuprinzătoare,
conturează identitatea unei
civilizații care nu a dus
niciodată lipsă de resursele

El are vocația construcției, își asu
mă o misiune etică, acționează for
mator asupra conștiințelor, dar fără
idiosincrazii și atitudini intolerante.
Există o putere persuasivă, care se
manifestă lent, dar sigur, în cazul

și impregnează atmosfera
fiecărui capitol, a fiecărei
imagini pentru a ne edifi
ca asupra faptului că, de
fapt, nu sînt descrise frag
mente, salvate cine știe
cum de nemiloasa eroziu
ne a timpului, ci o întrea
gă lume care se află mai
presus de orice pericol al
risipirii, tocmai pentru că
reprezintă o structură or
ganică, integrată perfect

crudescența pășunismului. Figurările
rudimentare ale spiritului eroic nu
mai conving pe nimeni. Dar, din
componența sentimentului patriotic,
pe care arta îl afirmă cu mijloacele
sale specifice dictate de rațiunile

PATRIOTISMUL
unui patriotism autentic, din amă
nunte și accente de ton se încheagă
viziunea unui spațiu benefic, al
unui Ioc al nostru în lume, care nu
se confundă cu altul. Desigur, aceas
tă orientare majoră a literaturii ro
mâne nu presupune o reluare mime
tică a pozițiilor estetice depășite de
gindirea contemporană : idilismul
naiv, versificarea conceptelor sau re

actului creator, nu poate lipsi o anu
mită dimensiune eroică, un cult al
eroilor întemeietori, o respectuoasă
cinstire a unor evenimente ale is
toriei poporului nostru.
Un alt aspect care se cere subli
niat este originalitatea literaturii
care se dezvoltă dintr-o profundă
conștiință națională. Nu trebuie să
ne însușim, cred, viziunea unui or

locului șl sensului evoluției
istorice. Agricultura, viti
cultura, pomicultura, boștinăritul, pescuitul, păstoritul, țesutul, olăritul, mi
neritul, pictura, lemnăritul,
morăritul — altfel spus,
cele douăsprezece secțiuni
ale albumului propriu-zis —
surprind și descriu o tota
litate de ocupații și pre
ocupări care alcătuiesc via
ța unui popor, viața mate
rială, dar și cea spirituală,
o totalitate "care, datorită
caracterului ei organic, a
permis constituirea unui
întreg ansamblu de so
luții tehnice și economice
originale, a incitat mințile
creatoare și a pus in miș
care orizonturile spirituale.
Din punct de vedere al
Interesului științific, vo
lumul la care ne referim
conține un bogat ansamblu
de date, imagini și expli
cații referitoare la tehnica
populară din perioada Evului mediu, tehnică dez
voltată în contextrS colec
tivităților sătești ' ^Ae de
pe întreg teri tori' Vf»mânesc. Demne de ubliniat
sint căile proprii, origihale
pe care această tehnică a
evoluat, reprezentind, pri
vite din perspectiva pre
zentului, un excepțional
patrimoniu, o sumă de
mărturii deosebit de grăi
toare despre geniul creator
al poporului nostru, despre
întiietatea sa in ceea ce
privește soluționarea unor
probleme tehnice impuse
de necesitatea progresului
general al colectivităților
umane la care ne-am refe
rit. Este, firește, necesar
să subliniem aici faptul,
binecunoscut dealtfel, că
dezvoltarea unei tehnici
proprii, implicate direct în
procesele de muncă, con
ceperea și realizarea unor
unelte și instalații de o de
osebită complexitate pentru
acea vreme nu au fost po
sibile decit cu condiția sta
torniciei preocupărilor, a
continuității acestora ; sta
tornicie și continuitate care
sint, la rîndul loT, conse
cința viețuirii milenare, ne
întrerupte a poporului nos
tru pe aceste meleaguri.
Am subliniat în rindurile
de față doar cîteva din
multiplele aspecte istorice,
tehnice, artistice etc., la
care — prin imagine și
cuvint — se referă cartea
lui Ion Miclea și Corneliu
Bucur. Autorii au realizat
o lucrare de larg interes și
de o mare frumusețe, care
proiectează încă o lumină
edificatoare asupra trecu
tului nostru, asupra inesti
mabilelor valori ale vechii
civilizații românești.

Corneliu OSTAHIE

ganism mecanic, literatura nu se
afirmă prin adiționare, ci prin ex
plozii creatoare, prin salturi și scurt
circuitare a etapelor. Insă dintr-un
teren gol, fără nici o moștenire cul
turală, fără prezența în adîncime a
izvoarelor primordiale, a straturilor
arhaice, se înalță mai greu indivi
dualități care să sintetizeze in ex
presivitatea geniului lor o națiune,
o mentalitate : Dante, Shakespeare,
Tolstoi, Eminescu. De multe ori în
structura unui scriitor fondul origi
nar se impune și favorizat de anumiți factori culturali externi, gră
bind descoperirea sinelui artistic
sau chiar înglobînd o influență (cea
franceză la pașoptiști, de pildă, ger
mană la Blaga), asimilînd-o, transformînd-o și adoptînd-o. Patriotismul
în literatură nu se confundă cu izo
larea și încremenirea în forme de
functe ; el are vocația dialogului șd
vitalitatea iscoditoare care propune
noi modalități artistice.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți, domnule președinte, cele mai calde mulțumiri pentru
amabilul mesaj pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia Zilei na
ționale a Portugaliei.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

In Editura politicâ a apărut în limba maghiară :

NICOLAE CEAUȘESCU
Opere alese, volumul 2
1971-1975

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Populare Mozambic — cea de-a
VIII-a aniversare a proclamării in
dependenței de stat — joi după-amiază a avut loc, în Capitală, o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, în cadrul căreia
ziaristul Minodor Mitrică a înfățișat
aspecte din preocupările și activita
tea desfășurată de poporul mozambican pe calea dezvoltării economice
și sociale a patriei sale.
Au participat membri ai conducerii
I.R.R.C.S. și Ligii române de priete-,
nie cu popoarele din Asia și Africa,
reprezentanți ai Ministerului Afacelor Externe, un numeros public.

★

„Zilele filmului suedez", organi
zate în Capitală pînă la 28 iunie, au
fost deschise, joi seara, cu lungmetrajul artistic „Charlotte Lowenskold", ecranizare după romanul
scriitoarei.Selma Lagerlof", laureată a
Premiului Nobel. Organizată în ca
drul relațiilor de colaborare culturală

existente între România și Suedia,
noua manifestare cinematografică
programează, de asemenea, comedia
„Ture Sventon, detectiv particular",
filmele pentru copii „Niklas" și „Co
piii de la lacul albastru", precum și
drama cinematografică „Explozie ne
controlată". Aceeași selecție de filme
va fi oferită în cadrul „Zilelor fil
mului suedez" de la Brașov.
în deschiderea spectacolului de
gală au rostit alocuțiuni criticul
Călin Căliman și Per Bertil Kollberg,
ambasadorul Suediei la București.
Au participat reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Asociației cineaștilor, alți oa
meni de artă și cultură, un numeros
public.
Au fost, de asemenea, prezenți șefi
de misiuni diplomatice acreditați în
țara noastră și membri ai corpului
diplomatic.
(Agerpres).

LA SIMBUREȘTI, JUDEȚUL OLT

Ministerul Educației și învățămîntului a dat. publicității regle
mentările oficiale privind admite
rea în școlile profesionale a absol
venților treptei I de liceu, pentru
anul școlar 1983—1984.
Admiterea în aceste școli se face
pe bază de concurs, în limita pla
nului de școlarizare aprobat. De
menționat că, față de anul școlar
trecut, numărul elevilor va crește
in viitorul an de studii cu. aproape
68 000. Pentru invățămint de zi, la
concurs se pot înscrie absolvenți
ai treptei I de liceu, care nu au
beneficiat de bursă pe bază de con
tract cu întreprinderile și nu depă
șesc 19 ani pînă la începerea cursu
rilor. Se pot înscrie și absolvenți ai
treptei I de liceu care nu au.împli
nit virsta de 18 ani și s-au pregă
tit în meserii din domeniile mine,
petrol, metalurgie, transporturi fe
roviare, navale și auto, pentru
practicarea cărora legea prevede
vîrsta minimă de 18 ani, chiar dacă
au beneficiat de bursă pe bază de
contract cu întreprinderile.
Profilurile în care se pregătesc
elevii prin școlile profesionale
sint următoarele : mecanică, elec
trotehnică,
mine-petrol-geologie,
metalurgie, construcții, materiale
de construcții, prelucrarea lemnu
lui, industrie alimentară, industrie
ușoară, poligrafie, marină, chimie
industrială, industrial-agricol, me
canică agricolă, silvicultură și ex
ploatări forestiere, economie, ali
mentație publică. înscrierea candidaților la concursul de admitere se
face, de regulă, la profilurile ab
solvite în treapta I de liceu, la
unități de învățămînt din județ,
cit mai apropiate de domiciliu.
Concursul de admitere se organi
zează pe profiluri și constă din :

control medical eliminatoriu (prin
care se verifică îndeplinirea de
către candidați a condițiilor de să
nătate pentru exercitarea mese
riilor de la profilul la care candi
dează) ; probe de aptitudini, care
să ateste capacitatea candidaților
de a se putea pregăti și de a exer
cita meseriile de la profilul la
care candidează.
La învățămintul seral al școlilor
profesionale se poate înscrie perso
nalul muncitor, indiferent de virstă,
care a absolvit învățămintul obli
gatoriu de 10 ani sau posedă studii
echivalente și lucrează în domeniul
meseriei in care urmează să se
pregătească prin școala profesio
nală. Pentru meseria de agricultormecanizator se pot înscrie și absol
venți ai fostei școli generale de 8
(7) ani, care lucrează în agricultu
ră. Concursul de admitere la învățămîntul profesional seral constă
din probe de aptitudini, care se
organizează și se desfășoară în
aceleași condiții ca la învățămintul
profesional de zi.
Admiterea pentru ucenicia la lo
cul de muncă se face în aceleași
condiții ca la școala profesională.
Graficul acțiunilor privind' admi
terea în școlile profesionale, în
vățămînt de zi și seral, este urmă
torul : 1 iulie — 5 septembrie :
înscrierea candidaților ; 6—10 sep
tembrie : susținerea probelor de
concurs ; 11 septembrie : afișarea
rezultatelor.
Alte amănunte în legătură cu
modul de organizare și desfășurare
a concursului sint publicate in re
vista „învățămintul liceal și tehnic
profesional" nr. 6, iunie 1983, pusă
în vinzare prin rețeaua de difuzare

vremea

Schimb de experiență în domeniul pomiculturii
în zilele de 22 și 23 iunie, la
Stațiunea de cercetare și' producție
pomiciyă Strejești-Simburești, jude
țul Olt," cir’ prilejul împlinirii a 30 de
ani de activitate a unității, Academia
de științe agricole și silvice a orga
nizat un util schimb de experiență.
Au participat specialiști și cercetători
in pomicultură de la toate stațiunile
de profil din țară. Participanții au
vizitat fermele pomicole de la Iancu

ADMITEREA IN ȘCOLILE PROFESIONALE

Jiariu, Slătioăra, Strejești, Leleasca,
Otești și Sîmburești, laboratoarele și
cîmpurile de experiențe ; în cadrul
dezbaterilor care au avut loc, a fost
subliniată necesitatea lărgirii legă
turilor dintre cercetare și producție,
s-au evidențiat căile privind dezvol
tarea patrimoniului pomicol, moder
nizarea continuă a plantațiilor exis
tente. (Iancu Voicu, corespondentul
„Șcinteii").

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 24 iunie, ora 21 — 27 iunie,
ora 21. în țară : Vremea va fi în gene
ral caldă, cu cerul variabil. Innorări
mai accentuate se vor produce în partea
a doua a intervalului în jumătatea de

nord a țării unde, local, va ploua. în
rest — ploi izolate. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 6 și 16 grade,
iar cele maxime între 20 și 30 de grade,
izolat mai ridicate în sudul țării. în
București : Vremea va fi în
general
frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila între 11 și 14
grade, iar cele maxime între 27 și 30 de
grade. (Liana Cazacioc, meteorolog de
serviciu).
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Sportivi români în competiții internaționale

ÎMPLINIRILE MUNCII
(Urmare din pag. I)

într-adevăr, să fii înzestrat, să iu
bești și să prețuiești oamenii, ca
să te urci intr-un compartiment de
clasa a Il-a pentru a face, din cind
în cînd, naveta Brașov — Moftin.
Dar anii aceia .ai copilăriei au ră
mas incrustați în memorie nu nuțiȚiai cu năzbît.ijle„ specifice.. dar și
cu amintirea de neșters a învățăto
rului loan Rațiu, un adevărat lumi
nător și povățuitor pentru toți co
piii localității.-. în toamna aceasta,
cind la Moftin se va organiza intîlnirea „Fiii satului", cu toții îl
vor evoca în discuțiile pe cane le
vor purta reintorși la vatra satului.
Uneori, nu ne dăm seama, nu putem
aipnecia la adevărata valoare efor
turile înaintașilor pentru educația
noastră, pentru sădirea acelor sen
timente, ginduri ce se dovedesc
trainice prin țesătura anilor.
în aceste locuri ale cîmpiei reve
nea, mai t.irziu, în vacanțe, studen
tul politebhist Cornel Pavel. Intrând
în Cărei, de la geamul comparti
mentului ,iu se zărea nici un coș de
fabrică, rhai înalt, nici o fabrică —
doar ase mărunte, specifice zonei
de cîmpie. „Spun acest lucru — re
marcă azi directorul întreprinderii
careiene — pentru că și pentru
mine este un miracol tot ce văd,
nici eu, să fiu sincer, nu puteam
bănui atunci, prin anii ’50, că in
dustrializarea putea să ia un aseme
nea avînt. Nu ar trebui neglijate
aceste aspecte ale dezvoltării orașu
lui nostru, și am mai spus-o și cu
alte prilejuri, sint necesare com
parațiile azi-ieri pentru a sădi în
tînăra generație sentimente patrio
tice, invățîndu-i pe.tineri cu exem
plele cele mai concrete că aici este
locul lor pentru totdeauna, că tre
buie să respecte, să prețuiască tot
ce-au făcut alții pentru ei".
Cu un deceniu și ceva în urmă,
mi-amintesc că inginerul Cornel
Pavel fusese numit directorul
„Armăturii" din Zalău. Pleca de la
o mare întreprindere — „Unio",
dintr-un oraș ce-și serba mileniul
atestării documentare — Satu Mare
— la Zalău, într-o zonă ce intra în
adevăratul ciclu al dezvoltării sale.
Poate că pe mulți i-a surprins ati
tudinea inginerului Cornel Pavel: in
fond era vorba despre altceva. Ve
nea la Zalău să contribuie la con
struirea unei mari întreprinderi.
Venea la Zalău și din motive afec
tive. Cu cîțiva ani înainte de cel
de-al doilea război mondial, tatăl
său, in fruntea unei mici delegații
din localitate, fusese de cinci ori,
de fiecare dată pe jos, la Zalău pen
tru a cere drepturi pentru colectivi
tatea lor, drepturi pe care prefec
tura din Zalău nu le-a onorat nici
odată. Acum, fiul venise să con
struiască pentru sălăjeni, pentru
toți cei care doreau să revină pe
meleagurile natale. Episodul, mai
bine zis, capitolul sălăjean. a fost
unul rodnic, menit să argumenteze
munca lui, a tovarășilor săi.

© PERFORMAN
ȚĂ METALURGICĂ. Metalurgiștii bulgari au realizat o
nouă tehnologie de producere a
unor oțeluri speciale slab aliate
și de mare rezistență. în timpul
cercetărilor științifice experi
mentale au fost testate carbonul,
vanadiul, aluminiul și siliciul
ca elemente de aliere. Tipurile
de oțel slab aliat obținute sint
rezistente la coroziune și nu sint
influențate nici de temperaturile
cele mai joase. Ele urmează
să fie folosite, printre altele, la
fabricarea țevilor cu diametrul
mare.

© AUTOMATIZAREA
ÎN NAVIGAȚIE, specialiștii
norvegieni au realizat un sistem
de pilotare automată a navelor

Nu a trecut mult timp, și iată-1
pe inginerul Cornel Pavel luind-o
de la început, de data aceasta la
•Cărei. unde se construia. cum
ziceau localnicii. „Unio“-ul careian.
O mare întreprindere se profila
atunci — o mare
întreprindere
există astăzi la Cărei, avînd relații
cu 220 de beneficiari din țară si de
peste hotare. Că nu a fost ușor la
început nu mai trebuie să spunem.
Dar timpul a demonstrat că la Că
rei se poate practica o industrie de
mare performanță. Anumite utilaje
se fabrică numai la Cărei, nici la
„Unio“ și nici în altă parte ; a de
venit anacronică denumirea de în
treprinderea „Unio" din Cărei. Și
aceasta, firește, datorită dezvoltă
rii, datorită faptului că aici se pro
iectează. se execută o gamă di
versă de utilaje. Sigur. „Unio" din
Satu Mare colaborează cu careienii,
nefiind vorba de o tutelă, ci de un
ajutor sincer, muncitoresc.
Nu puteam să nu-1 intreb pe di
rectorul acestei întreprinderi : cum
a reușit să consolideze acest colec
tiv,. cum a îmbinat experiența
virstnicilor cu a tinerilor, ce posibi
lități au tinerii ingineri de a se for
ma, mai mult, de a depăși o anu
mită rutină profesională ? Răspun
surile prin firescul lor par dezar
mante. Adică, colectivul de aici a
acordat întregul credit muncitorilor
care veniseră din unități modeste,
meșteșugărești, iar tinerii din loca
litate și din jur au învățat repede
meseriile cerute. Faptul că la
F.I.U.T.-Carei se produc utilaje
pentru cerințele țării și pentru
străinătate, aceasta dovedește că
toți tinerii ingineri au șanse de a
se afirma, că încă de la repartiție
la această întreprindere intră, prac
tic, într-o competiție cu ei înșiși.
Inutil să mai adăugăm că orașul
Cărei oferă toate condițiile ca ti
nerii să se integreze în viața spi
rituală a orașului, activitatea cultu
rală dispunind de numeroase for
me de manifestare.
Oameni modești, dar harnici,
crescuți in cult.ul muncii, formind
o trainică familie muncitorească.
Oameni care se numesc Al. Varga,
Mihai Jurj, Elemer Nagy, Gh. Eder.
Gh. Steiger, Dorel Oprea — oameni
muncitori care, așa cum îi arată și
numele, fie că sint români, maghiari
sau germani, ei duc faima între
prinderii lor peste mări și țări, dar
și aici la ei acasă, în orașul Cărei
și județul Satu Mare.
...Careiul este cunoscut, intrind în
memoria generațiilor, ca ultima
brazdă eliberată de sub ocupația
fascistă. Cred că trebuie cunoscut
și ca un oraș în care se constru
iește mult și bine, și ca o localitate
frumoasă. Trebuie văzut primăvara
sau toamna cind anotimpul îi evi
dențiază frumusețile naturale, mul
te frumuseți pe care le-au adăugat
și le vor adăuga locuitorii săi in
tr-un timp deplin al marilor înfăp
tuiri socialiste.

care permite controlul tuturor
activităților la bord, de la pilo
taj la analiza permanentă și re
glajul în sala mașinilor și pină
la supravegherea operațiilor de
încărcare-descărcare la docuri.
Deși sisteme similare sint utili
zate pa uscat în diverse indus
trii, este pentru prima dată cînd
se reușește dotarea unui vapor
cu un dispozitiv de acest gen.

® MULTIPLELE PRO
PRIETĂȚI ALE PÎINI. Ca
se
întimplă
atunci
cînd
mincăm pîine ? Pancreasul \ se
cretă insulină, iar aceasta metabolizează aminoacizii din piine, in afară de unul singur, al
cărui derivat provoacă somnul.
Un recent studiu efectuat, de
cercetătorii Universității Har
vard oferă probe concludente în

© în primul meci al tradiționalului
turneu internațional feminin de
handbal pentru „Trofeul Iugoslavia",
care se desfășoară în orașul Karlovac, selecționata României a învins
cu scorul de 18—16 (7—8) reprezenta
tiva Cehoslovaciei. Principalele re
alizatoare ale formației române au
fost Mariana Oacă și Elena Ciubota
rii, care au înscris cite 4 goluri fie
care.
în celelalte trei partide disputate
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Iugoslavia — Olanda 31—14
(19—4) ; U.R.S.S. — Norvegia 26—16
(13—10) ; Iugoslavia (B) — Bulga
ria 23—23 (12—12).
® în turul II al probei de simplu
femei din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Wimbledon,
Virginia Ruzici (România) a învins-o
cu, 6—1, 6—4 pe Nancy Yeargin
(S.U.A.). Alte rezultate : Mandlikova
— Mentz 6—2, 6—3 ; Navratilova —
Acker 7—6, 6—3 ; Allen — Suire 6—2,
6—4 ; Wade — Reggi 6—1, 6—2 ;
Jordan — Vanier 6—3, 6—2. în tur
neul masculin, australianul Edmond
son l-a eliminat cu 7—6, 7—5, 7—5
pe americanul Gerulaitis.
în turul II al probei de simplu
bărbați din cadrul. turneului de te
nis de la Wimbledon, jucătorul ame
rican John McEnroe (favoritul nr. 2
al concursului) l-a întrecut în patru
seturi cu A-—6, 6—2, 6—3, 6—3 pe
Florin Segărceanu (România).
© Joi a părăsit Capitala delega-

ția studenților sportivi din România,
care va participa la cea de-a 12-a
ediție a Jocurilor mondiale univer
sitare de vară, ce se vor desfășura
între 1 și 11 iulie în orașul canadian
Edmonton.
Sportivii români vor lua parte la
întrecerile de atletism, baschet, înot,
polo pe apă, gimnastică, scrimă, te
nis, ciclism.
Din lot fac parte sportivi valoroși
ai țării noastre, precum atletele Anișoara Cușmir, recordmană mondia
lă, Vali Ionescu, campioană europea
nă, Florența Crăciunescu, Doina Melinte, gimnastele Emilia Eberle și
Rodica Dunca, înotătoarea Carmen
Bunaciu, floretistul Petru Kuki.

★

La Universiada de la Edmonton,
după cum anunță agențiile'de pre
să, vor participa circa 5 000 de spor
tivi și sportive din 80 de țări. Or
ganizatorii au făcut intehse pregă
tiri pentru a asigura un cadru adecvat acestei tradiționale întreceri
a sportului universitar. Arena prin
cipală unde se vor desfășura pro
bele de atletism are o capacitate de
60 000 locuri, iar sala' ce va găzdui
concursul de gimnastică poate primi
în tribunele sale 14 000 de specta
tori.
O La Izmir începe astăzi cea de-a
42-a ediție a Jocurilor Balcanice de
atletism, la care vor participa spor
tivi și sportive din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, România și Turcia.

ln curînd, Serbările „Șcinteii tineretului"
Organizate de C.C. al U.T.C. și
Radioteleviziunea Română, „Serbă
rile Șcinteii tineretului" se vor reîntîlni în perioada 1—15 iulie 1983 cu
tinerii din județul Constanța și cu
tinerii aflați la odihnă pe litoral.
Programul manifestărilor va fi ur
mătorul.
1 iulie — Constanța — Sala spor
turilor; 2 iulie — Medgidia — Sala
sporturilor; 3 iulie — Năvodari —
Teatrul de vară; 4 iulie — Costinești
— Amfiteatrul „Forum"; 5 iulie —
Neptun — Grădina cinema; 7 iulie
— Cobadin — Căminul cultural; 8

cinema
• Mitul Fedorei : Sala Mică a Pala
tului — 17,15; 20.
© Buletin de București : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Omul
și umbra :
VIITORUL
(11 48 03) — 17,30; 19,30.
© Pasărea de foc spațială : VIITORUL
— .15,30.
• Pintea : VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
• Ultimul cartuș : FLACARA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• B.D. in acțiune : ARTA (21 31 86) —
9; 11; 13; 15, la grădină — 21.
© Sfîrșitul nopții : ARTA — 17,13;
10,30.
© Mult mai de preț e iubirea : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
© Presimțirea dragostei : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19.

acest sens. într-adevăr, așa cum
au dovedit experiențele, consu
mul de piine... calmează nervii.
La aceeași concluzie au ajuns și
cercetători ai Institutului Națio
nal pentru Sănătate Mintală din
S.U.A., care au lansat recoman
darea ca părinții să ofere co
piilor seara produse de panifi
cație sub forma unui mic de
sert. în schimb, aceiași oameni
de știință susțin că nu este re
comandabil ca la micul dejun
să se consume prea multă pii
ne sau alte produse de panifi
cație. într-adevăr, fiind calman
te, acestea diminuează randa
mentul intelectual.

© UN MISTERIOS
VÎRTEJ DE APĂ a fost descoperit de către savanți japo
nezi în Oceanul Pacific, la

iulie — Saturn — Grădina cinema;
9 iulie — Mangalia — Grădina cine
ma; 11 iulie — Șantierul național al
tineretului — Canal Dunăre-Marea
Neagră; 12 iulie — Șantierul națio
nal al tineretului — Midia-Năvodari;
13 iulie — Mangalia — Grădina ci
nema; 14 iulie — Constanța — Sala
sporturilor; 15 iulie — Techirghiol —
Teatrul de vară.
Biletele vor fi puse în vinzare prin
organizațiile U.T.C. din întreprin
deri, școli și instituții, cit și prin
agențiile de bilete.

© Martorul de pe „Cam Arconau :
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15;
15,30.
© întunericul alb : TIMPURI
NOI
— 17,45; 20.
© Dosarul „Lina de aur“ : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
@ Fata care vinde flori : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Șatra ; FAVORIT (45 31 70) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
la grădină — 21.
© împușcat în spate : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Marele șarpe : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, AURO
RA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Carnaval : COTROCENI (49 48 48) —
15,30; 19.

400 km spre est de insula Ogasavara. Avind diametrul de circa
100 km, vîrtejul se formează la
o adincime de 500 metri. Ener
gia lui este de aproape zece ori
mai mare decît cea a unui cu
rent maritim obișnuit. „Compor
tarea" acestui virtej este foar
te stranie : aproximativ după
fiecare perioadă de o sută de
zile, sensul de rotire a apei se
schimbă în direcția opusă. Savanții consideră că mecanismul
acestui fenomen se deosebește
de structura curenților marini ce
se formează sub influența vîntului, temperaturii și a altor fac
tori. Se presupune că una din

Planul și angajamentele asumate
in întrecere-exemplar îndeplinite
Prezentăm, în continuare, rezultatele obținute în întrecerea socialistă
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, transporturi, din unități agricole și turism.
Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor
prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 mai *) pe
primele locuri se situează :
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR
Locul I : Exploatarea minieră
Cavnic, județul Maramureș, cu
839,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,1 _ la sută la
producția fizică, 9,7 la sută la pro
ducția netă, 4,4 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 29,8
la sută la volumul de pregătiri mi
niere, 10 la sută la productivitatea
muncii, 13,8 la sută la beneficii,
25.8 la sută la volumul de deschi
deri miniere ;. cheltuielile totale la
1 000 lei producție-marfă au fost
mai mici decît cele planificate cu
5.2 la sută, iar cele materiale cu
16.9 la sută.
Locul II : Exploatarea minieră
Ilba, județul Maramureș.
Locul III : întreprinderea mini
eră Orșova, județul Mehedinți.
ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE
PE BAZĂ DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electrocentrale Galați cu 566,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și ia graficul
de putere Ia dispoziția sistemului
energetic național ; unitatea s-a
încadrat în prevederile de plan pri
vind productivitatea muncii ; chel
tuielile prevăzute în buget au fost
mai mici decit cele planificate cu
6.2 la sută, iar consumul tehnologic
de energie electrică a fost mai mic
decît cel normat cu 3,3 la sută.
Locul II : întreprinderea electrocentrale București.
Locul III : întreprinderea electrocentrale Borzești.
ÎN DOMENIUL
PROS PECTIUNI LOR
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Su
ceava cu 801,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 29 la sută la vo
lumul lucrărilor geologice, 13,6 la
sută la volumul fizic la forajul cu
sondeze, 6,9 la sută la viteza me
die de lucru la forajul cu sondeze ;
depășiri de plan au mai fost ob
ținute la volumul producției nor
mate pe o persoană și la benefi
cii ; consumurile de materii prime
și materiale au fost mai mici decît
cele normate cu 19,5 la sută, iar
cele de energie electrică și com
bustibili cu 7,5 la sută.
Locul II : întreprinderea de
prospecțiuni și explorări geologice
Hunedoara.
—
Locul III : întreprinderea de
prospecțiuni și explorări geologice
București.
ÎN INDUSTRIA
PRELUCRĂRILOR
METALURGICE
Locul I : întreprinderea „Laromet“-București cu 495,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,2 la sută la
producția fizică, 4,8 la sută la pro
ducția netă, 4,5 Ia sută la producția-marfă Vîndută și încasată, 5,4
la sută Ia productivitatea muncii ;
consumurile de energie electrică și
combustibili au fost mai mici decît
cele normate cu 10,4 la sută.
Locul II : întreprinderea „Ca
blul românesc“-Ploiești.
Locul III : întreprinderea meta
lurgică Iași.
ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI
ȘI UTILAJE ELECTRICE,
MOTOARE ȘI MATERIALE
ELECTROTEHNICE
Locul I ; întreprinderea de fabri
cație și montaj ascensoare Bucu
rești cu 567,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 24,2 la sută la
producția fizică, 3,1 la sută la pro
ducția netă, 7,3 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 3,5
la sută la productivitatea muncii,
4,5 la sută la beneficii ; consumu
rile de materii prime și materiale
au fost mai mici decît cele nor
mate cu 10,6 la sută, iar cele de
energie electrică și combustibili cu
6,4 la sută.

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii,
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe patru luni.

© Viraj periculos : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Tatăl reginei : FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Adio, dar rămîn cu tine : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30-; 15,45; 18;
20,15, CULTURAL (83 50 13) - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15., GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20.
© Cei trei mușchetari: LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Zilele filmului suedez :
Detectiv
particular : STUDIO (59 53 15) — 10;
12; 14; 16; 18: 20.
© Iubire
fără soare :
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
2Q,15, TOMIS (21 49 46) — 8; 10; 12,30;
15; 17,30; 20, la grădină — 21,15.
© Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 10,30; 12,15; 15,45.
© Visul de argint al alergătorului :
DOINA — 13,45; 17,15; 19,30.
© Un american Ia Paris : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 14,30; 17,15; 20,
GLORIA (47 46 75) — 8,45; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30.
© Vraciul : MIORIȚA (14 27 14) — 9^

cauzele posibile ale uriașului
virtej ar fi redistribuirea unor
imense mase de apă de diferite
densități. Studierea naturii aces
tui fenomen va permite desci
frarea unor taine ale mării și
prognozarea mai precisă a cli
mei insulelor japoneze.

AL

@ SELENIUL, ELIXIR
TINEREȚII ?
-Dacă

vreți să vă mențineți tinăr, con
sumați cit mai multe alimente
cu conținut de seleniu (în prin
cipal, preparate pe bază de ce
reale, crustacee, ouă, carne și
lactate) !“. Această recoman"
dare au formulat-o recent cer

Locul II : întreprinderea de con
ductori emailați Zalău.
Locul III : întreprinderea „Electrobanat“-Timișoara. •
ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ —
SUBRAMURA
PRELUCRAREA CAUCIUCULUI
ȘI MASELOR PLASTICE
Locul I : întreprinderea de anve
lope „Victoria" — Florești, jude
țul Prahova, cu 841,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,4 la sută la pro
ducția netă, 1,7 la sută la export, 6
la sută la producția-marfă vîndută
și încasată, 2,2 la sută la producti
vitatea muncii ; depășiri de plan
au mai fost obținute la beneficii și
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; unitatea și-a realizat sarcinile
de plan la producția fizică ; consu
murile de materii prime și mate
riale au fost mai mici decît cele
normate cu 9,2 la sută, iar cele de
energie electrică și combustibili, cu
10,3 la sută.
Locul II : întreprinderea de an
velope „Danubiana" — București.

Fruntașii întrecerii
pe primele cinci luni
ale anului
Locul III : întreprinderea de ar
ticole tehnice din cauciuc Brașov.
ÎN INDUSTRIA
PRELUCRĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea de mo
bilă și decorațiuni „Heliade" —
București cu 698 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 12,3 la sută la pro
ducția fizică, 3,5 la sută la produc
ția netă, 4,2 la sută la export, 2,3
la sută la productivitatea muncii,
13.8 la sută la beneficii, 8,2 Ia sută
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; consumurile de materii prime
și materiale au fost mai mici decît
cele normate cu 1,6 la sută, iar cele
de energie electrică și combustibili
cu 14,5 la sută.
Locul II : întreprinderea de pre
lucrare lemn-mobilă București.
Locul III : Combinatul de indus
trializare a lemnului Pipera —
București.
IN INDUSTRIA TEXTILA
(mătase, in, cînepă, lină)
Locul I : întreprinderea de stofe
„Argeșana" — Pitești cu 832,2
puncte. ,
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,8 la sută la pro
ducția netă, 18,7 la sută la export,
3.8 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost
obținute la beneficii și la livrări de
mărfuri la fondul pieței ; unitatea
și-a realizat sarcinile de plan la
producția fizică ; consumurile de
materii prime și materiale au fost
mai mici decît cele normate cu 1,5
la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibili cu 14,5 la sută.
Locul II : întreprinderea „Liber
tatea" — Sibiu.
Locul III : întreprinderea de in
și cinepă „Prodin" — București.
ÎN INDUSTRIA
ARTICOLELOR CASNICE,
STICLEI ȘI CERAMICII FINE
Locul I : întreprinderea „Meta
lica" — Oradea cu 931,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13,3 la sută la
producția netă, 5,2 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri im
portante de plan au fost obținute
la export, beneficii și la livrări de
mărfuri la fondul pieței ; consu
murile de materii prime și mate
riale au fost mai mici decit cele
normate cu 2,6 la sută.
Locul II : întreprinderea „Metaloglobus" — București.
Locul III : întreprinderea de
porțelan Alba Iulia.
ÎN INDUSTRIA ULEIULUI,
ZAHĂRULUI
ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de pro
duse zaharoase Brașov cu 916,1
puncte.

11,30; 14; 16,30-; 19, COSMOS (27 54 95)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
© Locotenentul Bullit ; Urmărire la
Amsterdam : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII (75 40 40) — 18.
© Un comando pentru apa
grea :
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 18,30.
© Aventură în Arabia : LIRA (31 71 71)
— 16; 18,15; 20,15; la grădină — 20,45.
© Pe căi nelegale :
FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30: 17,45; 20.
© Despărțire temporară : POPULAR
(35 15 17) — 10; 13; 16; 19.

teatre
© Teatrul National
(14 7171, sala
mică) : Cavoul de familie —
19.30,
(sala Atelier) : Idolul și Ion Anapoda
— 19.
9
Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 14,1 la sută la
producția fizică, 23,3 la sută la
producția netă și la productivitatea
muncii, 13,8 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată, 6,1 la
sută la livrări la fondul pieței ;
depășiri importante de plan au
fost obținute la beneficii ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mici decît cele
planificate cu 2,1 la sută, iar cele
materiale cu 2,8 la sută.
Locul II : întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei de zahăr
Buzău.
Locul III : întreprinderea de ulei
Slobozia.
ÎN AGRICULTURA DE STAT —
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă
Bacău cu 732 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 26,2 la sută la
producția de carne și la livrările
la fondul de stat, 15,5 la sută Ia
producția de ouă, 22,1 la sută la
efeqtivele de păsări la sfîrșitul pe
rioadei, 6,1 la sută la livrările de
ouă la fondul de stat ; depășiri
importante de plan au fost obți
nute Ia beneficii ; cheltuielile la
1 000 lei producție-marfă au fost
mai mici decit cele planificate cu
1,8 la sută.
Locul II : întreprinderea avicolă
de stat Buftea.
Locul III : întreprinderea avicolă
de stat Constanța.
ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE
Locul I : Trustul de construcții
industriale și agrozootehnice Bucu
rești cu 687,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,4 la sută la pro
ducția de construcții terminată ;
depășiri importante au fost obți
nute la beneficii ; unitatea s-a în
cadrat în prevederile de plan pri
vind producția netă și productivi
tatea muncii.
Locul II : Trustul de izolații pen
tru lucrări industriale București.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
— STAȚII DE CALE FERATA
Locul I : Stația Bacău cu 366,2
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,8 la sută la vo
lumul de transport, 9,7 la sută la
productivitatea muncii, 15,6 la sută
la vagoane intrate-ieșite ; consu
murile de energie electrică și com
bustibili au fost mai mici decît cele
normate cu 4,3 la sută.
Locul II : Stația Ișalnița.
Locul III : Stația Iași.
IN DOMENIUL TURISMULUI —
OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de
turism Vîlcea cu 467,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4 la sută la des
faceri de mărfuri și alimentație
publică, 1 la sută la prestări servi
cii pentru populație, 11,8 la sută
la beneficii, 14,3 la sută la înca
sări medii pe un lucrător, 5 la sută
la coeficientul de utilizare a capa
cității de cazare ; depășiri impor
tante de plan au fost obținute la
încasări valutare ; cheltuielile de
întreținere și reparație a bazei ma
teriale au fost mai mici decît cele
planificate cu 20,7 la sută.
Locul II : Oficiul județean ds
turism Mehedinți.
Locul III : Oficiul județean de
turism Sălaj.
ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locui I : întreprinderea județea
nă de transport local Argeș cu
1 103 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 20 la sută la ve
nituri brute din activitatea de
transport, 31 la sută la producția
netă, 38 la sută Ia productivitatea
muncii, 18 la sută la numărul de
călători transportați ; depășiri im
portante de plan au fost obținute
la beneficii ; cheltuielile materiale
la 1 000 lei venituri brute au fost
mai mici decît cele planificate cu
14 la sută, iar consumurile de car
buranți și energie electrică au fost,
de asemenea, mai mici decît cele
normate cu 15 la sută.
Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Brăila.
(Agerpres)

simfonic. Dirijor : Ronald Zollman —
Belgia. Solist : Ion Ivan Roncea — 19.
9 Opera Română (13 18 57, la
Sala
Palatului Republicii Socialiste Româ
nia) : Bărbierul din Sevilla — 18.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Cu
ușile închise — 19, (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Rezervația de pelicani
— 19.
9 Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza
dudului — 19,30.
9 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) s Nu
pot să dorin — 20.
9 Teatrul „C.I. Nottara" (59 81 03, sala
Magheru) : Mița în sac — 19,30.
9 Teatrul a- Giulești (sala
Majestic,
(14 72 34) : Arta conversației — 19,30.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(Grădina Boema, 15 56 78) : Fotbal la
Boema — 20, (sala Savoy) : Vacanță
la București — 19,30.
9 Ansamblul „Rapsodia română":
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
9 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala
Victoria) : Intilniri muzicale — 19.

cetătorii de la Universitatea
Davis din California. In urma
unor recente studii, aceștia au
ajuns la concluzia că seleniul
slujește Ia producerea unor anumiți aminoacizi, cu rol impor
tant în protejarea organismului
deopotrivă fată de metalele to
xice (plumb, mercur), cit și față
de alcool, oxid de carbon, fum
de țigară, cit și de... îmbătrînire. Intr-un cuvînt, rolul jucat
de seleniu ar fi comparabil cu
cel al apei vii din basmele co
pilăriei, care asigurau tinerețea
fără bătrinețe.

activității explozive cu proiecta
rea de cenușă din craterul de
nord-vest. Digurile ridicate in
urmă cu cîteva săptămîni, cu
ajutorul unor substanțe explo
zive și a buldozerelor continuă
să oprească lava, a cărei viteză
de scurgere s-a redus, dar a
crescut în vîscozitate. în prezent,
scurgerea lavei nu mai prezin
tă nici un risc pentru localitățile
din apropiere, intrucît aceasta se
dispersează pe mai multe brațe.
Temperaturile în grotele aflate
in apropiere ating în prezent
1 080 grade C.

@ ETNA CONTINUĂ
SĂ ERUPĂ. Erupția Etnei,

© GIGANT FERO
VIAR. Hamburgul, unul din

care continuă de la sfîrșitul lu
nii martie, este caracterizată, începind de marți, de o sporire a
cantității de lavă și o reluare a

cele mai mari porturi vesteuropene, a fost înzestrat cu o
gară de triaj considerată la ora
actuală cea mai mare din Eu

ropa. în medie, pot fl zilnic
asamblate aci în garnituri 4 500
de vagoane, dar în zilele de vîrf
numărul vagoanelor puse in cir
culație poate atinge 11 000.

® CRESCĂTORII PLU
TITOARE DE PEȘTE. So
cietatea suedeză- „Ewoab" a
realizat o cușcă gigantică scufundabilă de formă octogonală,
care cuprinde opt bazine cu
adîncimea de opt metri, desti
nate creșterii intensive a pești
lor. Acționată de doi oameni,
„ferma plutitoare" poate produ
ce anual 150 tone de pește.
Spre deosebire de fermele te
restre, „ferma" acvatică poate
fi remorcată cu ușurință și an
corată în locurile cele mai fa
vorabile.

Necesitatea stimulării progresului economic
al țărilor in curs de dezvoltare

România se pronunW pentru măsuri concrete m direcția
securității europene, mfăptuirii dezarmării si păcii
on

CONCEPȚIA

— evidențiată în cadrul lucrărilor sesiunii U.N.C.T.A.D. de la
Belgrad

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, PROPUNERILE

BELGRAD 23 — Trimisul Ager
pres, Ilie Șerbănescu, transmite :
După intervenția
reprezentantului
„Grupului celor 77", în continuarea
ședinței plenare consacrate eva
luării rezultatelor
obținute
pînă
acum in cadrul lucrărilor sesiunii
U.N.C.T.A.D. și-au exprimat pozițiile
reprezentanții celorlalte grupuri de
țări.
Vorbind în numele țărilor occiden
tale dezvoltat.e, Martin Huslid (Nor
vegia) a susținut, in legătură cu în
grijorarea exprimată de „Grupul ce
lor 77“ față de lipsa de progrese in
cadrul negocierilor, că ar fi „prema
tur să se anticipeze rezultatele con-.
ferinței". El a adăugat că deși sta
tele occidentale dezvoltate au salutat
mesajul de la Buenos Airds, ele con
sideră că cererile formulate de ță
rile în curs de dezvoltare „se ex
tind asupra unei foarte largi arii de
probleme", care reclamă „dezbateri
mai îndelungate, neputînd fi soluțio
nate toate în cadrul unei sin
gure conferințe".
Luînd cuvintul în numele unor țări
socialiste europene, Peter Dietze
(R.D.G.) a spus că aprecierile state
lor respective asupra desfășurării de
pină acum a lucrărilor conferinței
corespund celor pe care le-a făcut
„Grupul celor 77", fiind profund în
grijorate de obstrucțiile pe care le
ridică țările occidentale dezvoltate.
Am venit Ia U.N.C.T.A.D.-VI,- a
menționat el, cu intenția de a
participa constructiv la negocieri în
vederea ajungerii la rezultate po
zitive, care să contribuie la relan
sarea economiei mondiale și la îm
bunătățirea situației internaționale.
Sesiunea ar trebui să abordeze pro
blemele de pe agendă într-o manieră
constructivă, iar negocierile trebuie
intensificate pentru ca ele să se în
cheie cu rezultate concrete. Proble
mele au un caracter global și este
necesar ca U.N.C.T.A.D. să contri-

CONSTRUCTIVE ALE TĂRII NOASTRE PREZENTATE 1N CADRUL

PRAGA

ADUNĂRII MONDIALE DE LA

PRAGA 23. — Trimisul Agerpres.
Paul Diaconu, transmite : în cqntinuarea lucrărilor Adunării mondiale
pentru pace și viață, împotriva răz
boiului nuclear, în comisia care dez
bate „Securitatea europeană și dezar
marea", acad. prof. Radu Voinea a
prezentat concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu și activitatea sus
I ținută a României socialiste pentru
edificarea securității și cooperării pe
continentul european, pentru realiza
I
_
rea dezideratului cei mai „arzător
al
lumii contemporane — dezarmarea,
și in primul rind dezarmarea nu
cleară.
După cum aprecia recent președin
î tele
Nicolae Ceaușescu, a arătat vor
I bitorul, ar fi extrem de necesar" de
a se ajunge la un acord — încă in
acest an — privind oprirea amplasă
rii rachetelor cu rază medie de ac
țiune, retragerea și distrugerea celor
existente. Ar fi, fără îndoială, în in
teresul tuturor popoarelor, și cu deo
sebire al popoarelor europene, să se
ajungă la situația de a nu mai exista
nici un fel de rachete nucleare în
Europa. Dar, pînă la realizarea aces
tui obiectiv, considerăm că este ne
cesar să se acționeze pentru acorduri
internaționale care să asigure o redu
cere echilibrată a rachetelor, și de o
parte și de alta, și să se creeze con
diții pentru trecerea la noi măsuri de
reducere, pînă la eliminarea lor com
pletă.

Relevînd că rezultatele negocierilor
de pină acum nu pot fi considerate
ca marcind un progres în direcția
obiectivului final, vorbitorul a sub
liniat că trebuie luate în considerare
toate propunerile menite să ducă la
un acord privind trecerea la dezar
mare, și in primul rînd la dezarma
rea nucleară. Delegatul român a
evidențiat faptul că reuniunea de la
Madrid trebuie să reafirme necesita
tea aplicării stricte a principiilor în
scrise în Actul final, să hotărască
convocarea unei conferințe de creș
tere a încrederii și dezarmare in Eu
ropa, să asigure continuitatea proce
sului început la Helsinki, să întăreas
că astfel relațiile dintre statele parti
cipante, să impulsioneze edificarea
securității și să dezvolte cooperarea
pe continent,
în încheiere, vorbitorul a subliniat
că poporul român, împreună cu cele
lalte popoare ale continentului nos
tru, dorește o Europă nouă, o Euro
pă unită printr-o conlucrare largă și
neîngrădită între popoare, o Europă
în care toate națiunile să se poată
dezvolta libere, la adăpost de orice
agresiune sau amestec din afară.
Concepția președintelui Nicolae
Ceaușescu privind rezolvarea pe cale
pașnică a diferendelor dintre state și
întărirea rolului O.N.U. în apărarea
păcii și securității a fost prezentată
de Maria Asaftei, deputată, vicepre
ședinte al Consiliului U.N.C.A.P.,
președintele C.A.P. Lunganu, județul

Iași, în comisia avînd ca temă
de dezbatere „Rolul O.N.U. în
favoarea păcii și a dezarmării —
reglementarea pașnică a diferende
lor internaționale". Relevînd că
România socialistă a situat prin
tre obiectivele fundamentale ale
politicii sale externe lupta pentru
stingerea tuturor focarelor de încor
dare și conflict, pentru reglementa
rea pe cale pașnică a oricăror pro
bleme litigioase, vorbitoarea a sub
liniat că țara noastră, președintele
Nicolae Ceaușescu s-au pronunțat cu
energie și perseverență pentru solu
ționarea acestor probleme prin inter
mediul tratativelor. Avînd în vedere
existența diferitelor zone de încor
dare, arăta șeful statului român,
România ș-a pronunțat și se pro
nunță cu hotărire pentru încetarea
conflictelor militare dintre state, pen
tru trecerea la soluționarea proble
melor numai și numai pe calea tra
tativelor. Oricît de grele și de înde
lungate vor fi tratativele, ele sînt
incomparabil mai bune decît orice
conflict militar.
România, a subliniat vorbitoarea în
încheiere, crede pe deplin în capaci
tatea O.N.U. de a se afirma ca factor
activ în soluționarea justă, durabilă
și echitabilă — cu participarea tutu
ror și în interesul tuturor — a mari
lor' probleme ale contemporaneității,
în prevenirea stărilor conflictuale, în
reglementarea diferendelor pe cale
pașnică.
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Sesiunea Consiliului F.A.O
Intervenția delegatului român

I

ROMA 23 (Agerpres). — La Roma
se desfășoară sesiunea Consiliului
Organizației Națiunilor Unite pentru
Alimentație și Agricultură (F.A.O.) in
pregătirea lucrărilor celei de-a 22-a
Conferințe generale â F.A.O., care
vor avea loc in perioada 5—24 noiem
brie.
Delegatul român, Nicolae Dimitriu,
s-a referit pe larg la preocuparea
permanentă a țării noastre pentru
soluționarea problemelor foametei și
subdezvoltării in lume, prin instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.
A fost relevată, cu acest prilej,
concepția președintelui României.

tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind
antrenarea tuturor forțelor și com
ponentelor națiunii la îndeplinirea
programelor de dezvoltare socialeconomică, folosirea efortului pro
priu pentru valorificarea Ia maxi
mum a mijloacelor și resurselor tehnico-materiale ale societății, pentru
crearea unei industrii moderne și
dezvoltarea armonioasă a întregii
economii.
Vorbitorul a reamintit propunerile
făcute de România în legătură cu elaborarea unui program de lungă du
rată de dezvoltare a agriculturii în
țările în curs de dezvoltare.

R.F.G. Demers al deputaților socîal-democrați
în problema eurorachetelor
BONN 23 (Agerpres). — Fracțiunea
parlamentară a Partidului Social-De
mocrat din R.F.G. a supus spre exa
minare Comisiei pentru afaceri ex
terne a Bundestagului un proiect de
rezoluție in problema amplasării de
noi rachete nucleare americane cu
rază medie de acțiune pe teritoriul
vest-german. Documentul recomandă
ca Bundestagul să adopte o hotărire
definitivă in această problemă la
sfirșitul acestui an, după încheierea
dezbaterilor asupra rezultatelor finale

ale convorbirilor sovieto-americane
privind limitarea armamentelor nu
cleare in Europa. Proiectul fracțiunii
parlamentare a P.S.D. din R.F.G. a
fost respins de deputății partidelor
din coaliția guvernamentală care,
după cum se știe, rămân fidele hotăririi N.A.T.O. privind amplasarea de
rachete nucleare americane de tip
„Pershing-2" și „Cruise" pe terito
riul R.F.G. P.S.D. intenționează să
supună din nou parlamentului spre
examinare această problemă.

La Bonn, ca și la Roma, la Lyon, ca și la Lon
dra, în alte orașe vest-europene au avut loc
în ultimul timp o serie de manifestații de pro
test ale opiniei publice, remarcate de presa
mondială atît prin amploarea lor, cît și prin
mobilurile care le-au generat.
Intr-adevăr, pe fundalul încordării situației
politice internaționale se constată o vizibilă
recrudescență a activităților neofasciste... in
tr-un loc, neofasciștii au provocat explozii la
sediile unui șir de organizații democratice, într-altul a avut loc o întrunire a purtătorilor de
uniforme cu zvastici și cruci de fier, într-altă
parte s-a desfășurat un raid rasist pus la cale
de huligani în cartierul populației de origine
africană sau asiatică... Pe ascuns, la adăpos
tul întunericului nopții, sau deschis, în plină
zi, diferitele organizații teroriste, neofasciste
își fac simțită tot mai insistent prezența în țări
le occidentale, sfțdînd opinia publică, tot mai
îngrijorată în fața intensificării acestor acti-

„Casca de oțel" și-au
făcut din nou apari
ția in 1951, sub firma
„Federației de luptă
casca de oțel pentru
propagînd
Europa",
sloganuri rasiste, anWolfgang
tisemite.
Clement, reprezentant
al Partidului SocialDemocrat, a calificat
intenția naziștilor de
a sfida opinia publi
că, prin reunirea lor
de la Celle, drept „un
incident barbar și ma
cabru".
Peste 8 000 de cetă
țeni vest-germani au
iuat parte recent la o
mare demonstrație de
protest în localitatea
vest-germană - Bad
Hersfeld. .Manifestația
a fost inițiată de sec
țiunea locală a Fede
rației
sindicatelor

ÎNTÎLNIRE
LA
CRACOVIA.
După cum informează agenția
P;A.P„ la Cracovia a avuț loc o
întîlnire intre general de armată
Wojciech Jaruzelski, președintele
Consiliului de Miniștri al R.P.
Polone, și papa loan Paul al II-lea,
care și-a încheiat vizita oficială
în Polonia.
P.C. DIN ARGENTINA a hotărît
ca lucrările congresului partidului
să se desfășoare la 17 august, în
orașul Santa Fe — informează agenția T.A.S.S. Congresul va exa
mina situația din Argentina și
sarcinile comuniștilor in perspecalegerilor generale de la 30

cj

vest-germane imediat
ce s-a aflat de inten
ția unor naziști, foști
membri ai diviziei
S.S.
„Leibstandarte
Adolf Hitler" și ai
„Hitlerorganizației
jugend", de a organi
za o, întîlnire la Bad
Hersfeld. Participanții la demonstrația de
protest, printre care
se aflau actrița Eva
Renzi și fostul inter
nat din lagărul_ de
la Buchenwald, Emil
Carlebach, au condamnat cu fermitate
atitudinea
sfidătoare
a naziștilor. Scopul
vădit al unor asemenea“întîlniri este de a
obișnui opinia publică
cu prezența foștilor
naziști, astfel incit aceștia să-și poată des
fășura nestingherit ac
tivitatea nefastă.

BUDAPESTA 23 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, au fost transmise
un salut cordial și cele mai bune
urări de sănătate și fericire tovară
șului Janos Hadar, prim-secretar al!
C.C. al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar.
Mulțumindu-se cu căldură pentru
meșajul primit, din partea tovarășu
lui Janos Kadar au fost transmise
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
salut tovărășesc și cele mai sincere
urări de sănătate și fericire per
sonală.
Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de intilnirea dintre tovarășul
Paul Niculescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președintele ' CENTROCOOP,
care efectuează o vizită în R. P. Un
gară, și Havasi Ferenc, membru al

Biroului Politic, secretar al C.C. al
P.M.S.U. în timpul întrevederii, des
fășurată într-o atmosferă de caldă
prietenie tovărășească, s-a subliniat
dezvoltarea continuă pe multiple pla
nuri a colaborării rodnice și a prie
teniei româno-ungare.
La întrevedere a participat Victor
Bolojan, ambasadorul țării noastre
la Budapesta.
•Ar

în cursul vizitei in R. P. Ungară, ,.v
președintele CENTROCOOP a avut
convorbiri cu îstvan Szlamenicky,
președintele Consiliului Național al ,
Cooperativelor de Consum, cu pri- ’
lejul cărora s-a făcut o informare s
reciprocă privind sarcinile actuale și S
perspectivele activității celor două ;
organizații. Totodată, s-au stabilit ;
noi măsuri de cooperare și speciali
zare în producția de bunuri de larg
consum și alte acțiuni in domenii de ■
interes reciproc.

Spania se pronunță pentru soluționarea prin tratative
a stării conflictuale din America Centrală
WASHINGTON 23 (Agerpres). —
într-o declarație făcută la Clubul
Centrului național de presă din
Washington, președintele guvernului
spaniol, Felipe Gonzalez, a eviden
țiat situația conflictuală gravă în
care se află America Centrală, preconizînd soluționarea exclusiv prin
mijloace pașnice, pe calea negocieri
lor, a diferendelor — transmit agen
țiile E.F.E. și I.P.S. „Criza din Ame
rica Centrală iși are rădăcinile m
problemele sociale și economice din

regiune, în nedreptățile social-economice din zonă" — a spus Felipe Gon
zalez. El a arătat că se impun mă
suri urgente „pentru consolidarea
unei vieți democratice și pentru rea
lizarea unui progres social în Ame
rica Centrală, în condițiile respectă
rii demnității și justiției sociale".
„Spania . sprijină eforturile de pace
pe care le fac țările din «Grupul de
la Contadora» și invită părțile aflate
în conflict să abordeze neîntîrziat
calea negocierilor directe".

GREVA GENERALA ÎN CHILE
SANTIAGO DE CHILE 23 (Ager
pres). — în Chile a început joi o
grevă generală, organizată de Confe
derația Generală a .Muncitorilor și de
Consiliul pentru-Jirahsporturile te
restre, informează agențiile E.F.E. și
Reuter. Sursele citate subliniază că
chemarea la grevă constituie cea mai

importantă acțiune de acest fel organizată in Chile în ultimii 10 ani.
într-un apel difuzat de Confederația
muncitorilor de la minele de cupru
se arată că poporul chilian dorește să
i se recunoască drepturile la „demo
crație, pace, justiție, precjum și drep
tul la muncă" — precizează agenția
E.F.E.
"
js 7
1

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt
octombrie, rezultatele campaniei
pentru legalizarea P.C. din Argen
tina și va alege organele de con
ducere ale partidului.
COMUNICATUL IUGOSLAVOSUEDEZ dat publicității la înche
ierea vizitei oficiale efectuate în
Iugoslavia de primul ministru Olof
Palme exprimă dorința părților de
a promova și diversifica relațiile
de cooperare bilaterală. Comunica
tul evidențiază că fără instaura
rea unor relații economice echita
bile între state nu pot exista sta
bilitatea trainică și pacea în lume.
Cele două țări se pronunță pen
tru încheierea cit mai curînd po
sibil a reuniunii de la Madrid, pe
baza proiectului de document fi
nal .pr.opus de grupul țărilor neutre
și nealiniate. Au 'fost discutate, de
asemenea, probleme referitoare la
crearea de zone denuclearizate în
diverse zone ale continentului eu
ropean și căile menite să ducă la

dezarmarea
continent.

treptată a întregului

LA GENEVA a avut loc o ședin
ță plenară a delegațiilor U.R.S.S.
și S.U.A. la tratativele privind li
mitarea armamentelor nucleare in
Europa — relatează agenția T.A.S.S.
PLENARA C.C. AL P. C. DIN
AUSTRIA a adresat parlamentului
și guvernului austriac un apel in
care cere să se acționeze împotriva
amplasării în Europa occidentală
de noi rachete nucleare. Plenara
a hotărît ca cel de-al XXV-lea
Congres al partidului să se desfă
șoare în perioada 13—15 ianuarie
1984.

POLIȚIA ITALIANA I-a arestat
la Roma pe Pietro Vanzi, una din
tre căpeteniile organizației teroris
te autointitulate „Brigăzile roșii",
informează
agenția
Associated
Press. Vanzi a fost judecat in

contumacie și condamnat la. închi
soare pe viață, fiind implicat in
asasinarea, in 1978, a fostului pre
mier italian Aldo Moro.

n

REUNIUNE
PREGĂTITOARE.
După cum s-a anunțat la Națiu
nile Unite, în zilele de 4—8 iulie,
la sediul O.N.U. din Geneva va
avea loc reuniunea reprezentanți
lor țărilor europene pentru pregă
tirea
Conferinței internaționale
asupra
problemei
palestiniene,
programată să se desfășoare, tot
la Geneva, între 29 august și 7
septembrie.

EVOLUȚIA NAVETEI „CHAL
LENGER". Vremea nefavorabilă
care s-a abătut de mai multe zile
asupra Floridei ar putea compromi
te aterizarea navetei spațiale „Cha
llenger" la Cape Canaveral, prevă
zută inițial pentru vineri, la ora
10,53 G.M.T. N.A.S.A. nu a luat încă
o hotărire definitivă, dar directorul
de zbor, Tommy Holloway, a decla
rat că el nu este „optimist" in ceea
ce privește aterizarea navetei la
Cape Canaveral. S-ar putea opta
pentru întârzierea revenirii pe Terra
a echipajului navetei „Challenger"
cu 24 pină la 48 de ore sau pentru
„deturnarea" acesteia la centrul
„White Sands", in New Mexico, ori
la baza Edwards, in California.

</
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RIPOSTA FERMA NEOFASCISMULUI
OLANDA: O parte

vități profund nocive, reacționare, în totală
contradicție cu învățămintele istoriei.
Sînt acțiuni a căror primejdie România,
opinia publică din țara noastră o subliniază
cu deosebită fermitate și consecvență. Evocînd,
în aceste zile, crearea, acum o jumătate de
veac, din inițiativa Partidului Comunist Român,
a Comitetului Național Antifascist, poporul
român își reafirmă atitudinea categorică de
condamnare a unor asemenea manifestări,
învățămintele trecutului - sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — atestă cu putere că
trebuie respinsă cu fermitate activitatea cercu
rilor reacționare, neofasciste și dusă o luptă
hotărîtă împotriva manifestărilor șovinismului,
naționalismului, rasismului și antisemitismului,
a oricăror forme de învrăjbire a popoarelor,
învățămintele trecutului trebuie să în
demne, într-adevăr, la vigilență. Și la acțiune.
Așa cum o confirmă și relatările agențiilor
internaționale de presă.
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Revoltați de ospita• litatea oferită foștilor
combatanți
hitleriști
de către primăria lo
calității Celle (R.F.G.),
peste 700 de persoane
au organizat o amplă
demonstrație de pro
test, cu participarea
sindicatelor, partide
lor politice și cercu
rilor clericale.
Organizația de ex
tremă dreaptă „Stahlhelm" — Kampfbund
fur Europa" („Fede-,
rația de luptă casca
de oțel pentru Euro
pa") a primit aproba
rea autorităților din
orașul Celle pentru a
organiza aici o reuniune. încadrați în
timpul regimului hitlerist în formațiile
S.A., foștii
naziste
membri ai, organizației

ȘEDINȚA CONSILIULUI ECO
NOMIC ȘI COMERCIAL SOVIETO-AMERICAN. în cadrul acestei
reuniuni, desfășurată la New York,
au fost examinate probleme legate
de stadiul relațiilor comerciale sovieto-americane și căile de dezvol
tare a acestora. Părțile și-au expri
mat interesul față de extinderea
comerțului reciproc avantajos din
tre U.R.S.S.-și S.U.A. Au fost, de
asemenea, examinate chestiuni pri
vind organizarea la Moscova, în
octombrie, a unei expoziții ameri
cane agroindustriale, la care și-au
anunțat participarea aproximativ
100 de firme.

PRAIA 23 (Agerpres). — Dezvol
tarea continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare cu partidele co
muniste și muncitorești din țările
socialiste reprezintă una dintre
principalele orientări ale politicii
externe promovate de Republica
Capului Verde — a" arătat secreta
rul general al Partidului African al
Independenței din Republica Capu
lui Verde (P.A.I.C.V.), Aristides
Pereira, în raportul prezentat la cel
de-al II-lea Congres al P.A.I.C.V.
în politica externă — a subliniat
el — Partidul African al Indepen
denței din Republica Capului Verde
și guvernul țării se pronunță împo
triva colonialismului, neocolonialismului și imperialismului, aplică în
practică o politică consecventă de
nealiniere.
Republica Capului Verde — a declarat Pereira — va acorda în continuare sprijin popoarelor asuprite,
care luptă pentru eliberarea națio
nală și socială, împotriva colonia
lismului, rasismului și politicii
apartheid.

Lecfiile istoriei nu trebuie uitate!

componentă

a luptei
pentru pace
La Amsterdam a avut loc de curînd o Conferință științifică interna
țională consacrată mișcării de rezis
tență antifascistă din țările europe
ne în timpul celui de-al doilea război
mondial. Timp de patru zile, istorici
și membri ai fostelor organizații de
rezistență din aproape 20 de țări
au prezentat rezultatele cercetărilor
lor referitoare la multitudinea de for
me prin care popoarele europene au
înfruntat dușmanul comun — fascis
mul. Numeroși vorbitori au subliniat
necesitatea identificării
rădăcinilor
fascismului pentru a combate cu mal
multă eficiență activitățile actuale
ale neonaziștilor - aceasta fiind o
cerință majoră și o componentă a
luptei pentru pace, împotriva milita
rismului și războiului.

Pe urmele neonaziștilor...

R. F.G.: Purtătorii „căștilor de oțel
— oaspeți nedoriți

Convorbiri româno-ungare

------------------------------

Capului Verde
In politica externă

Pe meridianele lumii

buie la instaurarea unei noi ordini
economice internaționale. Nu trebuie
să părăsim Belgradul numai cu sa
tisfacția existenței unui spirit de
cooperare, ci și cu rezultate concrete,
a afirmat în încheiere vorbitorul.
Li Ke, reprezentant al R. P. Chi
neze, a. împărtășit speranțele ță
rilor în curs de dezvoltare că la se
siunea actuală se vor adopta măsuri
prin care să se înlăture greaua lor
situație economică. Dar pînă acum
— a spus el — au fost făcute pro
grese mici, și nu in problemele de
substanță. Arătînd că statele occi
dentale dezvoltate continuă să crea
dă că redresarea propriilor economii
ar fi suficientă pentru a schimba
situația economică a țărilor in curs
de dezvoltare, delegatul chinez a
subliniat că, de fapt, sînt necesare
acțiuni efective pentru stimularea
progresului economic al acestor din
urmă țări, ceea ce implică „o mult
mai activă atitudine din partea sta
telor occidentale dezvoltate față de
restructurarea relațiilor economice
și financiare internaționale".
în încheierea lucrărilor ședinței a
luat cuvîntul președintele sesiunii,
Lazar Moisov, secretar federal pen
tru afaceri externe al R. S. F. Iu
goslavia. Exprimîndu-și preocuparea
față de progresele insuficiente obți
nute in negocierile de pină acum și
menționînd că asupra unor probleme
pozițiile sînt atît de îndepărtate in
cit nu se poate vorbi deocamdată de
negocieri efective, vorbitorul a făcut
apel la toate delegațiile, ;in special
Ia cele din țările dezvoltate, să-și
intensifice eforturile pentru a nu se
înregistra un regres, ci, dimpotrivă,
să se avanseze pe calea spre rezul
tate concrete. Lumea, a spus el, nu
ar putea accepta un eșec al sesiunii
U.N.C.T.A.D. in situația de gravă
criză economică actuală, accelerarea
dezvoltării fiind o precondiție a pă
cii și securității mondiale.

budapesta ,
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Recurgînd la metodele bine cunoscute din timpul lui Hitler, un grup de
extremiști de dreapta a devastat o școală dintr-una din localitățile din
Franța, a cărei administrație este asigurată de forțele de stingă

I

Sub semnul acestui imperativ care raliază în jurul său forțe democratice din cele mai importante, la Roma s-a
desfășurat o mare manifestație cu prilejul împlinirii a patru decenii de la crearea Mișcării de rezistență impotriva fascismului și nazismului

ITALIA t „Fascismul

MAREA BRITANIE; Ample

nu va trece!"

proteste împotriva

Anivesarea, recentă, a 40 de ani de la crearea Miș
cării italiene de rezistență împotriva fascismului italian
șl nazismului german a constituit prilejul unei mari
manifestații la Roma. Sub lozinca „II fascismo non
passera !“, au demonstrat reprezentanți ai vieții poli
tice italiene, foști partizani și militanți ai Rezistenței.
Participarea largă la această manifestație a dat ex
presie îngrijorării cercurilor democratice, a opiniei pu
blice Italiene in fața recrudescenței activității unor
organizații și grupări extremiste, neofasciste, care
recurg la atentate și tot felul de acte teroriste cu sco
pul de a provoca destabilizarea situației politice, de a
perturba desfășurarea campaniei electorale in vede
rea apropiatului scrutin parlamentar, pentru a-și pu
tea astfel promova țelurile criminale. După atentatul
săvirșit de neofasciști împotriva unui sediu al P.C. Ita
lian de la Roma, o nouă și gravă acțiune teroristă a
avut loc împotriva sediului Federației Tineretului Co
munist Italian, acțiune in cursul căreia au fost rănite
mai multe persoane ; poliția a reușit să aresteze 13
neofasciști.
Ca răspuns la asemenea acțiuni, de curînd a fost
constituită „Uniunea națională a rudelor victimelor
neofascismului". Scopul acestei organizații este de a
acționa pentru descoperirea și pedepsirea autorilor ac
țiunilor teroriste.

Un mare număr de locuitori din capitala Marii Bri
tanii au organizat pichete in fața sediilor principale
lor instituții judiciare londoneze, in semn de protest
împotriva activității desfășurate de organizațiile neo
fasciste „Frontul național" și „Mișcarea britanică".
După cum au relatat agențiile de presă, cele două
organizații și-au intensificat in ultima vreme actele te
roriste in zona vestică a Londrei — teatrul unor inci
dente violente provocate de huliganii neofasciști, care
cer plecarea locuitorilor de culoare provenind din fos
tele colonii britanice.
Recent, in orașul Blackpool, cîteva sute de tineri,
membri ai „Frontului național", au desfășurat un
marș, afișind lozinci rasiste. Această acțiune provoca
toare a stirnit revolta indreptătită a cetățenilor din
localitate, care au organizat prompt o contrademonstrație de protest.
Cercurile democratice din Marea Britanie iși mani
festă îngrijorarea pentru asemenea activități, protestind — așa cum o atestă și recenta manifestație de la
Londra — împotriva toleranței manifestate de autbrități față de propaganda și actele teroriste ale organi
zațiilor neofasciste.

huliganilor rasiști
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