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întregul popor urează tovarășului ioolao Ceausescu 
ani multi de viată, sănătate si putere de moacă 
în activitatea neobcsită dăruită partidului, propășirii 

economice și sociale a patriei, cauzei păcii 
si colaborării internaționale

V

In această primăvară, insămînțările și
lucrări agricole se desfășoară in condiții climatice 
mai deosebite. După o iarnă lungă, cu zăpadă și 
geruri prelungite, primăvara s-a lăsat mult aștep
tată. Ca urmare, timpul in care trebuie însămințate
culturile din prima epocă s-a scurtat mult. Este
indeojuns să amintim că din cele 1 745 000 hectare
destinate acestor culturi, pină ieri au fost insămin- 
țațe numai 186 000 hectare. Meteorologii apreciază 
că, după ploile din aceste zile, temperatura va
crește Simțitor, creindu-se condiții bune de lucru în 
agricultură. De aceea, se impune o concentrare
maximă a forțelor pentru încheierea în cel mai scurt 
timp a insămințărilor din prima epocă. Trebuie re
ținut că :

Semănatul timpuriu scurtează perioada 
de vegetație a plantelor.

O ZI MAI DEVREME LA SEMĂNAT ÎN
SEAMNĂ TREI ZILE MAI DEVREME LA CU
LES I

In acest scop, este necesar ca în toate 
unitățile agricole să se asigure :

@ O maximă concentrare a mijloacelor 
mecanice și forțelor umane la executa
rea insămințărilor, lucrîndu-se grupat, în 
formații mari de mecanizatori, sub con
ducerea specialiștilor din unități,

© Folosirea din plin a timpului de lucru, 
muncindu-se din zori și pînă seara Ia 
semănat și în schimburi de noapte la 
pregătirea terenului.

• Prezența permanenta a specialiștilor 
agricoli pe ogoare pentru a identifica 
suprafețele ce pot fi lucrate cu priorita
te ; împreună cu mecanizatorii, ei poar
tă răspunderea pentru efectuarea fără 
întîrziere și de bună calitate a lucrărilor.

Organele și organizațiile de partid, 
consiliile unice agroindustriale, coman
damentele locale pentru agricultură au 
datoria de a acționa cu fermitate pen
tru a face din săptâmîna care vine o 
săptămînâ de efort maxim la semănat.

Să mobilizăm și să organizăm temeinic toate forțele satelor, 
să eliminăm practicile învechite din agricultură!

___________________________ ' .. _________ _____________/

în milenara exis
tență a poporului ro
mân. anii cuprinși 
între Congresul al IX- 
lea al partidului și ziua 
pe care o trăim se con
stituie într-un lumi
nos timp istoric. Aceș
tia sint anii dezvol
tării multilaterale a 
țării, anii consolidării 
ponderii și prestigiului 
internațional al Româ
niei. Sint anii unei de
pline libertăți sociale 
și intelectuale, anii 
dinamici ai unei efer
vescențe creatoare în 
toate zonele activi
tății umane. Sint anii- 
unui permanent, viu 
dialog intre acela care 
orientează destinele 
țării pe drumurile is
toricei sale desăvîrșiri 
și întreaga, imensa 
colectivitate româ
nească. Cine, pe aceste 
păminturi sau ori
unde in lume, nu 
poate depune profun
dă, cinstită mărturie 
despre clocotitoarea 
activitate permanentă 
în slujba celor multi, 
a partidului, a secreta
rului său general ? Pe 
care meridian al plane
tei nu răsună, cu apro
bare deplină, numele 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ? în care 
colț, oricît de indepăr- 
tat, al Terrei numele

președintelui Româ
niei nu este asociat 
totdeauna cu aspira
ția unanimă a po
poarelor, cu ideea 
cardinală a coexisten
tei, a colaborării și 
bunei înțelegeri între 
popoare? Ceaușescu — 
Pace, este formula 
sintetică a celor două
zeci și două de mili
oane de constructori 
ai României .socialiste, 
dar și formula atot
cuprinzătoare, sim
bolică a prestigiului 
internațional al Româ
niei datorat în pri
mul rind președintelui 
tării, permanentei lui 
strădanii de a fi 
luptătorul neobosit 
pentru dobîndirea bu
nului universal, izvo
rul vast al oricăror 
înfăptuiri umaniste. 
Dar tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este în pri
mul rind al tării sale, 
cirmaciul prezentului 
de construcție româ
nesc, făuritorul în
drăznețului viitor 
umanist revoluționar 
al României. Nimeni 
ca el nu este mai 
legat, prin mii de fibre, 
de pămînturile noas
tre, nimeni ca el nu 
cunoaște mai bine ac
tivitatea și viata tutu
ror acelora care' con
tribuie la înflorirea

materială și spirituală 
a celor multi. El în
treține un dialog per
manent cu Întreaga 
tară, cu toți creatorii 
multiplei ei existențe. 
Ziarele, în milioanele 
lor de exemplare, 
emisiunile de radio,

Telegrame, mesaje și scrisori adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu din 
întreaga țară, la împlinirea a 15 ani de cînd a fost ales în fruntea partidului, 

de cînd conduce destinele României socialiste
S.înt 15 ani de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales în 

funcția supremă de conducere a Partidului Comunist Român, la cirnia 
uriașei opere de făurire a socialismului și comunismului pe pămintul 
României, de cînd conduce destinelo poporului, ale țării.

Cu acest prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost adresate, 
din întreaga țară, un mare număr de telegrame, mesaje și scrisori din 
partea comitetelor județene, municipale, orășenești și comunale de 
partid, a organizațiilor de masă și obștești, ministerelor și altor instituții 
centrale, academiilor de științe și uniunilor de creații;, unităților in
dustriale și agricole, institutelor de cercetare, proiectare și dezvol
tare tehnologică, de invățămint, unităților militare, precum și din 
partea a numeroși oameni ai muncii de pe cuprinsul patriei — mun
citori, țărani, intelectuali, tineri și virstnici, bărbați și femei, români, 
maghiari, germani și do alte naționalități — prin care ii sint expri
mate cele mai profunde sentimente de stimă și prețuire, de adincă 
dragoste, calde felicitări și urări de sănătate, viață lungă și putei'c 
de muncă, de noi și tot mai mari succese in activitatea de înaltă răs
pundere pe care o desfășoară in fruntea partidului și statului pentru 
propășirea economică și socială a patriei, pentru fericirea și bună
starea întregului popor, pentru edificarea socialismului și comunis
mului pe pămintul României.

în telegrame este adus un călduros 
omagiu personalității secretarului ge
neral al partidului. revoluționar 
încercat, patriot înflăcărat, militant de 
seamă al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, dindu-se glas 
recunoștinței întregului nostru popor, 
sentimentelor de profundă dragoste 
față de întîiul bărbat al tării, fată de 
tot ceea ce a făcut și face pentru 
progresul, prosperitatea și demnitatea 
patriei, pentru înflorirea contiiîuă a 
personalității umane, pentru indepen
denta și suveranitatea României so
cialiste.

Dorim să dăm expresie într-un 
singur glas — se arată în telegrame 
— înaltei cinstiri de care vă bucurați 
In rindurile poporului, mult stimate si 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru minunatul exemplu de viată 
și activitate consacrate încă din anii 
fragedei tinereți luptei revoluționare, 
libertății și independenței patriei, 
triumfului marilor idealuri ale socia
lismului și comunismului.

în telegrame se exprimă înalta și 
unanima apreciere fată de contribuția 
esențială,' de o valoare inestimabilă, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea politicii interne a partidu
lui și statului nostru, de dezvoltare 
accelerată a economiei, științei și 
tehnicii, de înflorire a culturii, d.e 
adincire a democrației' socialiste, de 
ridicare continuă a nivelului de trai 
al întregului popor, de desfășurare cu 
succes a istoricei opere de construcție

a noii orînduiri pe pămintul Româ
niei.

Telegramele evocă drumul glorios 
străbătut de întreaga tară in cei 15 
ani de istorie nouă, revoluționară, de 
mărețe împliniri socialiste, care poar
tă amprenta personalității proeminen
te, a gîndirii și forței creatoare a celui 
mai de seamă fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se re
levă faptul " că în acest deceniu și 
jumătate tot ce s-a creat mai valoros 
și mai măreț este nemijlocit legat de 
spiritul novator, dinamismul, cute
zanța, dăruirea și abnegația cu care 
secretarul general al partidului si 
președintele republicii a acționat si 
acționează pentru înflorirea continuă 
a României, pentru asigurarea unei 
vieți tot mai prospere tuturor fiilor ei.

La această aniversare, cu profun
de semnificații in istoria tării, în su
fletul și conștiința națiunii, oamenii 
muncii. întregul popor dau o înaltă 
apreciere aportului decisiv al to
varășului Nicolae Ceaușescu Ia do- 
bindirea marilor realizări in crește
rea și modernizarea forțelor de 
producție, în dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată a tuturor județelor și 
localităților patriei, in înflorirea pu- 

-ternică a științei, învățămintului și 
culturii, în îmbogățirea continuă a 
vieții materiale și spirituale. în per
fecționarea relațiilor de producție, a 
conducerii democratice a societății.

în telegramele comitetelor jude
țene, municipale, orășenești și comu

nale de partid este subliniată con
tribuția esențială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la întărirea parti
dului, a rolului său conducător in 
societate, la perfecționarea meto
delor și formelor sale de activitate, 
la legarea tot mai strînsă a parti
dului de masele de oameni ai muncii. 
Telegramele subliniază rolul deter
minant al secretarului general al 
partidului în elaborarea și funda
mentarea mărețului Program al fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României 
spre comunism, a documentelor 
Congreselor IX, X, XI și XII ale 
partidului nostru — documente care 
jalonează cu clarviziune științifică 
etapele de dezvoltare a patriei noas
tre pe drumul glorios al socialismu
lui și comunismului.

Totodată, în telegrame sint rele
vate însușirile de ginditor profund 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
aportul său decisiv în aplicarea 
creatoare a materialismului dialectic 
și istoric la condițiile concrete ale 
României.' la îmbogățirea cu noi Idei, 
teze și concepte a tezaurului teoriei 
și practicii revoluționare, a patri
moniului cunoașterii și creației isto
rice a epocii noastre.

Telegramele dau o înaltă apre
ciere calităților de activist și mili
tant neobosit ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, receptiv la cerințele 
vieții, calităților sale de strălucit con
ducător, în jurul căruia sint mobili
zate toate energiile și întreaga forță 
de creație a maselor.

Din telegrame se desprinde apor
tul exceptional al secretarului general 
al partidului la întărirea statului nos
tru socialist, perfectionarea continuă 
a democrației socialiste, promovarea 
largă a autoconducerii muncitorești, 
înfăptuirea politicii naționale juste a 
partidului nostru, asigurarea tuturor 
condițiilor pentru ca toti cetățenii 
natriei — români, maghiari, germani 
și de altă naționalitate — să participe 
activ și conștient, în deplină egali
tate și strînsă unitate, la conducerea 
diferitelor seotoare ale vieții eco- 
nomico-sociale, a întregii societăți.

Mesajele, telegramele și scrisorile 
adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu exprimă vii ..mulțumiri, 
gratitudinea Întregului nostru popor
(Continuare in pag. a V-a)
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TARA DE LUMINI
Dintr-un trecut îndepărtat trimis 
De moși-strămoși de cremene și dor, 
Ca brav erou acestui plai de vis 
E crezul nostru, azi, al tuturor.

El a adus pe plaiul nostru soare, 
Pe unde n-a fost soare pe pămint.

De piatră, dirz, cu fața luminată 
De orice lupte dar mereu ne-nvins, 
Veghează astăzi peste țara toată 
Păzind odihna fiecărui ins.

învingător la fiece-ncercare, 
Din piatră rupt și veșnic de ne-nfrînt,

DIN GEOGRAFIA MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

A scris cu fapte pagini strălucite 
Pentru această țară de lumini 
Ce poartă Omenia-n rădăcini 
Și visele pe aripi infinite.

El, brav erou acestui plai de dor, 
Simbolul demn al unui demn popor.

Virgil CARIANOPOL

“1

*

■u

TIRGOVIȘTE. Cu cinci ani in urmă, lamele buldozerelor au netezit terenul, Inlăturind și asemenea locuințe (imaginea din stingă), pentru a ciea front de lucru constructorilor unui nou cartier in 
care, intre timp, s-au predat locatarilor peste 2 000 de apartamente (imaginea din dreapta), o școală, o creșă, o grădiniță, numeroase magazine și alte dotări sociale. Foto: Gh. Safta

lumi. Dialogul perma
nent al secretarului 
general al partidulpi 
cu făuritorii valorilor 
materiale și spirituale 
ale construcției socia
liste are o exemplari
tate unică.

Nici o perioadă a

construcției socialiste, 
sub conducerea parti
dului, poporul român 
trăiește și dă viață 
celor mai înaintate 
jdei 'de emancipare so
cială, visului îndrăz
neț, dar realizat nu
mai în prezent, al atî-

mi dimensiuni 
aie demnității omului
----------------- de Alexandru BĂLĂCI ----------------

imaginile de televi
ziune poartă în fie
care casă datele și 
profundele semnifi
cații ale acestui per
manent cțialog. Nu 
există o zi în care 
conducătorul destine
lor României să nu 
indice o metodă nouă, 
realistă, pentru rezol
varea numeroaselor, 
complexelor probleme 
pe care Ie ridică con
struirea unei - orin- 
duiri noi in contem
poraneitatea atît de 
complicată, de contro
versată a întregii

istoriei -românești nu 
a cunoscut o astfel de 
deschidere a unui con
ducător către cei 
multi, echivalentă cu 
contactul anteic care 
poate acorda luptăto
rului încrederea de
plină în forța sa, În
sumare a multiplelor 
forțe . ale celor multi. 
Sint exemplare o ase
menea imensă străda
nie, un asemenea con
tact permanent cu i- 
mensul organism social 
al unui popor. Angajat 
într-un gigantic pro
ces de desăvirșire a

tor generații de înain
tași patrioți. Sub ori
entarea fermă, umanis
tă a secretarului gene
ral, alături totdeauna 
de poporul dornic de a 
cunoaște, dornic de a 
ști, s-a anulat pen
tru totdeauna distanta 
dintre conducător și 
marile mase, în voința 
de nezdruncinat a în
deplinirii vastei ope
re de construcție. în 
dialogul său perma
nent cu poporul, pre
ședintele țării,, cunos
cător integral al pro
blemelor edificării, se

sprijină pe milioanele 
de constructori con
știenta cunoscătorii 
perfect! ai mijloa
celor tehnice și știin
țifice, oameni de ac
țiune, oameni ai fap
tei creatoare, vibrînd 
cu intensitate în fața 
tuturor evenimentelor 
unei trăiri plenare. 
Prin dialogul său per
manent cu tara, pre
ședintele României 
propune și un mereu 
fertil îndemn pentru 
creatori, acela de a se 
afla în permanentă 
lingă uriașa existentă 
a poporului anga
jat în cucerirea cres
telor pe care le înal
tă orinduirea cea mai 
umană, orinduirea so
cialistă. Urmind acest 
îndemn, literatura de
vine expresia unei 
fundamentale solida-, 
rități a operei cu e- 
poca ce o inspiră, în 
drumurile el prezente 
și viitoare ilustrîndu-se 
o nouă dimensiune a 
demnității omului, res
pectarea statornică a 
persoanei umane, un 
model al democrației 
și al comportamentu
lui românesc. Se va în
rădăcina astfel, și prin 
mijlocirea operei de 
artă, în viața si conști
ința tuturor oamenilor 
optica unui nou timp,

creația artistică rele- 
vînd sensul și rațiu
nea tuturor proble
melor, tuturor între
bărilor și răspunsuri
lor, căutind valențele 
concretului, individua- 
Iizînd totdeauna di
mensiunile realului. 
Creații de artă în uni
versul cărora se re
găsește solidaritatea 
mulțimilor aflate pe 
drumul vast al cu
noașterii și înfăptui
rilor socialiste, în
cărcate de o imen
să forță energetică, 
transformatoare a pre
zentului intr-un vii
tor de lumină. Che
marea și exemplul 
Președintelui Țării în
deamnă totdeauna la 
îndeplinirea marelui 
destiiț al României 
contemporane. Ascul- 
tîndu-1, urmîndu-1, în
treg poporul de con
structori, în rîndul că
rora se regăsesc cu 
demnitate și oamenii 
de artă — ascultă și 
urmează un înalt co
mandament etic, iz- 
vorît din fermitatea 
convingerilor comu
nistului hotărît de a 
servi nestrămutat po
porul pe drumul ne
abătut al libertății și 
independenței patriei 
sale, al izbînzii idea
lurilor comuniste.

IERI, LA ZALĂU

A intrat în probe tehnologice la cald 
LAMINORUL CONTINUU DE CUPRU 
- primul obiectiv de acest fel din țară

Ieri, In municipiul Zalău a intrat în 
probe tehnologice la cald un nou si im
portant obiectiv al industriei noastre : la
minorul continuu de cupru. Despre cî- 
teva dintre caracteristicile sale tehnico- 
funcționale ne-a vorbit ing. Nicolae Maier, 
directorul întreprinderii :

— Acest laminor continuu constituie o 
premieră in industria noastră. El este 
echipat cu utilaje și instalații dintre cele 
mai moderne existente pe plan interna
țional in metalurgia cuprului. Produce 
cupru electrolitic cu o puritate de 99,99 la 
sută. în ce privește secțiunea barei 
turnate de 50 X 50 mm — după un pro
cedeu complex și pretențios — este de 
subliniat faptul că aceasta constituie o 
premieră mondială. Laminorul va produce

întreaga cantitate de cupru electrolitic ne
cesar economiei naționale, utilizat cu pre
cădere in industria electrotehnică și elec- 
tronică. Aici se realizează toate fazele 
fabricării. începind cu topirea catozilor de 
cupru pînă Ia emailarea firului, care poa
te ajunge pină la dimensiuni insesizabile 
de 20 microni.

Ieri am fost martor și părtaș la emo
ția și bucuria acestui tinăr colectiv de 
muncă, în momentul în care, din lăcașul 
miilor de grade temperatură, a ieșit, in
candescentă, 
început de c 
muncă de ai-

Ioan MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

bara de cupru cu nr. 1. 
rum, să urăm colectivului 
i succes deplin !

La 
de

UMANISMUL REVOLUȚIONAR 
o concepție superioară despre om, despre no
blețea capacității sale de muncă și gîndire 

creatoare
PAGINA A IV-A
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iFAPTUL; 
jDIVERS;

PROMOVAREA FEMEILOR
In munci de conducere
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„Comoara" 
din Milcovelul

In satul Milcovelul. din județul 
Vrancea, in casa muncitorului 
forestier I. Ochean — o casă 
îngrijită și curată ca paharul — 
se află cea mai prețioasă co
moară de pe pământ. AU ghicit: 
copiii lor. Soția lui, pe nume 
Constantina, ne prezintă ..co
moara" casei. Mai întii — poli
tețea ne obligă — să facem cu
noștință cu fetele : Valentina, 
Gica, Stratona. Nicuța, Niculina, 
Dobra, Maria, Ioana. Și acum, 
băieții : Gheorghiță. Răducu, 
Mitică, Nelu, Gheorghifă (de 
fapt Gheorghifă II), Ionică si 
Constantin. Așadar, 8 fete si 7 
băieți. In total 15. Dintre ei. 5 
sint la casele lor. Tot satul pri
vește cu admirație această fa
milie, in care copiii, cuminți si 
ascultători, se ajută unul pe 
altul și împreună pe părinți.

Să le trăiască!

Expo-flor a 
de la etajul 10

Pe holul și la casa scărilor de 
la etajul 10 al blocului C-25 din 
noul centru civic al municipiu
lui Satu Mare s-a amenajat o 
inedită expoziție, care etalează 
bunul gust și dragostea de fru
mos. de ordine și curățenie a 
tuturor celor care locuiesc aici. 
De jur-imprejurul pereților ta
petați cu fotografii colorate și 
înrămate, reprezentind tot atitea 
imagini de un pitoresc aparte 
din Satu Mare, și din întreaga 
tară, te întimpină o adevărată 
expoziție de flori si plante de
corative.

Sintem informați că pasiunea 
lor i-a „molipsit" și pe ceilalți 
locatari de la etajele inferioare, 
pentru a fi și ei la..r înălțime !

Cine se mai înscrie la cuvint? 
Vom găzdui cu bucurie. în ru
brica noastră, și alte asemenea 
vești frumoase.

„Bâiatul mamei"
Băiatul mamei se numește 

Gheorghe Prodan și locuiește în 
Viile Apei, județul Maramureș 
Mama, grijulie, i-a cumpărat 
mașină, ca să aibă băiatul cu 
ce se făli și ,să se plimbe cit o 
pofti. E drept că nu avea permis 
de conducere, dar asta nu l-.t 
oprit să se urce la volan. S-a 
urcat o dată, de două, de nouă 
ori. Deunăzi, după ce băiatul a 
zăbovit cam multișor în pivniță.

- lângă un butoi . cu vin. i s-a 
■părut că mașina merge prea 
încet și a apăsat pe accelerație. 
Nu s-a mai putut opri decit 
după ce a doborit un stîlp și 
un gard...

Pină să afle satul ce boroboa
ță i-a făcut băiatul, mama a 
încercat să caute un șofer ade
vărat. care să recunoască pre
cum că el ar fi dat cu... volanu-n 
gard. Cum nu a găsit nici măcar 
un Premia cu oiștea lui. răs
punde acum la întrebări „băiatul 
mamei".

Cu și țâră 
mujdei

Sosind la Iași, Stan Coman 
de prin părțile Ialomitei a intrat 
în primul restaurant si a cerut 
mîncare. dar „musai cu usturoi".

— Mîncare da. dar mujdei ba! 
— i-a răspuns ospătarul.

— Cum așa? Ia de ici cîteva 
căpățîni că pe la noi prin Bă
răgan avem berechet. Fii amabil 
și întreabă-l și pe responsabil 
dacă nu e amator să cumpere 
și pentru local.

Și uite-așa, S. C. a încasat 
arvune de cite 600 de lei de la 
bufetul „Expres" (din strada 
Independentei), de la un alt 
bufet „Expres", dar din Piața 
Nicolinei, de la bufetul „Cen
tral"... După ce s-a văzut cu 
bani s-a făcut... nevăzut.

Acum, odată cu S.C.. respon
sabilii și gestionarii respective
lor bufete simt pe propriile bu
zunare ce înseamnă usturoiul 
procurat pe căi ocolitoare. Ustură 
tare !
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| 100 de mistreți |

Ultima vînătoare de mistreți 
a sezonului. Și — coincidentă! — I 
ultima „bătaie". Unul dintre | 
vînători, Mircea Vasilescu din

IGura Humorului aștepta cu g 
sufletul la gură să-i pice în I 
bătaia puștii mult rîvnltul gră- 1 
sun. Spre norocul lui. dorința . 
i s-a împlinit. Și. odată cu ea, 
aveau să afle toți. vînătorii su- I 
ceveni că prietenul lor își „ro
tunjise" cifra mistreților doboritl | 
in viafa lui la 100.

Și. așa cum se spune că

I norocul e după cum și-l face •
omul, n-a fost iarnă în care I 
vinătorul nostru să nu cutreiere ■ 
pădurea și să nu. care hrană

I viețuitoarelor sale. Fapt pentru I 
care se zice că mistreții se in-_ 
ghesuiau, care mai de care, să

i f'ie ochiți de el. Cine nu crede, I 
nu știe ce-i aia poveste vinăto- 
rească ! “

| Electricianul
...curentat

Autoturismul ARO 31-PH-8417.

Ial Centrului de distribuție a ■ 
energiei electrice din Rm. Sărat, 
stătea parcat la locul lui. La un ■ 
moment dat. a început să-i dea 
roată un anume Viorel Bălan.
Și, nici una, ni'Ci două, s-a urcat | 
la volan și pe-aci ti-e drumul.
Dar n-a ajuns prea departe. I 
fiind stopat de un echipaj al 
miliției.

— Încotro ? ■
— Păi, să vedeți...
Ce-a fost de văzut, s-a văzut: I 

Bălan, de meserie electrician, 
era la a cincea ispravă de acest I 
fel. fapt pentru care a fost.... | 
curentat. >

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

- cerință otaim a vieții, a realităților contemporane
O CONVORBIRE, PE ACEASTĂ TEMĂ, ARATĂ CĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR 
INIȚIATIVELE BUNE SÎNT CONCURATE DE INERȚII ȘI PREJUDECĂȚI

Tovarășa Maria GHIUCA repre
zintă, prin biografia sa, o ilustrare 
elocventă a politicii partidului de 
promovare a femeilor, pe temeiul 
capacității și hărniciei lor, în funcții 
de tot mai mare răspundere : fosta 
minerită din Băita a urcat, de-a lun
gul anilor, treptele muncii de activist, 
mai întii în organizația U.T.C., apoi 
în partid, îmbinînd. nu o dată cu pre
țul unor eforturi anevoioase, cotidiana 
activitate practică de conducere și 
educare a oamenilor cu învățătura 
politică și ideologică la școli și 
cursuri de partid și cu îndeplini
rea exemplară a îndatoririlor fami
liale de soție și mamă. Iată de ce 
recenta sa promovare în funcția de 
secretar al Comitetului județean de 
partid Bihor — după ce cîțiva ani 
a lucrat ca secretar al Comitetului 
municipal de partid Oradea — nu a 
surprins pe nimeni.

— Este bine cunoscută importanta 
pe care o atribuie documentele Con
gresului al XII-lea al partidului pro
movării femeilor în munci de răs
pundere în toate domeniile. Crește
rea rolului lor. pe această cale. în 
întreaga noastră viată economico-so- 
cială este menită, precum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de la 
tribuna înaltului forum, să pună tot 
mai puternic în valoare energia, ta
lentul, spiritul lor gospodăresc, pen
tru ca femeile să-și aducă o contri
buție de prim ordin la mersul înainte 
al societății socialiste în România. De 
aceea, v-am ruga să ne sugerați di
mensiunile acestei preocupări privind 
promovarea femeii.

— E un adevăr de necontestat că 
anii socialismului — îndeosebi ulti
mul deceniu și jumătate, cea mai 
rodnică perioadă din istoria patriei 
— coincid cu momentul cel mai lu
minos al afirmării multiple a femeii 
pe tărîm profesional, politic, social. 
Este, aș îndrăzni să afirm, epoca în 
care energiile și capacitățile femei
lor din tara noastră au fost trans
formate de partid dintr-un potențial 
latent intr-o minunată forță de mun
că și creație care, conjugată cu cea 
a bărbaților, contribuie esențial la 
măreața operă de propășire a Româ
niei socialiste, promovată si condu
să cu mînâ fermă de partid, de 
secretarul său general, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Femeia se simte 
astăzi în întregime părtașă lă viața 
obștii si. concomitent. învestită cu o 
înaltă responsabilitate socială. Și în 
județul nostru. în ultimii ani, 
au fost promovate în funcții 
de răspundere. în industrie, trans
porturi, construcții, comerț și agri
cultură — mă refer la directori, di
rectori adjuncți, ingineri șefi, con
tabili șefi, președinți și vicepreședinți 
de C.A.P., șefi de serviciu și de 
ferme — aproape 3.50 de-femei. Cifra 
ar putea să pară satisfăcătoare, dar, 
dacă pătrundem dincolo de aspectul 
global, constatăm că în posturi de 
directori au fost promovate doar... 
trei femei.

— Aveți In vedere ponderea, rolul 
pe care îl joacă femeile în ansamblul 
economiei județului ?

— Dacă ar , fi să ne limităm 
doar la industrie, trebuie să amintesc 
că, din totalul de circa 93 000 oameni 
ai muncii care lucrează în județul 
nostru, in jur de 40 000 sînt femei. 
Privit din acest unghi de vedere — 
după opinia mea singurul just, echi
tabil — numărul de directori-femei 
este nepermis de scăzut. Ce să mai 
vorbesc de agricultură, unde se știe 
ce rol preponderent îndeplinesc fe
meile ; ei bine, dintre președinții de 
C.A.P. doar cinci sînt femei.

Nu e vorba însă de cifre și co
eficienți, căci nu urmărim aceasta în 
mod mecanic ; esențialul este, așa 
cum se desprinde din documentele 
Congresului partidului, să asigurăm 
femeilor o asemenea pregătire poli
tică și profesională care să le îngă
duie nu numai promovarea în posturi 
de răspundere, ci să și facă față cu 
deplin succes acestora, să-și vadă 
munca încununată de bune rezultate.

— Am văzut in spatele tejghelei 
de la un magazin dormitînd, pe un 
scaun confortabil, un bărbht vînjos, 
în plină putere : ni s-a spus că e 
chiar... șeful unității. „Restul" perso
nalului, numai femei, lucra de 
zor...

— Nu e singurul caz în unitățile 
din comerț, alimentație publică, 
cooperația' meșteșugărească, atît 
aici, în Oradea, cit și în alte 
localități ale județului. De altminteri; 
nu putem trece nepăsători pe lingă 
faptul că în aceste sectoare nici si
tuația primirii în partid nu e mai 
bună : ponderea femeilor în rîndurile 
celor nou primiți in partid e mai 
mică decît media pe județ.

— Cum se explică aceste situații ? 
— Firește, nu putem nega că exis

tă o anumită rezistență din partea 
unora dintre bărbații, ce dețin pos
turi de conducere în domeniile a- 
mintite. Dar e bine să privim situa
ția lucid : sînt și cazuri cînd femeile 
nu se prea arată convinse — deși 
multe au pregătirea profesională ne
cesară — că ar putea face față unor 
funcții care presupun, bunăoară, ges
tiune și deci bătaie de cap în plus. Mai 
joacă un rol . in această privință și 
un factor psihologic care nu trebuie 
subapreciat : unele dintre tovarășele 
noastre socotesc că, promovate intr-o 
muncă de răspundere — care le 
solicită, prin firea lucrurilor, să mai 
întirzie după program pe la ședințe, 
instruiri, pregătiri — se vor ivi pro
bleme care le-ar putea leza reputa
ția sau viata de familie. Am re-

VIATA DE PARTID

marcat, cu prilejul alegerilor noilor 
birouri și comitete de partid ce au 
avut loc anul trecut, că această teme
re nu e chiar nejustificată ; in jurul 
unor tovarășe promovate - secretare 
ale unor organizații de bază și comi
tete de' partid din comerț au și în
ceput să se poarte vorbe — culmea, 
chiar de către colegele lor... femei 1 — 
că promovarea n-ar fi fost bazată pe 
criterii obiective, ci pe faptul că tova
rășa respectivă e mai tinerică, mai 
frumușică, mă rog, tot „tacimul" de 
ponegriri care, din păcate, ne mai 
amărăște viața în asemenea ocazii. 
De ce oare aceste presupuneri 
și aluzii nu-și fac apariția și 
în cazul promovării unui bărbat tinăr 
și chipeș, de ce pentru bărbați în- 
tîrzierea... la ședințe apare ca un 
lucru firesc ?

— întrebarea (și cere, poate, răs
punsul pe planul activității politico- 
educative...

— Desigur, aici mai avem încă 
foarte mult de făcut. E vorba, în 
fond, de o schimbare nu numai a 
atitudinilor, ci și a mentalităților care 
le generează. De altminteri, comi
tetul nostru județean de partid și 
comitetele municipale, orășenești, 
comunale își propun să desfășoare o 
intensă activitate politico-educativă 
îndreptată și spre dezrădăcinarea 
prejudecăților ce mai stăruie în pri
vința capacităților și competentelor, 
prezente sau latente, ale femeilor.

— Fiindcă ati amintit despre pro
movarea unui mai mare număr de 
femei ca secretare ale unor organi
zații de partid, vă rugăm să vă 
referiți la modul cum se desfășoară

De cîtva timp încoa
ce bulevardele Ghen- 
cea, Tudor Vladimires- 
cu, G. Coșbuc, Calea 
13 Septembrie pun la 
grea încercare suspen
siile autovehiculelor. 
Gropile și denivelările 
sînt atît de dese incit 
circuli ca pe valurile 
unei mări dezlănțuite. 
Și la trecerea peste 
Podul Grant, din cau
za traficului intens.

Cînd citiți aceste rînduri...

la Buftea se inaugurează 
un nou edificiu sanitar

această acțiune în rindul cadrelor de 
partid din județ—

— în munca de partid, mal ales 
în ultimii doi-trei ani, ca ur
mare a indicațiilor ferme date de 
secretarul general al partidului, a 
modului riguros cum au fost traduse 
în viață, situația s-a îmbunătățit con
siderabil. în privința aceasta cifrele 
sint cel mai edificator argument : 
faptul că în prezent, pe întinsul ju
dețului nostru, aproape 33 la sută 
dintre membrii comitetelor comuna
le, orășenești, municipale și județean 
de partid sînt femei, că 21 la sută 
dintre secretarii și aproape 33 la sută 
dintre secretarii adjuncți ai organi
zațiilor de bază sînt femei, vorbește, 
după opinia mea, de la sine; La fel 
ca și faptul că la recentele alegeri, 
în județul nostru au fost alese de
putate 664 de femei în diversele 
eșaloane reprezentative ale demo
crației noastre — de la consiliile 
populare comunale la Marea Aduna
re Națională. Un exemplu sugestiv 
îl constituie, aș putea spune, chiar 
comitetul nostru județean de partid, 
unde trei secretari sînt femei. Din 
păcate, această preocupare nu și-a 
găsit întotdeauna reflectarea într-o 
viziune statornică de perspectivă...

— Vă rugăm să ne spuneți : ce se 
întreprinde pentru pregătirea politică 
și profesională a femeilor din județ, 
îndeosebi a comunistelor ?

— O cifră vă poate indica dimen
siunea preocupării : în ultimii ani 
au absolvit școli și cursuri de partid, 
inclusiv cursuri de reciclare. 125 de 
femei. Nu tocmai satisfăcător stau 
lucrurile în ce privește Academia 
„Ștefan Gheorghiu", pe care au ab
solvit-o numai 12 femei, iar cinci o 
urmează în prezent. E necesar să ne 
concentrăm cu mai multă asiduitate 
atenția in această direcție : sînt con
vinsă că în județul Bihor există 
numeroase femei muncitoare, bune 
comuniste, cu o conștiință parti
nică ridicată, capabile să urmeze 
cursurile școlilor superioare de partid. 
Trebuie numai să Ie cunoaștem în
deaproape șl să le îndrumăm cu mai 
multă perseverentă spre învătămîntul 
politico-ideologic superior, ca o pre
misă indispensabilă a promovării 
în funcții de conducere în ac
tivitatea de partid, de stat, eco- 
fiomică. Un lucru e sigur : femeile 
sînt, așa cum au dovedit-o In repe
tate rînduri, pe deplin capabile să-'și 
asume înaltele îndatoriri și răspun
deri ale oricărei munci de conducere, 
să-și aducă întreaga contribuție la 
înfăptuirea neabătută in practică a 
mărețelor obiective adoptate de Con
gresul al XII-lea al partidului.

Convorbire consemnată de
Victor BtRLĂDEĂNU

Ca... pe valuri
asfaltul s-a deteriorat, 
creîndu-se praguri și 
gropi adină. Mai în
colo, la intersecția 
Șoselei Giulești cu Șo
seaua Crîngași, alte 
gropi adinei împiedică 
o circulație cursivă In 
zona acestui nod ru
tier important O si
tuație asemănătoare se 
întîlnește și la între
tăierea liniilor de 
tramvaie 23, 24 și 27,

Azi, duminică. In ora
șul Buftea se inaugurea
ză o nouă și modernă ma
ternitate. cu o capacitate 
de 125 de paturi. încadra
tă cu 7 medici specialiști 
și 20 de asistente, mater
nitatea este echipată cu 
instalații și aparatură 
perfecționate necesare 
desfășurării in cele mai 
bune condiții a activității.

— Acest nou edificiu — 
ne-a spus ieri tovarășul 
dr. Stelian Ivașcu. direc
torul Direcției sanitare a

județului Ilfov. — se în
cadrează In programul 
consiliului popular jude
țean de extindere și mo
dernizare a rețelei sani
tare. în curînd vor fi 
date In folosință materni
tatea județeană cu 240 de 
paturi și un nou dispen
sar comunal, la Ciorogîr- 
Ia. aflat în stadiu de fini
sare. De asemenea, la Ol
tenița se află în construc
ție un nou spital cu 420 
de paturi, care se adaugă

PRIORITATEA ROMANEASCĂ IN CHIRURGIA ENDOCRINĂ TREBUIEON^ĂÎIHONTINUARE

Opiniile unui reputat specialist: dr. în științe medicale Alexandru Damian

„Dorim și încă mai avem puterea să transmitem
o valoroasă experiență științifică și practică.

Una din prioritățile școlii medicale românești, recunoscută pe plan 
mondial, este endocrinologia. Cu peste trei decenii în urmă, in condițiile 
societății noastre socialiste, marele savant C. I. Parhon, fondatorul endo
crinologiei românești, a pus bazele institutului de specialitate, primul de 
acest profil din lume. După noi, in multe alte țări au apărut centre 
și institute similare.

în Institutul de endocrinologie „C. I. Parhon" din București func
ționează și o secție de chirurgie endocrină, considerată tot ca o prioritate. 
Specialiștii de aici sint solicitați în rezolvarea celor mai dificile cazuri, 
inclusiv de către pacienți din alte țări. Despre problemele care preocupă 
colectivul de chirurgie endocrină ne-a vorbit tovarășul Alexandru Damian, 
medic primar, doctor in științe medicale.

u

care este 
tant nod 
cui de 
Desigur, 
din palme nu se pot 
face reparații generale 
de drumuri, dar ase
menea artere și punc
te nevralgice ale trafi
cului rutier nu trebuie 
neglijate de către ad
ministrațiile domeniu
lui public ale sectoare
lor Capitalei. 
J

Periuța... cenușăreasă?

și un impor- 
pentru trafi- 
autovehicule. 
cit ai bate

Face parte din igie
na personală de zi cu 
zi a fiecăruia. Cine nu 
folosește periuța și pas
ta de dinții Pastă de 
dinți se găsește într-o 
duzină de sortimente, 
și la băcănie, și la tu
tungerie, și la parfu
merie. E firesc să fie 
așa. după cum e fi
resc să găsești peste 
tot si periuțe. Dar 
băcanul sau gestiona
rul de la „Alimenta
ra" răspund inva
riabil „nu avem", „nu 
ținem", „nu ni se a- 
duc". La tutungerii, u- 
neori, se găsesc niște 
periuțe cu un număr 
atît de redus de rîn
duri și fire de păr. in

cit te întrebi de ce 
le zice așa și nu... che- 
liuțe. La raioanele de 
cosmetice, unde cre
mele, parfumurile cu
nosc o prezentă masi
vă, modesta, dar atît 
de utila periuță se gă
sește și nu se găsește. 
Săptămînile trecute, 
periuța de dinți lipsea 
din raionul de cosmeti
că al unei unități cen
trale ca A.B.C. din 
Piața Sf. Gheorghe, 
de asemenea lipsea 
din raioanele de cos
metice. atît pentru fe
mei. cit și bărbați"de 
la magazinul univer
sal „Unirea", unde in
tră zilnic zeci de mii 
de cumpărători.

Ne-am interesat la 
întreprinderea comer
cială cu ridicata din 
ce cauză sînt atît de 
rare periuțele de 
dinți ca prezență și 
sortiment în rețeaua 
de magazine. Ni s-a 
răspuns prompt : „A- 
vem un sortiment va
riat de periuțe de 
dinți, de producție in
ternă și din import, șl 
putem satisface toate 
comenzile".

Deci tovarăși ges
tionari de unități co
merciale, ca să nu mai 
creați o falsă lipsă de 
periuțe. înainte de a 
vă... spăla pe mîini, 
comandați-Ie din timp, 
ca să se spele toți pe 
dinți. (AI. Plăieșu).

«— Ce socotiți a fi cel mai impor
tant lucru in profesia dv.. tovarășe 
doctor Alexandru Damian ?

— Am convingerea că cel mai Im
portant- lucru — dat nu numai pen
tru profesia mea, ci pentru toate me
seriile — este ca tot ceea ce se știe, 
se cunoaște, experiența pe care a 
acumulat-o fiecare să poată fi lăsată 
celor care vin din urmă, generațiilor 
tinere, care, la rindul lor. să facă 
același lucru. E. de fapt, una din le
gile progresului.

— Cum decurge acest transfer, a- 
ceastă ștafetă a experienței, în pro
fesia dv. ?

— De pildă, noi, chirurgii din Insti
tutul de endocrinologie „C. I. Parhon". 
cei care astăzi sintem singura echipă 
de specialitate, am învățat la rindul 
nostru direct și indirect, de la profe
sori străluciți. „Direct" pentru că în 
-firmă cu 30 de ani reputatul chi
rurg Eugen Angelescu a creat o echi
pă. chiar o școală de chirurgie endo
crină ; el este cel care ne-a pus bis
turiul în mînă, ne-a îndrumat, ne-a 
format. Spun „indirect" pentru că 
generația noastră a învățat nu numai 
să minuiască bisturiul, dar și să cul
tive spiritul de echipă, pasiunea mun
cii, devotamentul pină la sacrificiu, 
benefiăind de experiența unei școli 
de chirurgie de reputație mondială. 
Este suficient să amintim de cîțiva 
din actualii profesori : I. Juvara,
C, Arseni, D. Burlui, D. Setlacec.
D. Gavriliu, E. Proca și alți specia
liști de o înaltă competentă, care 
și-au petrecut majoritatea orelor, zi
lelor. nopților. în clinică, la căpătîiul 
bolnavilor, sacrificindu-și timpul li
ber. viața personală, arzînd sufleteș
te pe măsura strălucirii mintii lor.

— Cit de frecvente sint afecțiunile 
tiroidiene care necesită intervenții 
chirurgicale ?

— Secția de chirurgie endocrină a 
efectuat de la an la an un număr 
crescind de intervenții. în acești ani 
au fost operate peste 20 000 de afec
țiuni tiroidiene. peste 2 000 de can- 
cere de tiroidă, peste 500 de inter
venții pe glanda suprarenală. Aceas
tă statistică este cea mai mare din 
Europa, și poate din lume, la ora 
actuală. în prezent am ajuns să efec
tuăm cite 8 intervenții pe zi fată de 
3—4 cîte se operau Ia începutul Înfi
ințării secției, dar nu pentru că ar fi 
vorba de o creștere a numărului de 
bolnavi, ă ca urmare a îndrumării 
cazurilor către Institutul de endocri
nologie. Este de fapt o recunoaștere a 
faptului că aici pot fi rezolvate pro
blemele grele de chirurgie endocrină.

— Printre acestea se află și can
cerul de tiroidă. Ce rezultate ati ob
ținut in acest dificil domeniu ?

— Spuneam că au fost făcute peste 
2 000 de operații pină acum. Este 
cea mai mare cifră în statistica euro
peană și a doua din lume. Interven
ția necesită o experiență cu totul

deosebită : nu tn orice spital se pot 
opera cazurile grave de cancer tiro- 
idian. Pentru acestea este necesară 
nu numai experiența, pregătirea pro
fesională. dar și o îngrijire cu totul 
deosebită, bazată pe cunoașterea pro
blemelor specific endocrine. Cancerul 
tiroidian este o boală care. în pre
zent. se tratează complex : chirurgi
cal. radiologie, izotopic. medicamen
tos. Prin complexitatea tratamentului 
înțeleg abordarea acestei maladii sub 
toate aspectele. Or. în prezent, nu
mai Institutul de endocrinologie poa
te să facă această intervenție com
plexă. avînd un serviciu medical, 
chirurgical și radiologie bine puse la 
punct și o unitate nucleară moder
nă. Dovadă sînt rezultatele : ma
rea majoritate a cazurilor se rezolvă, 
oamenii își recapătă puterea de mun
că. sînt redati familiei și societății.

— Avefi și insuccese în tratamen
tul chirurgical al tiroidei ?

— Este cazul celor care se prezintă 
prea tîrziu sau cu recidive neoplazi- 
ce. Depistarea la timp și operarea in 
spitalele județene, a cazurilor obișnui
te ar contribui la prevenirea agra
vării cazurilor.

— Institutul șt clinica pot face fată 
tuturor cererilor ?

— Tocmai aceasta este problema 
noastră cea mai acută. Avem toate 
condițiile materiale necesare, la ni
velul celor mai noi cuceriri tehnico- 
știintifice. aparatură, săli de operație. 
Dar sintem prea putini medici chi
rurgi specializați în endocrinologie. 
Dacă la înființarea secției și pe par
cursul activității ei am fost cam 8 
cadie superioare (chirurgi și aneste- 
ziști) și in acea perioadă se făceau 
cam 3—4 intervenții pe zi. în prezent 
am rămas 4 cadre superioare (3 chi
rurgi și 1 anestezist) și operăm un 
număr dublu decît se opera la în
ceput. Reușim să efectuăm aceste in
tervenții datorită experienței cu totul 
deosebite pe care am cîștigat-o în 
decursul timpului, datorită unei pre
gătiri cu totul aparte a bolnavilor 
făcute în cadrul institutului și a în
grijirii deosebite de către personalul 
auxiliar.

— Știm că sînteti membru al So
cietății mondiale de combatere a 
cancerului tiroidian și că ati făcut 
stagii și în străinătate, fiind in pre
zent printre putinii specialiști in 
acest domeniu. Avefi în vedere, de
sigur, și transmiterea acestei înalte 
specializări, dar in ce mod ?

— Experiența profesională pe care 
o acumulează fiecare dintre mem
brii echipei noastre o împărtășeș
te întregului colectiv. Numeroși co
legi din tară și din străinătate au 
făcut stagii de perfecționare și 
doctorate în cadrul secției noastre 
de chirurgie endocrină. Am dori, 
totuși, să facem mult mai mult 
în direcția formării unor specia
liști in acest domeniu. Aș avea 
și o propunere. Conform Legii să

nătății, absolvenții trebuie să facă 
un stagiu de trei ani. Acest stagiu îl 
fac în unităti sanitare mari. în spitale 
județene. în clinici universitare. 
După terminarea stagiului de trei ani, 
cadrelor celor mai talentate, celor mai 
bine pregătite, cu perspectivele cele 
mai bune, le oferim posibilitatea 
de a ocupa direct posturi de medic 
secundar — se-înțelege — prin con
curs. Avem mare nevoie de oameni 
tineri care să-și facă pregătirea și în 
domeniul cercetării cu profil chirur
gical. Dacă nu vom acționa, există 
pericolul real ca chirurgia. endocrină 
să se afle într-un moment de criză, 
pe care aș putea-o defini nu ca o 
stagnare, ci chiar ca o dare înapoi.

— Poate că în următorii ani...
— ...Nu cred că mai e timp de 

așteptat. Șeful secției, dr. Dumitru 
Stoenescu. se apropie de 60 de |ani, 
subsemnatul depășește bine virsta de 
50 de ani, iar cel mai tinăr dintre 
noi. dr. Nicolae Cernăianu. medic 
specialist, depășește 40 de ani. Dr. 
Anca Handoca. medic primar, este 
singurul specialist în probleme de 
anestezie-reanimare în chirurgia ; en
docrină din tară și s-a pregătit mulți 
ani pentru aceasta. Cui transmitem 
noi toată experiența cîștigată in trei 
decenii ?

— In cit timp se formează un spe
cialist in chirurgia endocrină ?

— Un specialist de acest profil nu 
se poate forma decit în decursul unor 
ani buni de activitate, care cere sa
crificii. pasiune, talent. Un specialist 
in chirurgie, in general, se formează 

■în aproximativ 3—5 ani, iar ca să 
aibă întreaga responsabilitate asupra 
actului operator sînt necesari aproa
pe zece ani de muncă. Sîntem la 
virsta cînd mai putem forma cadre, 
dar. totodată, să nu uităm că sîntem 
la virsta cînd nu putem aștepta prea 
mult.

— Cum vedeți rezolvarea acestei 
probleme, ce propuneri aveți ?

— Din fiecare spital județean, unde 
sînt cadre pregătite în chirurgie, cu 
o experiență de 5—10 ani (deci în 
jurul_ vîrstei de 35 ani), să fie trimiși 
de către direcțiile sanitare județene, 
pentru o perioadă de 2—3 luni. în 
secția noastră, unde să lucreze efec
tiv in 3—4 intervenții pe zi. în aceas
tă scurtă perioadă ar fi posibil ca un 
bun specialist să-și pună la punct o 
tehnică operatorie modernă pentru 
intervenții pe tiroidă (exceptînd ca
zurile grele care implică „tratament 
complex"), intervenții pe care apoi să 
le efectueze în teritoriu, la acele spi
tale județene- care dispun și acum 
de o bună bază materială, incomplet 
folosită. Am putea primi cîte 2—3 
medici intr-un stagiu de 3 luni, care 
să lucreze efectiv. să participe direct 
la actul operator, nu să privească. 
Aș dori să fim bine înțeleși. Nu este 
aiă vorba de a ne crea, nouă condiții 
de muncă mai ușoare și nu cerem alt
ceva decît să ne asumăm o ..povară" 
în plus pe care sîntem dispuși să o 
ducem cu toată răspunderea și bucu
ria ; cu răspunderea și bucuria de a 
face și noi ceea ce au făcut celelalte 
generații de chirurgi, de a lăsa expe
riența noastră pe mîini bune. Altfel 
există pericolul unei crize pe care 
nu o dorim, criză care ar fi în contra
dicție flagrantă cu tot ceea ce se face 
în tara noastră pentru asigurarea să
nătății, a bunăstării oamenilor 
munăi.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

O răpire ca-n 
filme

Lui Oancea Gheorghe din comuna Stăn
cuța, județul Brăila, i-a venit într-o zi ideea 
să se însoare. Cu cine ? Nu-și bătuse capul. 
După socoteala lui — în care nu încăpeau 
nici sfiala, nici rușinea, și cu atît mai puțin 
sentimentele — era de ajuns să se uite 
o dată roată în jur și să aleagă. S-a uitat, 
a ales, dar fără sorti de izbîndă. Și atunci, 
ce nu i-a dat mina să facă la el în sat, 
unde-1 cunoștea toată lumea, a cutezat în 
Cuza-Vodă. la adăoostul anonimatului : în 
cirdășie cu alți doi de teapa lui.

...Ionica S. se dusese in acea zi la film. 
Oancea o zărise pe fereastra bufetului în 
care se „cinstea" cu Rapa Ion. N-o cu
noștea. Amicul de pahar i-a spus și cum 
o cheamă și cîți ani are — 19, și că este 
țesătoare. Tot el I-a și îmboldit : -

— E numai bună de măritat.
Pe urmă a trimis un copil după Oră- 

șanu : un cunoscut al Ionicăi. Orășanu nu 
s-a lăsat prea mult așteptat. Nici să bea 
nu s-a lăsat rugat de două ori. Iar Oancea, 
cînd l-a simțit că e de-al lor, i-a spus 
direct ce are de gînd.

— Aș lua-o cu mine. Nu știu insă cum să 
fac.

Orășanu a înțeles unde „bătea" Oancea. 
Și, încă o dată, nu s-a lăsat rugat de două 
ori. Fără să-i spună fetei ce puseseră la 
cale, după film, el se oferă s-o conducă 
acasă. în drum, la locul convenit. îi aștep
tau Oancea, Rapa și niște neamuri de-ale 
lui Oancea. Cu căruța. Au aruncat-o pe 
fată în căruță ca pe un sac. Rapa a și dat 
bice la cai. Strigătele disperate ale Ioni-
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căi s-au pierdut în chiuiturile ca de nuntă. 
Nu s-au mai oprit pină la Stăncuța. Ajunși 
cu „prada" acasă, ai lui Oancea se pun 
pe chef. Ionica profită de singurul mo
ment de neatenție al „gazdelor" și fuge. 
Desculță și fără haină. Bate la poarta pri
mei case luminate. A doua zi dimineață 
sînt anunțate organele de miliție.

Ce a urmat, nu-i greu de imaginat. 
Oancea, Rapa și Orășanu au fost judecați 
și condamnați. încadrarea juridică a fap
telor lor : lipsire de libertate în mod ilegal 
și complicitate la aceeași infracțiune.

Prea multa 
graba costa

Aflat de mai multe ori în „atenția" comi
siei de judecată din întreprindere — pen
tru indisciplină și diferite sustrageri — 
Țoiu Florea ajunge totuși delegat pe una 
din mașinile folosite la fabrica de pîine 
„Pajura" pentru aprovizionarea cu făină. 
Conducerea unității avusese probabil în 
vedere — pe Iîngă toate acestea — și faptul 
că Țoiu reușise să iasă „basma curată" 
la o verificare a comisiei pentru controlul 
averilor. Ceea ce, trebuie să recunoaștem, 
este într-adevăr un „merit" pentru un indi
vid cu „calitățile" lui Țoiu. Dar în nici un 
caz un argument pentru a i se încredința 
o asemenea muncă. Oricum, încrederea 
acordată la „Pajura" nu i-a fost de prea 
mare folos și la fabrica de morărit și pani
ficație „Dîmbovița" — unde „cartea sa de 
vizită" era bine cunoscută!

...La primele două transporturi făcute 
aici procedează ca toți ceilalți delegați.

Se prezintă la biroul comercial, așteaptă 
pînă 1 se întocmesc avize de expediție — 
de fiecare dată pentru cîte 65 de sad de 
făină, cit se încărca de regulă la un trans
port — predă documentele de livrare ges
tionarului depozitului, asistă la încărcarea 
camionului ș.a.m.d. în schimb, la al trei
lea transport își pierde subit... răbdarea. 
Grăbit peste măsură, își întocmește singur 
avizul de expediție. Dar în loc de 65 de saci, 
trece numai 50. După care, la fel de gră
bit, flutură avizul de expediție pe sub nasul 
gestionarei — care nu observă cifra înscrisă 
de Țoiu în documentul de livrare — și, 
„amabil", se oferă să pună el însuși sacii 
de făină pe banda de încărcare. Cîți ? 65, 
ca de obicei.

Hopul cel mare trecuse mai ușor decît 
își imaginase. Nu-i mai rămăsese decît să 
se gindească cum să facă făina... bani. De 
această „grijă" avea să-l scape Insă ges
tionarul Alexandru Blidăreanu care, mai 
avizat de „obiceiurile" lui Țoiu, își face da
toria, confruntă cifra din documentul de 
livrare cu sacii din camion, și...

în această situație lui Țoiu nu i-a mai 
rămas decît să găsească o explicație plau
zibilă. O avea pregătită :

— Știți cum este, graba strică treaba... 
Cum era și firesc, instanța nu s-a grăbit 

să ia in seamă o astfel de... apărare.

Mărturie 
mincinoasă

La un moment dat, treburile gospodărești 
au început s-o cam plictisească. Nu le-a 
mai făcut. Fără prea multe remuscări. Pe 
urmă, s-a îndrăgostit brusc și definitiv de...

Brăila. Atît de mult, îneît a refuzat cate
goric să se mai „trambaleze" prin orașele 
in care soțul său era detașat din cînd in 
cînd cu serviciul. Iar pină la urmă își 
caută — și își găsește — „liniștea" și „li
bertatea" mult visate în relativa singurătate 
a unei garsoniere.

Divorțul, cerut de soț, avea să se pro
nunțe totuși din vina ambelor părți.

Cum a fost posibil, am înțeles dintr-un 
alt dosar al aceleiași instanțe. Un dosar 
penal, in care Fusa Alexandrina, nimeni 
alta decit pirita din procesul de divorț, era 
de astă dată inculpată : pentru „instigare 
la • mărturie mincinoasă". Cine se lăsase 
instigat sau, mai exact, instigată? O bine
voitoare colegă de serviciu — Teodosie 
Georgeta — inculpată în același proces : 
pentru „mărturie mincinoasă".

Iată, pe scurt, faptele. De teamă ca nu- 
cumva motivele invocate de soț să fie insu
ficiente pentru pronunțarea divorțului, Fusa 
Alexandrina îi propune colegei sale de ser
viciu să-i fie martoră.

— De acord. Dar ce spun ?
— Cum ce spui ? Că era violent... că mă 

bătea... că m-a alungat din locuință...
— Bine, dar eu nici măcar nu-1 cunosc, 

în viața mea n-am pus piciorul la voi in 
casă. Cum să mint ?

— Păi, n-ai să minți. îl vizităm împreună, 
eu îl provoc la un scandal, el își pierde 
firea, mă bate șl...

N-a bătut-o.
Ce folos 1 Cîteva zile mai tîrziu, bine 

instrumentată înainte de începerea ședinței 
de judecată, binevoitoarea colegă de servi
ciu. și martoră de ocazie, avea să declare 
în fața instanței :

— Pirita, împreună cu copiii au venit 
șl au dormit la mine, întrucit a fost bătută 
și izgonită.

Cum de s-a lăsat convinsă este mai puțin

important. La fel cum nu contează nici 
amănuntele procesului care a urmat. Amin
tim totuși — pentru cei tentați să ceară, 
sau să facă, asemenea... servicii — epilo
gul : cele două inculpate au fost condam
nate la cîte I an închisoare.

Din caietul 
grefierului

„înainte și după căsătoria oficială se 
manifesta o afecțiune foarte puternică. (A 
se cerceta fotografii, scrisori și versuri ale 
reclamantului și piritei, contractul și ade
verința de achiziționare a unui apartament 
proprietate personală cu 4 camere)".

(Din Dosarul nr. 4 053/79, Judecă
toria sectorului 4, București).

„In timp ce treceam cu bacul Dunărea 
în dreptul comunei Gropeni. ca să trec la 
ferma Bălaia, după ce am trecut Dunărea 
ne-am întîlnît cu un pescar pe care l-am 
întrebat dacă n-are pește șt în loc de pește 
am cumpărat peste 50 de cartușe de țigări 
Kent pe care i-am plătit suma de 10 000 
lei".

(Din Dosarul nr. 3 464/79, Jude
cătoria din Brăila).

....întrucit soțul meu mă bătea, mă alunga 
din casă, am dormit la alte persoane, dar 
nu le puteam aduce ca martori".

(Din Dosarul nr. 2 464/79, Judecă
toria din Brăila).

Florin CIOBĂNESC!!
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Cea mai puternică instalație de forat 
puțuri miniere

„Săptămîna pomiculturii“ 
între 24 și 30 martie - o amplă acțiune pentru 

îngrijirea livezilor și plantarea pomilor
E timpul sădirii po

milor, timpul cînd pu
ietul abia scos din pe
pinieră este pus să 
prindă rădăcini, pen
tru ca să înflorească 
in primăverile viitoa
re, să Iepe rod și apoi 
să ne ofere fructele 
sale gustoase. E timpul 
îngrijirii livezilor pen
tru ca recolta de fruc
te a acestui an să fie 
mai bogată si de bună 
calitate, spre folosul 
tării, al nostru, al tu
turor.

In această perioadă, 
cînd pămîntul odrăs- 
lește în livezi, în gră
dinile de pe lingă casă, 
oriunde creste un pom 
sint atitea de făcut ! 
Tocmai de aceea a de
venit o bună și fru
moasă trâditie ca la 
sfîrșitul lunii martie 
să se desfășoare in în
treaga tară ..Săptămî
na pomicultura". Este 
o acțiune de amploare, 
frumoasă. antrenantă 
și deosebit de utilă. Si, 
potrivit acestei tradi
ții, mii, zeci de mii de 
oameni, tineri și vîrst- 
nici, vor participa la 
executarea lucrărilor 
de îngrijire a livezilor, 
la plantarea pomilor, 
fie în livezile mari or
ganizate in cadrul 
unităților agricole, fie 
pe lingă casă.

Anul acesta. „Săptă
mîna pomiculturii" se 
desfășoară în perioada

24—30 martie, cînd, po
trivit programului ela
borat de Ministerul 
Agrictilturii și Indus
triei Alimentare, ur
mează să se execute un 
mare volum de lu
crări. Am reținut din 
acest program cîteva 
date mai semnifi
cative : plantări de 
pomi pe 2 970 hec
tare ; modernizări prin 
îndesirea plantați
ilor — 3210 hectare, 
tăieri de formare si ro
dire a pomilor pe 
21100 hectare, arături 
și săpat in livezi pe 
10 525 hectare, iar a- 
proape 12 000 hectare 
vor fi fertilizate cu 
îngrășăminte naturale 
și chimice. Sînt lucrări 
care vor face livezile 
noastre mai viguroase, 
pomii mai sănătoși, 
iar fructele mai bune. 
Pentru că, nu trebuie 
să uităm, în acest an 
trebuie să se realizeze 
o producție de 2,4 mi
lioane tone de fructe. 
Este o cantitate apre
ciabilă, dar ea trebuie 
să crească și sub ra
port calitativ. E bine 
că și în această pe
rioadă la piață găsim 
destule mere. Este ro
dul măsurilor luate 
de conducerea parti
dului pentru dezvolta
rea și modernizarea 
plantațiilor. Dar aces
te fructe, ca și altele 
pe care le îndrăgim atît 
de mult pentru savoa

rea și vitaminele ce le 
conțin pot și trebuie 
să fie mai sănătoase, 
mai frumoase. Or. a- 
cest deziderat se rea
lizează tocmai acum 
prin lucrările de îngri
jire a pomilor, a live
zilor în general.

„Săptămîna pomicul
turii" nu are decît 1 
zile. Această scurtă 
perioadă de amplă 
mobilizare a oameni
lor la executarea lu
crărilor de întreținere, 
a pomilor și de extin
dere a noilor plantații 
este o continuare a ac
tivităților desfășurate 
în tot cursul iernii în 
livezi. Este firesc ca 
ea să fie urmată de 
alte zile și săp'tămîni 
de muncă în livezi 
pentru că pomicultura 
intensivă, așa cum se 
practică astăzi în tara 
noastră, cere si o 
muncă intensivă. Nu-i 
de ajuns să plantezi un 
pom și să aștepți apoi 
liniștit să-i culegi roa- 
dele. Pomii, fie tineri, 
fie bătrini, ori unde 
s-ar afla ei — în ma
rile livezi ale unități
lor agricole socialiste 
sau în grădinile de 
lingă casă — trebuie 
îngrijiți cu dragoste. 
Atunci ei ne vor răs
plăti pe deplin cu fruc
te multe și , gustoase, 
așa cum le dorim cu 
toții.

I. HERȚEG

Timpu-i scurt, cîmpul e mare...
Pretutindeni trebuie sa se lucreze bine organizat, cu răspundere 

însămînjării culturilor din prima epocă 
cele 200 de hectare care se vor cultiva 
în acest an cu soia. Este un exemplu 
din multe altele care dernonstrează 
că prin muncă bine organizată, prin 
hărnicie și pricepere lucrările pot fi 
executate Ia timp și de bună calita
te. Dealtfel, în unitățile agricole care 
fac parte din consiliile unice agroin
dustriale Curticl, Nădlac, Gurahonț, 
Vinga, Sîntana, însămmțarea cultu
rilor din prima urgență s-a încheiat 
la termenul prevăzut, în condiții de 
Calitate, care garantează obținerea de 
■recolte mari.

Spiritul de ordine și disciplină a 
caracterizat și continuă să se mani
feste din plin în această campanie de 
primăvară. Organizațiile de partid, 
acționînd în spiritul indicațiilor date 
de conducerea partidului la Consfă
tuirea de lucra de Ia C.C. al P.C.R.

pentru urgentarea
Spre deosebire de alți ani, primă

vara s-a instalat pe meleagurile țării 
noastre începînd cu partea de vest a 
țării. Ca urmare, în Banat și în cea 
mai mare parte a Transilvaniei în- 
sămînțările au început mai devreme, 
iar la 
aceste 
destul 
ca. în 
tice favorabile să fie folosite din plin 
în vederea insămînțării fiecărei cul
turi îri limitele timpului optim 7

în județul Arad, pînă ieri seara au 
fost însămînțate 61 la sută 'din-su
prafețele destinate culturilor din pri
ma epocă.- După cum ne-a infor
mat tovarășul Nicolae Mihalache, di
rector adjunct la direcția agricolă, 
sfecla de zahăr și inul pentru ulei au 
fost însămînțate pe 92 la sută, din 
suprafețe și se apreciază că în prima 
parte a săptămînii viitoare se va 
încheia semănatul florii-soarelui.

Dar calitatea lucrărilor 7 Obținerea 
de recolte mari în acest an stă per
manent în atenția organizațiilor de 
partid, a tuturor specialiștilor și ca
drelor de conducere din unități. Ală
turi de mecanizatori, ei muncesc 
efectiv, rezolvînd la fața locului toa
te problemele, pun mîna cind e ne
voie. La C.A.P. „Podgoria" din Șiria, 
Inginerul-șef Maxim Peia, împreună 
cu președintele unității, Ștefan Bor- 
lea, și șeful de fermă Gheorghe Bra- 
din lucrau cot la cot cu mecaniza
torii la reglarea mașinilor și elimi
narea operativă a opririlor acciden
tale. Pe tarlalele cooperativei lucrează 
o formație mare: 16 tractoare la pregă
tirea terenului, erbicidat și semănat. 
Ca urmare, joi la prînz, sfecla de za
hăr, lucerna și floarea-soarelui au 
fost însămînțate pe întreaga supra
față planificată. Vineri s-a încheiat er- 
bicidarea celor 150 de hectare pentru 
fasole, formația de tractoare trecînd 
în grabă la pregătirea terenului pe

ora actuală, în multe județe, 
lucrări se află într-un stadiu 
de avansat. Ce se face pentru 
această zonă, condițiile clima-

RAID ÎN JUDEȚELE 
ARAD ȘI BIHOR

din luna februarie cu privire la ne- _ 
cesitatea introducerii unui stil de 
muncă dinamic, de înaltă responsa
bilitate- și exigentă, au urmărit ca fle
care om — mecanizator, cooperator, 
specialist — să-și facă pe deplin da
toria. Activitatea practică desfășurată ■ 
pe teren și-a arătat roadele pe toate 
planurile: timpul de lucra a fost mai 
bine folosit, s-a întărit răspunderea 
personală pentru calitatea insămîn- 
țărilor, la care se adaugă rezolvarea 
operativă a diferitelor probleme, cum 
ar fi aprovizionarea cu semințe și 
asigurarea pieselor de schimb. Desi
gur. tendința de a îneca munca vie 
in hîrtii, în vorbărie nu se înlătură 
ușor. A fost nevoie de intervenția 
organelor și organizațiilor de partid 
pentru a se simplifica și reduce munca 
în birourile unităților agricole. Chiar 
la Șiria — unitate- de care amin
team mai înainte — în plin sezon de 
desfășurare a lucrărilor agricole, în 
birouri au fost găsiți nu mai 
puțin de 8 oameni care învlrteau 
hîrtiile de pe o parte pe alta, dintre 
care și trei economiști ce întocmeau, 
chipurile, niște situații operative, al 
patrulea fiind plecat la pregătirea 
unei ședințe. La cooperativa agrico
lă Zădăreni, deși semănatul mazărel 
și sfeclei de zahăr erau mult rămase 
în urmă, iar în funcționarea unor 
mașini au existat defecțiuni, șeful de 
fermă, Dănuț Popa, împreună cu 
contabilul-șef. Sever Nedelcu; r- ■sță."-. 

,tcau în birou întocmind -tot situații, 
iar președintele cooperativei își luase 
cîteva zile de concediu. Organizațiile 
de partid, acționînd energic pentru 
înlăturarea unor asemenea stări de 
lucruri, au reușit să întroneze mai 
multă ordine și disciplină în muncă.

In județul Bihor, programul de 
lucra pe ogoare este „de cînd mijesc 
zorile pînă se întunecă". Pretutindeni, 
cîmpul este plin de oameni și 
mașini agricole, lucrînd de zor la 
pregătirea terenului și la semănat. 
Nici nu s-ar putea altfel, în condi
țiile cînd primăvara în Cîmpia de 
Vest a țării a sosit mai devreme 
decît în alți ani. Oricum, avansul 
obținut la toate lucrările din etapa 
agricolă actuală rămîne un valoros 
bun cîștigat. Dar calitatea? E pe 
primul plan. ,,Este o plăcere să 
lucrezi acum pămîntul, care parcă 
curge în urma mașinilor" — ne spu
nea un mecanizator din cadrul con
siliului unic agroindustrial Oto
mani. în unitățile acestui consiliu cu 
mare pondere în agricultura Bihoru
lui, sediile erau aproape pustii; ca
drele de conducere și specialiștii se 
aflau pe cîmp.

„Dacă timpul nu se strică. în pri
mele zile ale săptămînii ce vine ter
minăm de semănat sfecla de zahăr 
pe întreaga suprafață de 120 hectare" 
— ne asigura, și nu fără temei, ing. 
Farkas Iuliu, președintele C.A.P. O- 
tomani. Notăm faptul că, pentru ur
gentarea lucrării, în condițiile unui 
ritm de lucru mai intens, citeva semă
nători de porumb au fost adaptate 
pentru semănatul sfeclei. „îmi a- 
mintesc — continuă interlocutorul 
nostru — că anul trecut însămînța- 
rea sfeclei am început-o cu mult 
mai tirziu decît data la care o vom 
termina acum — aproape pe la 
sfîrșitul lunii martie, și a durat pînă 
pe la mijlocul lunii următoare". 
Vorbea cu noi, dar avea ochii ațin
tiți spre mașinile în plină funcțiune. 
Era prezent și sufletește acolo unde 
îl chema datoria în calitatea sa de 
conducător de unitate și specialist. 
Aceeași bună organizare, aceeași pre
zență pe cîmp a specialiștilor și ia 
C.A.P. Galoș Petreu. „Se poate spune 
că stăm mai bine ca niciodată pînă 
acum cu semănatul — ne declara 
Szonyi Iosif, inginer-șef. Curînd 
încheiem de lnsămînțat toate cele 
200 de hectare destinate sfeclei de 
zahăr".

Mai este însă mult de lucru, gln- 
dindu-ne că pînă ieri sfecla de zahăr 
s-a semănat în raza consiliului pe 
numai vreo 50 la sută din totalul su
prafeței. Trebuie acționat in con
tinuare pentru grăbirea lucrărilor și 
în unitățile agricole din alte consilii 
agroindustriale. Județul Bihor are 
acum, mai mult decît în alți ani, 
toate condițiile tehnico-materiale și 
organizatorice pentru încheierea in 
timp mai scurt a lucrărilor agricole 
din- această primăvară și pențru un 
an bogat în roade.

Mircea DORGOȘAN 
Alexandru PETI 
corespondenții „Scinteii

Institutul de cerce
tare și inginerie teh
nologică pentru utilaj 
petrolier și minier a 
conceput, după cum 
ne relatează inginerul 
Iulian Grădișteanu — 
șeful filialei din Bucu
rești a acestui insti
tut — cea mai puter
nică Instalație de fo
rat puțuri miniere 
existentă în lume : 
F.M.P. — 1 000. Ea
este destinată valori
ficării rezervelor de 
minereu de fier din 
zăcămîntul de la Pa- 
lazu Mare-Constanța.

Instalația permite 
săparea unor deschi
deri miniere verticale 
cu diametrul de peste 
6 metri, pînă la o a- 
dîncime de 1 100 me
tri. Toate operațiile 
— de manevrare, de 
foraj și de tubaj — 
sînt complet mecani
zate, agregatul fiind 
totodată dotat cu apa
ratură automată de 
înregistrare și măsu
rare a parametrilor 
de foraj. Puternica și

moderna instalație de 
foraj, a cărei înălțime 
depășește 42. de metri, 
a intrat în fabricație 
la cunoscuta între
prindere „1 Mai" din 
Ploiești. La realizarea 
părților și ansamblelor 
acestei instalații parti

cipă șl alte mari • în
treprinderi construc
toare de mașini : 
I.M.G. șl „23 August" 
din București. „Pro- 
gresul“-Brăila. între
prinderile mecanice din 
Cîmpina și Plopeni etc. 
(Radu Vlaicu).

Un nou echipament 
pentru calculatoarele românești

Specialiștii de la 
Central de cercetare 
tehnică de calcul au 
realizat un echipament 
terminal (S.I.D.-180) 
destinat, în cincinalul 
viitor, centrelor de 
calcul dotate cu calcu
latoare medii și mari. 
Pînă acum, acest echi
pament era importat. 
Noul sistem permi
te introducerea, pre
lucrarea primară a 
dătelor șl pregătirea 
acestora pe suportul 
final, pe banda magne
tică în fișiere compa
tibile ce pot fi prelu
crate direct pe calcu
latorul mare. El înlo

cuiește echipamentele 
electromecanice de 
perfoverificare pe car
telă. Ceea ce înseamnă 
că enormele cantități 
de cartele din carton 
vor fi înlocuite de 
cîteva benzi. Pe lingă 
avantajul că într-un 
volum extrem de re
dus pot fi înmagazina
te, cantități imense de 
date, banda magnetică 
este reiitilizabilă. Dar 
principalul j avantaj 
constă în prelucrarea 
logică a datelor, de- 
grevînd de această ac
tivitate unitatea cen
trală. a calculatorului 
mare.

Echipamentul termi
nal S.I.D.-180 este ata- 
șabil calculatorului ro
mânesc „Independent- 
100", putînd fi cuplate 
pînă la 32 terminale. 
S.I.D.-180, ne spune 
ing. Mihai Dobre, șeful 
colectivului care a 
proiectat noul echipa
ment, este un terminal 
„inteligent", realizat 
cu structură logică cu 
microprocesoare. Are 
uri afișai de 2 000 ca
ractere — echivalent a 
25 cartele perforate — 
deci o capacitate mare 
de înmagazinare și de 
afișare a datelor., (Ele
na Mantu).

De la Lupoaia, un răspuns muncitorest prin fapte:

10000 TONI DE CĂRBUNE PESTE PLAN
O producție suplimentară, in decurs 

de două cincinale, de peste 2 mi
lioane tone lignit ; de patru ori 
cîștigătoare a întrecerii din bazinul 
carbonifer de pe valea Motrului ; 
leagăn a. cinci recorduri naționale de 
tehnică minieră — iată d,oar cîteva 
date din biografia minei Lupo&ia 
care pun în evidență spiritul de ab
negație și responsabilitate in muncă 
al acestui harnic colectiv.

— In 1980 — ne spune directorul 
minei, inginer Clement Popescu — 
am trecut cu forțe sporite la exploa
tarea lignitului din straturile mai 
„bătrîne",, situate în felia a doua la 
mare adîncime, de unde trebuie să 
extragem peste 800 000 tone, adică 
aproape două treimi din producția 
ce ne revine în acest an. S-ar putea 
spune deci că avem condiții ceva 
mai grele decît în anii anteriori, cind 
am extras cărbune cu preponderență 
din straturile superioare. Nouă ne 
este insă străină mentalitatea „con
dițiilor dificile". Rostul nostru este 
să ne dimensionăm întotdeauna 
eforturile la niyelul condițiilor exis
tente, să luăm cele mai potrivite 
măsuri tehnice și organizatorice care 
să asigure randamentul prevăzut la 
extracția cărbunelui, realizarea ne
condiționată a sarcinilor de plan, 
așa cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucra 

» de la CtC. al P.C.R. din februarie. 
Esențial in acest sens este să punem 
cit mai bine în valoare potențialul 
tehnic existent, să asigurăm buna 

■ funcționare a complexelor mecani
zate din galerii și abataje.

Din statisticile unității am reținut, 
dealtfel, o cifră semnificativă : în 
fiecare an din perioada 1975—1979, 
indicele de folosire a utilajelor a 
fost constant de peste 90 la sută ; 
în perioada care a trecut din acest 
an, el s-a situat de asemenea la un 
nivel ridicat, mult superior mediilor 
înregistrate pe ansamblul Combina
tului minier al Gdrjului. Este o'ade
vărată performanță ce are la bază o 
activitate complexă în care este an
gajat întregul colectiv. în aceasta 
se vădește preocuparea responsabilă 
a minerilor de aici pentru executa
rea calitativă a lucrărilor de pre
gătire și deschidere, pentru montarea 
corectă, eliminîndu-se operațiile im
provizate, a complexelor mecani

zate de abataj și a combinelor de 
înaintare, pentru întreținerea și ex
ploatarea rațională a utilajelor.

— Ne străduim să prelungim viața 
utilajelor — precizează maistrul 
electromecanic Constantin Dăneț — 
să le asigurăm o funcționare supli
mentară, peste norma prevăzută, de 
cel puțin 6 luni de-zile. Buna între
ținere și exploatare, respectarea ter
menelor de revizii și reparații, ca
pacitatea de a realiza „din mers" 
unele îmbunătățiri Ia un&le piese și 
subansamble sint în acest sens hotă-

Corespondențe din 
bazinul carbonifer 

al Olteniei
rîtoare. Așa am reușit să menținem 
în funcțiune complexul mecanizat de 
tăiere și susținere din abatajul 18, 
felia a doua, cu doi ani mai mult 
peste norma de exploatare. Și nu 
este singurul exemplu de acest fel.

în condițiile exploatării „clasice", 
fluxul producției din subteran este 
segmentat, întrerupt în momentul 
întoarcerii combinei de tăiere la ca
petele de abataj. Dovedind o gîndire 
tehnică avansată, minerii de la Lu- 
poaia au soluționat — singurii pînă 
acum — această dificilă problemă. 
Cum 7 Prin realizarea unui dispo
zitiv — intersecție mecanizată rno- 
bilă — a cărui mișcare pe galerie 
este reglată automat, în funcție de 
ritmul de înaintare a complexului 
de abataj. La aceasta se adaugă și 
unele adaptări aduse transportorului 
KSP—2, în vederea preluării fără 
întrerupere a cărbunelui excavat 
din frontul subteran de lignit.

— Fără o ' investiție dp gîndire 
tehnică, fără un efort creator per
manent — apreciază ing. Florin 
Crivăț, șeful sectorului II, coautor 
la aceste realizări — nu putem asi
gura valorificarea deplină a poten
țialului tehnic ridicat de care dis
pun toate exploatările din Gorj. 
Condițiile concrete din fiecare mină

și abataj impun, dealtfel, să aplicăm 
mereu idei și soluții novatoare pen
tru a influența activ randamentul 
utilajelor. Și, desigur, să preluăm 
ceea ce este mai bun din experiența 
altor colective de muncă. Bunăoară, 
în sensul acelorași preocupări, noi 
nu ne-am sfiit și am preluat cu
bune rezultate, de la minerii din 
Motru-Vest, o inițiativă privind mon
tarea unui , plug încărcător pe com- , 
bina de , tăiere. Prin această opera
ție am eliberat la fiecare abataj 
eîte 2—3 oameni de o activitate 
practic neproductivă și am influen
țat creșterea ritmului de extracție • 
a cărbunelui cu circa 10 la sută pe 
fiecare schimb.

— Stimularea inițiativei creatoare 
a colectivului, crearea climatului de 
muncă necesar permanentei auto- 
depășiri, valorificării eficiente a 
forțelor de care dispunem — ne-a 
relatat maistrul Constantin Dondera, 
secretarul comitetului de partid de 
la mina Lupoaia — reprezintă unul 
din obiectivele prioritare ale muncii 
politico-educative desfășurate de 
organizațiile de partid. Căutăm să 
aducem de fiecare dată un element 
nou, care să impulsioneze preocu
pările întregului colectiv în vede
rea sporirii producției de cărbune. 
Pentru luna martie, de pildă, comu
niștii, întreaga brigadă din abatajul 
27, condusă de Grigore Tutunaruj 
s-au angajat să obțină un record de 
tehnică minieră. Adică, să realizeze 
o avansare cu complexul mecanizat 
de peste 160 ml, ceea ce corespunde 
cu o producție lunară de circa 50 000 
tone lignit și cu un randament de 
peste 40 tone pe post. Pînă la această 
dată — 19 martie — ei au realizat o 
avansare de peste 120 ml în abataj...

Această inițiativă, ca multe altele, 
nu a rămas fără ecou. Ea a dina
mizat energiile, a generat în toate 
sectoarele minei o puternică întrecere 
între, brigăzi’ pentru rezultate cit mai 
bune in producție. Și ca urmare, pină 
acum, minerii de la Lupoaia au ex
tras în plus peste 10 000 tone lignit, 
în condițiile în care planul de pro
ducție pe primul trimestru a fost 
suplimentat cu 40 000 tone cărbune !

Dumitru PRUNĂ
corespondentul „Scinteii"

Pentru aplicarea Decretului privind recuperarea 
și valorificarea resurselor materiale refolosibile

iți, prindeți și stîrpiți 
)ZĂTORUL“!

Explozia care... economisește metalul
O ORIGINALĂ ȘI EFICIENTĂ METODA DE RECUPERARE A AMBALA

JELOR UZATE LA COMBINATUL CHIMIC DIN TÎRNĂVENI
Combinatul chimic din Tîrnăveni 

are nevoie anual de circa 3,3 mili
oane butoaie metalice — echivalen
tul a 12 000 tone tablă subțire de 
0,5 mm — pentru ambalarea carbi
dului. Ambalajele metalice defor
mate în urma utilizării erau consi
derate drept „resturi neutilizabile", 
și în. consecință erau aruncate la fier 
vechi. Specialiștii de aici au început 
din anul 1976 să aplice unele măsuri 
pentru eliminarea acestor pierderi.

— Acțiunea a început cu revizui
rea și reconsiderarea unor concepții 
mai vechi despre aceste resurse — 
ne-a Spus ing. Mafiei Hurubean, 
director tehnic al combinatului. Pri
ma soluție 7 O măsură simplă, 
fără eforturi de investiții : redu
cerea grosimii pereților butoaielor 
metalice de la 0,6 trim la 0,5 mm. 
Rezultatul 7 Ambalajele au aceeași 
parametri calitativi, iar consumul de 
tablă subțire s-a diminuat cu circa 
1 600 tone la nivelul unui an.

Mai tare ca fierul... este birocrația
Cetățeanul Iftimie I. Mihai, din 

Adjud, str. Ion Roată nr. 4, care 
ne-a trimis o scrisoare, știe că i se 
va demola in curînd casa, că va 
primi apartament la bloc și de 
aceea s-a grăbit să valorifice meta
lele vechi adunate în gospodărie : 
are .200 kg fier vechi, citeva kilo
grame de cupru și plumb. La 20 ia
nuarie, autorul scrisorii a depus în 
acest sens o cerere la Consiliul 
-populai- orășenesc, iar la 14 februa
rie. ii parvine răspunsul : „La ce
rerea dv. înregistrată sub nr. 208, 
ianuarie 1980, vă facem cunoscut că 
fierul vechi ce-1 aveți ii puteți va
lorifica prin I.C.M. Focșani, unde 
urmează să-1 predați". Cum să-l 
ducă acolo, cale de 80 km 7

Ca să primească acest răspuns, 
cererea a fost citită de patra 
angajați ai administrației de stat : 
Ia registratură, la sectorul de siste
matizare, unde a fost repartizată 
spre rezolvare tovarășului Benone 
Graur (ce are sistematizarea cu fie
rul vechi?), la secretarul consiliului 
popular orășenesc, Gheorghe Pavel, 
și la primul vicepreședinte Gh. 
Mandeș.

Ne-am deplasat Ia Adjud.
— Ce ați întreprins pentru apli

carea Decretului Consiliului de 
Stat privind recuperarea și valori
ficarea resurselor materiale refolo
sibile 7 — l-am întrebat noi pe to
varășul Nicolae Nacu, primarul 
orașului.

S-a trecut apoi Ia refolosirea' am
balajelor vechi, depreciate. Cum ? 
Mai întii s-a luat măsura ca bene
ficiarii produselor să returneze obli
gatoriu Combinatului chimic din 
Tîrnăveni ambalajele. ..Concomitent 
— preciza ing. Vasile Cerghizan, 
șeful secției carbid — a fost creat 
un compartiment pentru recepția, 
sortarea și recondiționarea butoaie
lor metalice, multe dintre acestea 
fiind deteriorate. Tehnologia recon- 
diționării (îndreptarea automată a 
tablei și readucerea ambalajului la 
forma inițială) — desfășurată azi în 
flux continuu — este creația ingine
rului loan Popa, șeful atelierului 
proiectare. Este vorba de mașina 
pentru îndreptarea ambalajelor me
talice, care utilizează, pentru prima 
dată în țară, prelucrarea metalelor 
după principiul deformării plastice 
prin explozie. Și trebuie spus că

— Sîntem pregătiți, am prelucrat 
decretul în toate unitățile. Toți 
știu ce trebuie să facă. Dispunem 
de spațiul necesar pentru colecta
rea și depozitarea temporară a me
talelor... Avem și noi plan de co
lectare.

Cu toate că ni se . declară 
că totul e pregătit, că toți știu

Pe urmele unei 
scrisori sosite 

la redacție

ce trebuie să facă, lucra con
trazis de conținutul răspunsului 
la cererea cetățeanului Iftimie L 
Mihai, nici primăria, nici întreprin
derea județeană de resort nu au 
trecut la măsuri practice ca să preia 
de Ia cetățeni operativ metalele 
vechi și să le expedieze. Ba mai 
mult, dintr-o adresă trimisă de 
consiliul popular județean, aflăm 
că consiliului popular orășenesc 
Adjud i se cere să colecteze în 
acest an 5 tone de oțel. De unde 
oțel, cînd primăria orașului nu are 
în subordine nici o unitate locală 
care să prelucreze otelul 7

Toate acestea se întimplă atunci 
cind nu se respectă litera și spiritul 
legii. Or, articolul 47 din decret. 

mașina are un randament înalt, pre- 
lucrînd 10 000 butoaie pe zi. Mai 
exact, o treime din ambalajele uti
lizate anul trecut de Combinatul 
chimic din Tîrnăveni — circa 1 mi
lion de bucăți — au fost butoaie 
recondiționate integral pe această 
cale. Aceasta echivalează cu readu
cerea în circuitul economic a peste 
5 500 tone metal, aproape jumătate 
din necesarul de tablă al combina
tului. O remarcă : mașina pentru 
îndreptarea . ambalajelor metalice 
poate fi utilizată, cu mici adaptări, 
și de către alte unități economice 
pentru orice alte ambalaje metalice, 
indiferent de forma geometrică și 
dimensiune.

Alte idei și soluții noi slnt pe 
punctul de a fi aplicate. Asupra lor 
vom mai reveni.

Gh. GIURGIU
corespondentul „Scinteii" 

referitor la atribuțiile consiliilor 
populare, arată foarte clar si expli
cit : comitetele și birourile executi
ve ale consiliilor populare răspund 
de buna desfășurare a activității de 
colectare, recuperare și valorificare 
a resurselor materiale refolosibile 
în unitatea administrativ-teritorială 
în care funcționează, în care scop. 
— a) organizează acțiuni de mobili
zare a populației pentru intensifi
carea colectării de fier vechi, obiec
te de uz casnic și personal uzate, 
ambalaje și alte produse și mate
riale refolosibile : — b) asigură 
mijloacele și spațiile necesare pen
tru sortarea, pregătirea, depozitarea 
și predarea reziduurilor menajere 
și stradale ; — c) stabilesc locurile 
de depozitare de către persoanele 
fizice a reziduurilor menajere, ma
terialelor și obiectelor uzate ; — d) 
iau măsuri pentru asigurarea spati
ilor necesare unităților de colecta
re, recuperare și valorificare a ma
terialelor refolosibile.

Reproducem aceste prevederi ale 
actului normativ atît pentru evi
tarea unor situații ca aceea de la 
Adjud, cît și pentru impulsionarea 
activității de reciclare a materiale
lor secundare, în scopul economisi
rii resurselor materiale, îmbunătăți
rii aprovizionării tehnico-materiale 
și creșterii eficienței în toate sec
toarele de activitate.

Al. PLĂIEȘU

CITITORII PROPUN:
f’"' V • A U I vb>a-i invar am

pe copii sa fie 
economi

Ne-a scris la redacție tovarășul 
Ernestin HOROVITZ, domiciliat in 
Deva, Aleea' Poporului nr. 10, ap. 
24. Printre interesantele sale pro
puneri (de pildă, aceea ca organiza
țiile însărcinate cu colectarea re
surselor refolosibile, consiliile popu
lare, școala, organizațiile U.T.C., 
pionieri și șoimi ai patriei să ofere 
copiilor și tinerilor antrenați in 
această acțiune mici stimulente in 
raport cu resursele materiale adu
nate) reținem în mod deosebit ur
mătoarea sugestie : „Propun ca o- 
rarele școlare, foile de sugativă, cu
tiile de chibrituri chiar, să conțină 
îndemnuri cu privire Ia însemnăta
tea patriotică a acțiunii de colec
tare".

în fond, propunerea coresponden
tului nostru pornește de la un ade
văr pe care toți îl înțelegem și că
ruia trebuie să-i acordăm, și prac
tic, întreaga atenție cuvenită. Este 
vorba de tîriăra generație, de edu
carea ei în cultul grijii pentru avu
tul obștesc, de deprinderea' ei cu 
spiritul de economie, cu virtuțile 
bunului gospodar. Născuți și formați 
într-o epocă de profunde prefaceri 
sociale și economice, într-o epocă 
în care societatea, poporul nostru 
au creat mari avuții materiale, ce 
se cer bine, puse în valoare și gos
podărite cu grijă atît de generațiile 
prezente, cît și de cele viitoare, co
piii și școlarii de astăzi trebuie în- 
vățați să le chivernisească cu chib
zuință, să fie economi, să știe să 
prețuiască fiecare gram de metal, 
fiecare bob din recoltă, fiecare pro
dus ce le trece prin mină. Numai 
așa va fi posibil ca atunci cînd tî- 
năra generație va trece la „pupitrele 
de comandă" în societate, cind co
piii noștri vor ajunge muncitori, in
gineri, economiști. doctori sau 
profesori, printre ei să nu existe 
nici un risipitor. Tineretul să capete 
încă de la această vîrstă deprinderi 
sănătoase — iată o preocupare cu 
consecințe inestimabile pentru so
cietate.

De aceea, toate mijloacele de edu
care sînt chemate să-și unească e- 
forturile mai puternic, mai metodic, 
mai inteligent în această nobilă mi
siune. Materialele didactice, filmele, 
diapozitivele, jocurile pentru copii 
și multe altele constituie o gamă 
largă și eficientă de mijloace, din
tre cele mai- diverse, pe care le 
avem la dispoziție în acest scop. 
Avem credința că aceste însemnări, 
izvorîte din propunerea corespon
dentului nostru, vor deveni cu si
guranță o temă de meditație și de 
acțiune pentru educatori, creatorii 
de artă destinată copiilor, pentru 
presă și radioteleviziune, care tre
buie să-și dedice forțele și pricepe
rea acestui vast proces de educare 
a tineretului. (C. Antonescu).
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UMA NISMUL
REVOLUȚIONAR

o concepție superioară despre om, 
despre noblețea capacității sale 

c

„Noi creăm, intr-adevăr, un nou umanism, 
un umanism revoluționar, care se inspiră 
dintr-o concepție nouă și care este opus 
exploatării, asupririi sociale și naționale. Arta 
și cultura, activitatea educativă trebuie să 
contribuie la făurirea acestui nou umanism 
revoluționar."

NICOLAE CEAUȘESCU

de muncă și gindire creatoare
Dumitru GHIȘE

LITERATURA
OMULUI

conștient de locul său
în societate, în lume, în istorie

Știința și arta sint, deo
potrivă, produse ale omu
lui și înțelegerea lor nu e 
cu putință fără a se ține 
seama de cel ce le-a creat 
și le creează. în ciuda 
acestui numitor comun, 
distincțiile dintre noesis și 
poesis șînt indiscutabile. 
Dacă în procesualitatea cu
noașterii, știința tinde spre 
înlăturarea oricărei subiec
tivități, aceasta fiind con
siderată un factor pertur
bator generator de incerti- 

relația 
numai

tudine, arta, în 
obiect-subiect, nu 
că nu tinde să înlăture su
biectivitatea, ci, dimpotri
vă, o potențează. Din cau
za acestei deosebiri de 
perspectivă, pentru artă 
obiectul (obiectele) nu are 
valoare decît în măsura în 
care oferă o șansă de dez
văluire, de cunoaștere a 
subiectului (respectiv omu- . 
lui) care vine ■ în contact determinările 
cu ele. Cu alte cuvinte, 
pentru artă nu obiectele, ci 
omul și cunoașterea lui 
sint esențiale. Pentru știin
ță (evident dacă nu este 
vorba de științele antropo
logice și sociale în gene
ral), importantă este cu
noașterea „lucrurilor", ca 
atare, a lumii în sine, din 
afara omului. Rezultatele 
cercetării științifice sint 
cu atît mai valoroase cu 
cît acestea sînt mai inde
pendente de subiect, au 
adică un caracter de obiec
tivitate ; produsele artei 
sint, dimpotrivă, cu atât 
mai semnificative cu cît 
poartă pecetea subiectivi
tății. au adică o încărcă
tură mai mare de omenesc. 
Pentru aceste motive Blaga 
numea arta, cu deplină 
dreptățire, „un mod 
existentă uman".

Dacă arta este, prin 
finiție, centrată asupra o- 
mului și este atât de indi
solubil legată de existența 
umană și problematica ei, 
nu e superfluu sau chiar 
pleonastic să vorbești des
pre artă 
umanism, 
ar trebui 
Prezența 
in dubla 
obiect investigat și de in
vestigator al obiectului — 
nu conferă artei, necesar
mente și in mod automat, 
un caracter umanist ? Răs
punsul la o asemenea în
trebare este negativ pentru 
că, din păcate, încă nu 
toți oamenii sint oameni, 
iar simplă prezență a omu
lui nu se identifică cu 
umanismul. Din păcate,
umanismul nu este o „se
creție" naturală a omului 
așa cum saliva este o se
creție a glandelor salivare. 
Umanismul este o concep
ție despre 
care omul 
luîndu-se 
meditație 
Constituită . .
ceasta concepție, concepția 
despre om. despre valoarea 
și demnitatea sa, poartă ea 
insăși pecetea istoricității. 
Iată de ce, in funcție de 
numeroși factori sociali și 
istorici, modul in care omul 
s-a oglindit în propria sa 
conștiință a fost, de-a Iun-

în
de

de-

revoluționară și 
cind orice artă 
să fie umanistă ? 

omului in artă, 
lui calitate — de

om, modul in 
se vede pe sine 
ca subiect de 
pe el însuși, 

istoricește, a-

gul timpului, pe cît de di
vers pe atît de discutabil. 
Nu este căzui și nici nu ne 
propunem să trecem în re
vistă avatarurile istorice 
ale conceptului de uma
nism. E suficient să spu
nem, în treacăt, desigur, 
că între umanismul bur
ghez abstract și umanismul 
promovat in praxis de re
voluția socialistă deosebi
rea este radicală și mar
chează saltul de la o con
cepție individualistă și 
parcelată asupra omului 
la una dialectică, integrală 
și armonioasă asupra dez
voltării personalității, dem
nității și libertății persoa
nei în contextul revpluțio- 
nării întregii ' societăți, a 
construirii acesteia pe prin
cipiile sănătoase ale echi
tății socialiste și comunis
te. Dincolo de- aceste deo- . 
sebiri radicale, care țin de|‘j'rlae 

1 ' deosebite" U.fjg,
date conceptului de uma
nism, operele de artă care 
se înscriu în perimetrul 
unor asemenea concepții 
despre om, sau în cadrul 
altor „umanisme", oricit 
de limitate istoricește ar fi 
fost sau sînt ele, sînt „ipso 
facto" umaniste. Umanist- 
burgheze, democratice, u- 
manist-socialiste, revolu
ționare sau de un alt tip 
istoric de umanism. Există 
însă, din păcate, și astăzi, 
ca și in perioade mai mult 
sau mai puțin îndepărtate, 
opere de artă care se situ
ează la antipodul oricărui 
umanism. O artă care 
exaltă iraționalul, absurdul 
sau cinismul, face apologia 
forței și a instinctului mai 
poate fi numită artă uma
nistă ? Ce fel de umanism 
poate purta în pîntecele ei 
o operă care în locul în
crederii profunde în capa
citatea omului de a cu
noaște și acționa, de a se 
perfecționa, de a-și ame
liora condiția sa umană, 
socială și individuală, de a 
lupta cu succes împotriva 
a tot ceea ce înseamnă 
exploatare și degradare 
umană, inechitate și de
personalizare, împotriva a 
tot ceea ce-1 înstrăinează 
pe om și îl relfică. se face 
mesagera pesimismului și 
chietismului, cultivă națio
nalitatea, violenta și in- 
stinctualitatea, exaltă bar
baria și nimicnicia vieții, 
absența oricărui sens al 
existentei și istoriei ? tn 
loc să construiască și să 
consolideze ceea ce e ome
nesc in om, o asemenea 
artă contribuie la destrăma
rea lui, împingîndu-1 spre 
zonele obscure ale existen
tei, spre abisul putrefacției 
și agoniei. Este de prisos 
a demonstra că o astfel de 
artă, deși centrată asupra 
omului, se află la antipodul 
oricărui umanism.

Se demonstrează, astfel, 
că a vorbi despre umanis
mul artei revoluționare nu 
numai că nu e superfluu 
sau pleonastic, ci o necesi- 

. tate izvorîtă dintr-o profun
dă meditație asupra rostu
rilor artei. Desigur, adepții 
artei pentru artă, adversa
rii dintotdeauna ai artei an
gajate (de fapt ai unui

anumit fel de angajare), 
ai „intruziunii" ideologiei 
partizane în creația artisti
că vor putea’și de astă dată 
să obiecteze și să încerce 
a arăta că pledoaria pen
tru umanism este un adaos 
din afara artei și, ca atare, 
nu numai că nu aduce 
vreun spor de valoare es
tetică, ci, dimpotrivă „pă
tează" puritatea și autono
mia esteticului.

Răspunsul la asemenea 
vetuste teorii puriste l-a 
dat însăși istoria artei. Din 
punctul de vedere care ne 
interesează în această in
tervenție, este limpede că 
acolo unde „ideologia" uma
nistă a fost călcată în pi
cioare, în locul ei s-a insta
lat o altă ideologie, aceea 
a antiumanismului. Nici nu 
e posibil altfel. Societatea, 
oricare: ar fi ea, dezvoltă 
AJ-'ol6gia că pe,un element 

fesăr vieții' istorice așa 
cum este necesară respira
ția pentru viața organisme
lor evoluate. Raportul trăit 
al oamenilor cu lumea tre
ce prin ideologie ; mai 
mult, se poate spune că 
acest raport este ideologia 
însăși. în acest sens Marx 
afirma că prin ideologie 
oamenii devin conștienți de 
locul lor în lume, în istorie. 
A căuta prin artă „sensul 
vieții" înseamnă a căuta 
tocmai acest loc de care 
vorbea și Marx. A te sus
trage de la o asemenea cău
tare înseamnă pentru artă 
să renunțe, în ultimă in
stanță, la aspirațiile ei cele 
mai înalte. Nefiind posibilă 
o asemenea abdicare, sin
gura problemă adevărată 
rămine aceea a ideologiei 
pentru care optezi, a filo
zofiei pe care vrei să te si
tuezi. De care parte a bari
cadei vrei să lupți ? Pe ba
ricadele umanismului sau 
antiumanismului ?

O artă cu adevărat revo
luționară nu poate fi, din 
această cauză, decît purtă
toarea celui mai înalt uma
nism, a umanismului revo
luționar. A acelui umanism 
care șT-a făcut din amelio
rarea condiției umane, so- 

. ciale și individuale, din 
dreptul omului la libertate 
și egalitate, la demnitate, 
la dezvoltarea multilatera
lă și necontenită a persona
lității sale un credo funda
mental. un țel suprem și de 
neînlocuit. „în lumea de 
astăzi, cînd au loc nenumă
rate încălcări ale libertății 
popoarelor, ale oamenilor, 
ale demnității lor, afirma
rea umanismului revoluțio
nar — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvin- 
tarea rostită la încheierea 
lucrărilor Congresului al 
XII-lea — demonstrează cu 
putere că numai socialis
mul și comunismul pot rea
liza năzuințele omenirii, a- 
devăratul umanism. Noi 
facem totul pentru a dez
volta în om spiritul de 
omenie — cum spune po
porul nostru". Am convin
gerea că în aceste puține 
cuvinte este conturat, cu o 
mare forță de sinteză: în
treg programul umanist al 
artei noastre revoluționare.

înalta tribună a Congre
sului al XII-lea al parti
dului de a înfățișa în ade
vărata lumină umanismul 
nou, revoluționar al orîn- 
duirii pe care poporul nos
tru o edifică și în centrul 
căreia se află omul, dem
nitatea, bunăstarea și feri
cirea lui, a găsit și găsește 
un ecou larg în rîndurile 
scriitorilor. Adevărații scri
itori de azi sint luptători 
activi cu condeiul împotri
va filozofiilor sumbre, ira
ționale, fiind legați cu ne
numărate fire atît de rea
lizările timpului în care 
trăim, cit și de problemele 
încă nerezolvate, care-i 
preocupă, servindu-le toc
mai tematica fără de care 
o operă viabilă nu poate fi 
concepută. Redînd realita
tea fidel și cinstit, creato
rul de artă contribuie la 
limpezirea problemelor și 
implicit la luminarea con
științelor 
opera 
prin 
umanismului progresist, re-

cititorilor săi, 
sa evidențiindu-se 

trăsăturile specifice

Ce poate fi mai convin
gător în acest sens decît 
descoperirea că cititorii, 
atunci cînd se regăsesc în 
paginile prozatorilor ca 
personaje exponențiale, 
constată că problemele lor, 
setea lor de adevăr, deter
minată de viața și societa
tea în care t'răiesc, îi preo
cupă și pe scriitori, poate 
chiar mai intens decît pe 
ei înșiși, în orice caz cu 
aceeași insistență caracte
ristică timpului nostru ?

Atunci cînd auzim expri- 
mîndu-se Ia întâlnirile 
noastre cu cititorii — fapt 
care mi s-a întîmplat la 
Brașov în ultima zi a lui 
ianuarie — dorința ca în 
ceea ce scrrem să fie gă
site personaje care 
nesc însușirile unor ____
tere complexe ’ nu sîntem 
confruntați deloc cu 
comun. Dimpotrivă : prin 
însăși esența ei, literatura 
pleacă, in majoritatea ca- 
ztfril'or, de la studiul indi
vidului. pentru a da răs
punsuri problematicii uma-

întru- 
carac-
un loc

perativ pentru fiecare pro
zator. Situarea pe o astfel 
de poziție trebuie să-l de
termine și pe prozator să-și 
consacre talentul, potenția
lul său intelectual atingerii 
acestui scop nobil, pentru 
că literatura noastră de as
tăzi nu poate fi decît o li
teratură a omului integral 
in fluxul innoitor al edifi
cării socialiste, făuritor al 
vieții noi, al destinelor 
sale.

în acest context cred că 
nu mai trebuie subliniată 
importanța abordării pro
blemelor majore ale socie
tății și ale omului, cetățean 
al patriei noastre, român 
sau aparținînd uneia din
tre naționalitățile 
toare, căreia i se 
ză la noi astăzi, 
cel mai adevărat 
tului, cele mai 
condiții pentru manifesta
re deplină, largă și demo
cratică. de la producerea de 
bunuri pînă la participarea 
la conducerea societății.

Sîntem preocupați ca scri
itori ai prezentului să con
tribuim cu tot ceea ce ne 
stă în putință la. așezarea 
fermă a întregii vieți so
ciale pe principiile eticii și 
echității socialiste, militând 
pentru dezvoltarea relații
lor umane noi, de respect, 
stimă și întrajutorare, ca-

asigură succesul este uma
nismul revoluționar, uma
nismul activ, nicidecum

contemplativ, ci în perma
nentă mișcare, acest uma
nism care trebuie să anime

pe omul înaintat al socie
tății României socialiste în 
drum spre comunism.

Pompiliu MARC EA

LITERATURA
OMULUI

Arnold HAUSER

LITERATURA 
OMULUI

făuritor al vieții noi, socialiste
într-o societate ca a 

noastră, caracterizată prin- 
tr-o organizare superioară 
a tuturor ramurilor vieții, 
intr-o lume ca aceea în 
care trăim, unde lupta in
dividului cit și a popoare
lor stau adesea la baza 
preocupării creatorilor de 
artă, nu se poate imagina 
o literatură, o artă cu un 
destin hazardat, lipsite de 
o îndrumare științifică. De 
aici și preocuparea perma
nentă a conducerii partidu
lui și’ statului nostru pen- 

y tru destinul literaturii be-

letristice românești și a ce
lei scrise în limbile națio
nalităților conlocuitoare de 
la noi, de aceea și apelul 
adresat scriitorilor și crea
torilor de artă de către 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Ia cel de-al 
XII-lea Congres, ca prin 
mesajul și valoarea artisti
că a lucrărilor să contribuie 
la înnobilarea ființei urna- 

' ne, să cultive spiritul civic,.
devotamentul fată de pa
trie, de cauza socialismului

și a fericirii întregului nos
tru popor.

Umanismul a avut Ia bază 
încă de la începutul exis
tenței sale concepția opti
mistă despre om, încrede
rea in valoarea și posibili
tățile de desăvirșire ale fi
inței umane ; pentru scrii
tori însă acest concept a 
constituit deja cu secole in 
urmă singurul mod de. ac
țiune prin care puteau mi
lita pentru dezvoltarea li
beră a personalității uma
ne. Chemarea adresată 
creatorilor de artă de la

conlocui- 
garantea- 
în sensul 
al cuvîn- 
prielnice

militant pentru valorile 
sociale ale colectivității

Prețuirea omului In sen
sul recunoașterii valorii 
sale și al luptei pentru a- 
firmarea demnității și ca
pacității sale creatoare este, 
desigur, veche, cu mult îna
inte ca F. J. Niethammer, 
în 1808, să folosească no
țiunea de umanism. Ea a 
putut să îmbrace, încă în 
antichitate, două accepții : 
una pe care aș numi-o nor
mativă, ilustrată prin vor
bele lui Seneca : homo res 
sacra homini (omul trebuie 
să fie lucrul sacru pentru 
om), devenită Ia Spinoza 
homo homini deus, și alta

tei al Mirelor, Petru Cer
cei, apoi de marii cărturari 
și scriitori din secolele 
XVII și XVIII, Grigore 
Ureche, Miron Costin, Do- 
softei, Constantin Cantacu- 
zino, Nicolae Milescu și Di- 
mitrie Cantemir. ultimii 
trei dobîndind o autorita
te europeană. Important 
este faptul că umanismul 
românesc s-a întemeiat pe 
realitățile locale, pe istoria 
națională, pe aspirațiile de 
unire, independență și nea
târnare. Nu este, de aceea, 
întîmplător faptul că e- 
poca avînd

j
i

voluționar. Căci adevărata 
artă exprimă realitatea so
cială în procesul dezvoltă
rii ei istorice.

ne. Tratarea aspectelor pri
vind relația individ-socie- 
tate intr-un mod creator 
trebuie să constituie un im-

racteristice societății noas
tre socialiste și a oameni
lor care formează poporul 
căruia îi ■ aparținem.

Virgil TEODORESCU

LITERATURA 
OMULUI

purtător al înaltelor trăsături 
morale ale poporului român

Ce înseamnă pentru un 
scriitor umanismul revolu
ționar ?

Cred că înseamnă, în pri
mul rind, via mărturie a 
unei profunde identificări 
cu destinele, cu munca și 
cu speranțele întregului 
popor ; cred că înseamnă, 
tot in primul rînd, aprofun
darea problematicii com
plexe a prezentului, cu lu
ciditatea vizionară a unei 
experiențe sociale asumată 
cu toată răspunderea civi
că (și asta cu atât mai mult 
cu cit imaginea însăși nu 
este altceva, în ultimă in
stanță, decît experiență so
cială acumulată și cristali
zată) ; înseamnă, în conse
cință, apariția, in domeniul 
literaturii și artei, a unor 
personaje care se mișcă în 
ambianta unor realități bine 
definite (mai bine zis : 
exact definite), dînd dovadă 
de o adîncă înțelegere a di
namicii istorice, d^ o supe
rioară înțelegere a noilor 
relații dintre oameni, deter
minate de noua structură 
a societății și de raportul 
decisiv care 
aceste relații 
producție.

Nu e greu 
opera de artă
forma pe oameni in spiri
tul unui umanism superior, 
al unui umanism revoluțio
nar, nu se mărginește să 
deplîngă rănile și tarele de 
care suferă încă umanita
tea, fără a le da in vileag

există intre 
și forțele de

de văzut că 
care tinde a-i

cauzele, mulțumindu-se să 
vegheze la căpătâiul muri
bundului sau oferindu-i, 
spre vindecare, in cel mai 
bun caz, palide paleative — 
creatorul unei astfel de 
opere nu se mulțumește 
să suspine în secret și să 
se vaite în public, cîteoda- 
tă devenind mai mult sau 
mai puțin un furios, ino
fensiv sau nu, ci înțelege 
să participe, animat de 
un umanism activ, la eli
minarea acestor tare și a 
cauzelor care Ie determină, 
dind la iveală, fără ezitare, 
relația dintre cauză și efect, 
prezenta complicatelor și 
neîntreruptelor deplasări 
operate de implacabila cioc
nire a contrariilor, prezen
ța dublului flux contradic
toriu al succesiunii și al si
multaneității care traver
sează epoca noastră.

în tara noastră, literatu
ra și arta, în ce au avut și 
au mai bun, au sintetizat, 
întotdeauna, valorile mora
le pozitive ale poporului 
român, au pus în deplină 
lumină frumusețea inega
labilă a adevăratei sale 
omenii, a cuviinței sale ne
dezmințite, a sesizării jus
te. a integrării fiecăruia și 
a tuturor în lupta pentru 
păstrarea ființei naționale, 
a relației dintre indivicj și 
istorie, dintre individ și co
lectivitate, exprimată, nu 
o dată, în fapte sublime, 
de-a dreptul eroice.

Umanismul revoluționar

nu face decît să sporească 
această comoară, să șlefu
iască aceste nestemate ale 
sufletului românesc.

tn documentele partidului, 
în cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se scoa
te în evidentă că unul 
din elementele absolut 
esențiale care intră in 
plămădirea conștiinței so
cialiste superioare a omu
lui nou este umanismul 
revoluționar, reieșind, tot
odată, cît se poate de clar, 
că una dintre preocupările 
noastre principale, mai ales 
în momentul de față, pe 
lingă rezolvarea urgentă a 
mecanizării și introducerii, 
pe scară largă, a tehnicii 
moderne și a recentelor 
descoperiri pe tărîmul teh- 
nico-științific, avînd drept 
scop cucerirea unei noi ca
lități cit mai competitive, 
pe lingă o echilibrată întoc
mire a unei arhitecturi a e- 
conomiei noastre naționale 
dictate de cerințele înaltei 
ritmicități, mereu prezentă 
în toate domeniile de acti
vitate, este și cucerirea și 
fortificarea unei conștiințe 
sociale, care să poată fruc
tifica mijloacele tehnice și 
materiale avansate în ve
derea unui progres cît mai 
rapid, așa incit țara noas
tră, țară în curs de dez
voltare, să se poată numă
ra, în viitorul apropiat, in 
rîndul țărilor mediu dezvol
tate. Or, expresie a acestei 
conștiințe superioare care

constatare, exprima
tă de Terențiu : Om sînt 
și nimic, din ce e omenesc 
nu mi-e străin (homo sum gt 
humani nihil a me alienum 
puto). După toate proba
bilitățile, mentalitatea lui 
Seneca, transferată în lite
ratură, a putut produce 
opere retorice, didactice, 
discursive sau străbătute 
de un nobil idealism. 
și de un patos uman 
fără de care orice artă 
rămine o simplă trans
lație a realității, o zugră
vire pedestră a 
cade sub simțuri, 
servația morală a 
rențiu a stimulat, 
adecvarea Ia realitate, re
cunoașterea complexității 
sufletului omenesc, scepti
cismul față de schemele 
morale, cu alte cuvinte 
realismul care, ca mimesis, 
apare de la începuturile li
teraturilor. Marii scriitori 
au conciliat, în general, 
cele două înțelegeri ale 
concepției despre om care, 
in momente de referință 
ale istoriei, adică în Renaș
tere, apoi în iluminism au 
îmbrăcat o certă finalitate 
laică, umanismul militând 
pentru emanciparea omului 
de sub tutela religiilor, adi
că sădindu-i încrederea că 
fericirea, țel suprem al e- 
forturilor sale, poate fi do- 
bindită în această lume. 
Idealul se mută astfel din 
transcendent în imanent, de 
pe tărîmul utopiei in cel 
al practicii sociale. în cen
trul atenției este introdus 
astfel individul, personali
tatea care din mijloc de
vine scopul suprem al ori
căror eforturi. în 1785, in 
„Bazele metafizicii mora
vurilor", Kant a sintetizat 
un imperativ fundamental: 
„Privește pe om totdeauna 
ca un scop și' niciodată ca 
un simplu mijloc!" Cu alte 
cuvinte, să nu subordonăm 
omul anumitor idei sau 
idealuri, ci, dimpotrivă, 
vom subordona totul omu
lui, țelul. suprem al orică
ror eforturi.

în țările române, tradiția 
umanistă este veche : în 
Transilvania ea a fost re
prezentată de străluciți 
gînditori ca Nicolaus Ola- 
hus, I. Honterus, Oprea 
Diacul. în Moldova și Mun
tenia de către Neagoe Ba- 
sarab, Iacob Heraclid, Ma-

ceea ce 
Iar ob- 
lui Te- 
desigur,

în Kogălniceanu mentorul 
spiritual, apoi cea a „Juni
mii", cu Titu Maiorescu, a 
„Sămănătorului", prin Ni
colae Iorga, a „Vieții ro
mânești", prin Ibrăileanu 
își construiseră doctrina 
avînd în nucleul ei vital 
ideea de specific, de sub
stanță proprie.

Ne îngăduim să avansăm 
aici o mai veche convinge
re a noastră, întemeiată pe 
constatări comparatiste și 
care, redusă la schema ei, 
ar putea fi formulată ast
fel : literatura română tra- 

. tează cu precădere grupu
rile sociale, spre deosebire 
de alte literaturi, mai ales 
apusene, preocupate in 
special de individ. Unani- 
mismul apărut ca teorie in 
1908 („La vie unanime" de 
Jules Romains), la noi era 
o practică artistică curentă 
și n-avem decît să privim 
spre Filimon, Creangă, 
Slavici, Caragiale. Duiliu 
Zamfirescu a căror aten
ție s-a îndreptat spre ca
tegorii sociale mai degra
bă decît spre indivizi, iar 
cînd aceștia din urmă do- 
bindesc un desen puternic 
individualizat, ei sînt re
prezentativi, exponențiali, 
ilustrînd specia socială și 
nu exemplarul. în ceea ce 
privește virtuțile sau ser
vitutile morale, preocupa
rea capitală a umaniștilor, 
acestea sînt indisolubil le
gate de apartenența socia
lă a indivizilor. Evident, 
nu este vorba de o jude
cată de calificare, ci de 
constatare căci în privința 
performantelor artistice, ele 
țin de individualitatea ar
tistică, de nivelul general 
al unei literaturi etc. Vo
iam să spun numai că îm
prejurările istoriei au de
terminat o anume direcție 
în gîndirea filozofică/și ar
tistică românească, direc
ție care, poate, a și salvat-o 
de anumite excese de fac
tură personalistă sau indi
vidualistă. La noi n-au 
putut să apară derivații ale 
teoriilor elitiste („elite gu
vernante". „clase politice" 
și „nepolitice") ale darwi- 
nismului social etc. Lu
crarea lui Goblnean des
pre „inegalitatea raselor 
umane" (4 volume. 1855) 
n-a avut nici un ecou in 
cultura română, întemeiată

pe toleranță, pe prețuirea 
omului indiferent de ori
ginea lui, și nu pe discri
minare. Nici faimosul 
Ubermensch (supraom) al 
lui Nietzsche, care a răsco
lit atâtea spiritualități, n-a 
clintit mentalitatea noastră 
comprehensivă și. fapt 
semnificativ — cu toate că 
Nietzsche a fost bine cu
noscut la noi prin „Origi
nea tragediei", „Voința de 
putere" — n-a lăsat urme.

Umanismul românesc, 
întemeiat pe valorile socia
le. prin urmare prețuind 
individul în raporturile 
sale cu semenii, a selectat 
cu preponderență acele va
lori care se potriveau 
structurii sale și tn această 
direcție cred că trebuie 
căutate particularitățile u- 
manismului nostru, con
tribuția lui specifică la ima
ginea celui european.

Dată fiind, cum apre
ciam, preocuparea prepon
derentă a scriitorului ro
mân pentru destinul colec
tiv. devenită deci reflex li
terar. epoca, ultimelor de
cenii s-a putut instala fără 
dificultate în șirul tradiției 
noastre. Scriitori care se 
afirmaseră în perioada in
terbelică își continuă acti
vitatea literară, modelele 
nu trebuie neapărat in
ventate și este interesant 
de observat că unul din 
primele romane care fac 
epocă, „Desculț" de Zaha- 
ria Stancu, își aflase un 
posibil model în „Răscoa
la" sau „Ciulinii Bărăganu
lui", după cum capodopera 
prozei românești actuale 
„Moromeții", cu toate că 
impune un personaj unic 
nu se dezice de tradiție, 
fiind într-un fel o carte 
unanimistă ca și romanele 
rurale rebreniene sau sado- 
veniene. Nu este vorba, 
prin urmare, de răsturnări, 
de rectificări cit de adău
gări, de împliniri, rezultat 
firesc al noilor condiții de 
viață care îmbogățesc tra
diția umanistă. Se pune, 
mai întâi, problema esen
țială, a raporturilor noi 
dintre individ și obștea în 
care se integrează, iar a- 
ceste raporturi trebuie, pe 
de o parte, să asigure afir
marea plenară a personali
tății, iar pe de altă parte 
să ducă la armonia socia
lă. Concilierea acestor ra
porturi este, fără îndoială, 
extrem de dificilă, pentru • 
că individul este tentat să 
execute mișcări centrifuge: 
din orgoliu, din neadapta- 
re, din ignoranță, din rea- 
voință, din incapacitatea 
înțelegerii intereselor ge
nerale etc. Egoismul conti
nuă să rămînă o tară pu
ternică și depinde numai 
de eficienta acțiunii educa
tive a colectivului pentru a 
fi ameliorat sau înlăturat.

, „Fericirea personală nu se 
poate realiza încâlcind 
dreptul la fericire al alto
ra, ci numai în cadrul în
făptuirii fericirii 
a colectivității, a 
lui. a umanității", 
tovarășul 
Ceaușescu. Un 
care-și ignorează 
un grup social care-și cre
ează privilegii, un stat care 
atentează la drepturile sa
cre ale altor state repre
zintă devieri grave, nocive, 
de la comandamentele no
bile ale umanismului. Iar 
literatura a sancționat, pe 
căile ei specifice, asemenea 
monstruozități. în unele 
cazuri, firește, individul 
superior devansează ambi
anța imediată și, înțelegind 
mai repede și mai adine 
substanța morală, poate 
intra în raporturi conflic- 
tuale cu semenii săi. Nicu- 
lae Moromete, mai ales în 
„Marele singuratic", apoi 
Călin Surupăceanu din „In
trusul" depășesc „media 
statistică", ei sînt. sub as
pect etic, niște lampado- 
fori, anticipînd noua „mo
rală a oamenilor". Ca și 
Ion Cristian din „Orgolii", 
Dumitru Dumitru din „Cli
pa", Vasile Pozdare din 
„Fiul secetei" ș.a. Aseme
nea exemple demonstrează 
și ele o continuitate uma
nistă exemplară a literatu
rii actuale, a umanismului 
potentat de dimensiunea 
sa contemporană, revolu
ționară.

generale 
poporu- 
spunea 
Nicolae 
individ 

semenii.

Anchetă realizată de
Emil VASILESCU
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Ceausescu 
de muncă

si colaborării internaționale
față de grija constantă a secretarului 
general al partidului pentru om și 
bunăstarea sa materială, pentru dez
voltarea sa spirituală. în acest ca
dru, sînt evidențiate concepțiile secre-'. 
tarului general al partidului și preo
cuparea sa permanentă pentru ca 
eforturile poporului, destinate dez
voltării economico-sociale a patriei, 
să rodească necontenit, astfel incit 
tot ceea ce se realizează în țara 
noastră să fie închinat omului, creș
terii continue a gradului său de ci
vilizație, fericirii sale.

într-un singur glas, oamenii mun
cii, întregul nostru popor exprimă 
cea mai înaltă prețuire pentru activi
tatea neobosită pe care o desfășoa
ră tovarășul Nicolae Ceaușescu pe 
plan internațional, pentru inițiativele 
și acțiunile sale de politică externă, 
pătrunse de o inaltă răspundere pen
tru soarta omenirii. Promotor înflă
cărat al ideilor nobile ale păcii, co
laborării și prieteniei între popoare 
— se subliniază în telegrame..— to
varășul Nicolae Ceaușescu acționea
ză neobosit pentru destindere si 
securitate internațională, pentru cau
za libertății și independentei po
poarelor. pentru soluționarea con- 
smuctivă a tuturor problemelor care 
confruntă comunitatea internațională. 
Se subliniază că analiza profundă si 
lucidă a transformărilor ce au loc. în 
lume, forța interpretării juste a eve
nimentelor și 
celpr mai 
si încrederea
Ceaușescu în ......_____  .....____
de a depăși momentele critice, de a 
impune pacea, egalitatea și justiția 
în relațiile internaționale, permanen
tul său îndemn la dialog, colaborare 
și înțelegere l-au impus pe toate 
meridianele globului ca una din per
sonalitățile proeminente ale vremu
rilor contemporane.

întregul popor apreciază aportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la. în
tărirea și dezvoltarea prieteniei și 
colaborării României cu toate țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare și nealiniate, cu toate statele

degajarea concluziilor 
realiste, optimismul 

tovarășului Nicolae- 
capacitatea popoarelor

lumii, fără deosebire de orînduire 
socială. Telegramele evidențiază con
tribuția excepțională adusă de secre
tarul general al partidului la promo
varea în raporturile internaționale a 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectului independentei și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului 
reciproc, renunțării la folosirea for
ței și la amenințarea cu folosirea 
forței, pentru soluționarea, exclusiv 
pe cale pașnică, prin tratative, a stă
rilor de încordare și conflict din di
ferite zone ale globului, pentru îm
piedicarea agravării situației inter
naționale, pentru continuarea politi
cii de destindere, pentru întărirea 
păcii și securității în întreaga lume.

De o deosebită apreciere se bucu
ră activitatea plină de răspundere 
consacrată problemei dezarmării, și 
în special a dezarmării nucleare — 
care să elibereze omenirea de spec
trul distrugerii — reducerii cheltuieli
lor militare și înarmărilor și alocă
rii fondurilor astfel economisite dez
voltării țărilor rămase în urmă. în
tregul nostru partid și popor pre
țuiește, totodată, activitatea desfășu
rată cu consecventă de secretarul ge
neral al partidului pentru lichidarea 
subdezvoltării și înfăptuirea unei noi 
ordini economice și politice mondia
le. pentru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

In telegrame se regăsește, de ase
menea, larga apreciere pentru efortu
rile depuse de conducătorul partidu
lui nostru pentru întărirea unității și 
coeziunii partidelor comuniste si 
muncitorești, pentru înfăptuirea unei 
unități de tip nou. bazată pe deplina 
egalitate, pe dreptul fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător pro
pria linie politică, strategia si tactica 
revoluționară.

Scoțînd în evidență prezenta activă 
a conducătorului partidului si statului 
nostru la dezbaterea și solutionarea 
tuturor marilor probleme internațio
nale, pozițiile realiste, profund con
structive, adoptate în toate împreju
rările, telegramele relevă cu mîndrie 
prestigiul și autoritatea de care se 
bucură personalitatea marcantă a

tovarășului Nicolae Ceaușescu pe 
plan internațional, stima cu care este 
întîmpinat în țări de pe toate conti
nentele ca mesager, al politicii de 
prietenie și colaborare a României 
socialiste. Prin întreaga sa acțivitate 
— se arată în. telegrame — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut ca patria 
noastră să se afirme ca un detașa
ment activ al luptei pentru pace și 
progres în lume, să dobîndească și să 
se bucure de prietenia sinceră a tutu
ror popoarelor lumii.

într-o impresionantă unanimitate, 
telegramele exprimă hotărîrea nestră
mutată a întregului nostru popor, 
angajamentul său de a acționa cu 
toate forțele, strîns unit în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe a par-ti- 

. dului și statului, a istoricelor hotă- 
rîri adoptate de Congresul al Xll-lea, 
a Programului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 

- și de înaintare a României spre co
munism.

Este manifestată voința tuturor oa
menilor muncii de a acționa cu fer
mitate pentru mobilizarea tuturor 
energiilor în vederea înfăptuirii 
exemplare a prevederilor planului pe 
1980, a viitorului cincinal, 
dezvoltarea și modernizarea 
a industriei și agriculturii, 
creșterea bazei de materii „..... .
energetice a' țării, pentru aplicarea 
largă a cuceririlor tehnico-știintifice 
în toate sferele vieții economico- 
sociale, pentru o nouă calitate, su
perioară. in toate 
vitate.

Aducindu-vă un 
mult iubite și 
Nicolae Ceaușescu 
telegrame 
cu încredere în viitorul 
patriei noastre, vă 
singur glas, cu toată căldura inimilor, 
dumneavoastră și tovarășei Elena 
Ceaușescu, ani multi de viată, multă 
sănătate și putere de muncă in acti
vitatea neobosită dăruită partidului si 
țării, cauzei bunăstării și fericirii 
poporului nostru, păcii și colaborării 
în întreaga lume.

domeniile

fierbinte 
stimate

Cronica zilei

pentru 
continuă 

pentru 
prime si

de acti-

omagiu, 
tovarășe 

se spune în 
întregul nostru popor, 

luminos al 
urează într-un

18,23 Muzee și expoziții: Muzeul Frie- 
Cuțescu-

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
POPULAR REVOLUȚIONAR LAOȚIAN

Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a întemeierii Partidului Popular 

Revoluționar Laoțian vă adresăm cele mai cordiale felicitări și un cald salut 
prietenesc.

De-a lungul celor două decenii și jumătate, care au trecut de la acest 
eveniment însemnat, Partidul Popular Revoluționar Laoțian a condus cu 
succes lupta eroică îndelungată a poporului laoțian împotriva • reacțiunii 
interne și a dominației imperialiste, pentru eliberare socială și națională, 
pentru edificarea unui Laos, liber și independent.

Evocind relațiile de prietenie și solidaritate frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar Laoțian, la a căror dezr 
voltare au adus o contribuție însemnată întîlnirile și convorbirile la cel mai 
inalt nivel de la București și Vientiane din anii 1976 și 1978, ne exprimăm 
încrederea că, acționînd împreună, în spiritul înțelegerilor realizate cu acest 
prilej, raporturile dintre partidele și statele noastre se vor dezvolta continuu, 
spre binele popoarelor român și laoțian, al cauzei păcii și socialismului.

Vă adresăm, dragi tovarăși, cu ocazia acestui jubileu, urări de tot mai 
mari succese în edificarea 
înțelegere între popoare.

noii orînduiri' sociale, în lupta pentru pace și

Cu salutări tovărășești.

AL
COMITETUL CENTRAL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sosirea unei delegații a Partidului 
Socialist din Cipru - E. D. E. K.

La invitația C.C. al P.C.R., sîmbătă 
seara a sosit în țâra noastră o dele
gație a Partidului Socialist din Ci
pru — E.D.E.K., condusă de Vassos 
Lyssarides, președintele partidului. 
Din delegație mai fac parte : Doroă 
Theodorou, secretar organizatoric, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al partidului, Andreas 
Phridas, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central, șeful. Secției 
internaționale a C.C. al partidului, 
secretar al Comitetului de partid al 
Districtului Nicosia, Kriton Gheor- 
ghiades, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al partidului, 
director al Biroului economic al par-

tidului, secretar al Comitetului de 
partid al Districtului Larnaca, An
dreas Mirianthous și Andreas Ada- 
medis, membri ai Comitetului Cen
tral al partidului, membri ai ■ Birou
lui economic al partidului.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Constan
tin Dăscălescu, membri) al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ilie Răduleșcu. secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R.. Lucian Drăguț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, de 
activiști de partid.

(Agerpres)

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN

Excelenței Sale
Domnului general MOHAMMAD ZIA-UL HAQ

Președintele Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan am deosebita plă
cere de a vă transmite sincere felicitări și cele mai bune mări de sănătate și 
fericire personală, de progres și pace poporului pakistanez prieten.

Exprim convingerea că dezvoltarea relațiilor de prietenie și conlucrare din
tre Republica Socialistă România și Republica Islamică Pakistan, pe baza 
principiilor independentei, suveranității, integrității teritoriale, egalității în 
drepturi și neamestecului în treburile interne, corespunde pe deplin intere
selor fundamentale ale popoarelor prietene ale țărilor noastre, procesului de 
destindere, de întărire a păcii și securității în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internaționa
le a fost -semnat, sîmbătă dimineața, 
un protocol privind adîncirea și diver
sificarea în continuare a cooperării 
economice, industriale și tehnice în 
domeniul explorării și' exploatării ți
țeiului. cărbunelui, al industriei chi
mice și petrochimice și în alte do
menii între întreprinderi românești de 
specialitate și corporația „Occidental 
Petroleum".

Documentul a fost semnat de Ale
xandru Mărgăritescu. ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, și de Armand Hammer, 
președintele Consiliului de adminis
trație al corporației americane.

A fost prezent Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului ext.erior și cooperării 
economice internaționale.

★
de sîmbătă. în por- 
început descărcarea 
„Carcape" a primu- 
cărbune cocsificabil

DUMINICA, 23 MARTIE

i In cursul zilei
• ’1 Constanta a 
din mineralierul 
lui transport de 
livrat în cadrul acțiunii de cooperare
economică pe termen lung. încheiată 
între „Mineralimportexport" și firma 
americană „Island Creek". filială a 
corporației, „Occidental Petroleum".

La festivitatea organizată cu acest 
prilej au participat Alexandru Măr- 
găritescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior șl 
Cooperării Economice Internationale, 
Armand Hammer, președintele Con
siliului de administrație al corpora
ției „Occidental Petroleum", și Albert 
Gore, membru in Consiliul de ad
ministrație al corporației, președinte 
al companiei „Island Creek",

A fost prezent, de asemenea, Ru
dolph Aggrey ambasadorul Statelor 
Unite la București.

PROGRAMUL 1
9,00 Tot înainte I Emisiune realizată In 

colaborare cu Consiliul județean 
Harghita, al Organizației pionieri--' 
lor

9,25 Șoimii patriei
9,35 Film serial pentru copil : întâm

plări In Tara Curcubeului. Episo
dul 2

10.00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii : Cosi fan tutte 

(actul II)
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
16.30 Arhitectura pakistaneză Documen

tar, producție a studiourilor de 
filme din Karachi

16,50 Film serial : Linia maritimă One- 
din. Episodul 6

17,40 R.P. Ungară — In ajunul celui 
de-al Xll-lea Congres al P.M.s.U. 
Film documentar

18,00 Cutezători spre viitor. Emlslune- 
concurs pentru pionieri și școlari 

19.00 Telejurnal
19.15 Antena „Cîntării României". Spec

tacol prezentat de județul Bistrița- 
Năsăud

20.15 Film artistic : Sub semnul Iul 
Monte Cristo. Premieră TV. Co
producție franco-italiană

21.45 Telejurnal

drich Storck și Cecilia 
Storck

18.50 Anunțuri șl muzică
19,00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.45 Romanțe 
20,05 Culele din Oltenia. Film

nașe Radnev. Producție a 
.lui de film TV

20.15 Jaz — Marius Pop — pianist și 
compozitor

20745'Erllislun'e literară ------ t
21,10 Selecțiuni de la Festivalul 

Remo
21.45 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

LUNI, 24 MARTIE 
PROGRAMUL 1

16,€0 Emisiune în limba maghiară
18.50 rooi de seri 
19,00 Telejurnal
15.20 Dosarul resurselor refolosibile 
19,35 Fuziunea. Documentar științific 
20,25 Cadran mondial
20.45 Roman foileton : ,,Primarul i

Casterbridge*. Episodul 6
21.40 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Sport, curaj, tinerețe
16,30 “ ....
16.50
17.20
17.40

de Ma- 
studiou-

San

(Agerpres)

cinema

10.00
11,00

PROGRAMUL 2
Consultații pentru elevii cursuri
lor serale
Un concert — o simfonie 
Fotbal : Petrolul — Rapid în cam
pionatul național divizia B

12.50 Intîlnire pe platou
13.50 Desene animate : Lebedele sălba- 

, tlce — episodul 2
14,15 Teatru TV : „Acolo, departe". Ro

man dramatic de Mircea ștefă- 
nescu

16.10 Selecțiuni din recitaluri : formația 
Signal. Neil Sedaka 
Bucureștiul ieri, azi, mîine 
Muzică ușoară Intr-un pastel de 
iarnă
Film documentar 
Album liric

17,20
17,30

tofll : TIMPURI NOI — 15: 17,15; 
19.30.
• Popeye marinarul — 9; 10,15; 

Clopote de toamnă — 
18 : DOINA.
odată un călăreț : FE-
- 8,45: 11; 13.30: 15,45;
MELODIA — 9: 11.15;

Sîmbătă dimineață, la Academia 
„Ștefan Gheorghiu" s-au desfășurat 
lucrările simpozionului consacrat 
abordării științifice, creatoare a pro
blemelor teoriei și practicii revolu
ționare în opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Au luat parte cadre di
dactice, cercetători, activiști de 
partid și de stat, studenți și cursanți.

în comunicările prezentate, vorbi
torii au subliniat aportul de inesti
mabilă valoare al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la afirmarea Partidi®ii 
Comunist Român ca forță politică 
conducătoare . in societate, la fău
rirea unei democrații autentice, 
expresie vie a conducerii tării de 
către popor, pentru popor. A fost pe 
larg prezentată concepția profund 
științifică elaborată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate, la strategia făuririi 
unei economii puternice, modeme, 
caracterizată printr-o înaltă eficientă 
și o1 intensă promovare a progresu
lui tehnico-științific, la realizarea 
unei calități noi, superioare în toate 

■ domeniile de activitate. Lucrările:

șău la întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, la dezvoltarea prieteniei și co
laborării cu toate popoarele, la pro
movarea cauzei păcii și securității, a 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Participanții'la simpozion au subli
niat faptul că întreaga operă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu reprezintă 
călăuza cea mai de preț în munca de 
formare a unor activiști de partid cu 
o temeinică pregătire politico-ideo- 
logică, cu o înaltă conștiință revolu
ționară. capabili să contribuie cu de
votament și competentă la transpu
nerea în viață a politicii partidului.

(Agerpres)

Dacă orașul-porț Karachi — cu 
cei peste 4 milioane de locuitori'ai 
săi — este cel mai important cen
tru economic și comercial al Pakis
tanului de azi, Lahore rămîne 
principalul centru cultural al țării 
din valea Indusului, locul unde pot 
fi intîlnite admirabile monumente 
ale istoriei ei vechi și noi. Printre 
acestea- șe numără și monumentul 
consacrat proclamării Republicii Is
lamice Pakistan, la 23 martie 1956, 
eveniment care a marcat un impor
tant pas pe calea înfăptuirii aspi
rațiilor de libertate și progres ale 
poporului pakistanez. Petrecut la 
nouă ani după dobîndirea indepen
denței, acesta a contribuit la con
solidarea situației tînărului stat, 
dind un nou impuls eforturilor de
puse pentru lichidarea înapoierii 
economice lăsate de colonialiști, 
pentru valorificarea în folosul pro
priu a resurselor materiale și uma
ne.

Dacă înainte de 1947 existau doar 
un număr redus de ateliere și mici 
întreprinderi, în anii următori au 
fost puse bazele unei industrii pro
prii. fiind create o serie de sectoa- 
re-cheie, ca siderurgia, construcțiile 
de mașini, petrochimia, textilele. O 
atenție deosebită a fost acordată, 
de asemenea, agriculturii. Pe valea 
Indusului au apărut o salbă de ba
raje, deosebindu-se prin importanta 
lor cele de la Mangla și Tarbela, 
care constituie principalele puncte 
de sprijin ale programului de va
lorificare rațională a apelor fluviu
lui, Ultimul, prin lacul de acumu
lare pe care l-a creat, va corltribui 
la irigarea a circa 2 milioane de 
hectare cultivate cu cereale.

Menținerea unui ritm accelerat al 
dezvoltării economice, valorificarea 
pe scară largă a resurselor, naturale 
constituie și în continuare una din 
principalele preocupări ale autori-

tăților pakistaneze. In cadrul pla
nului de cinci ani, 1978—1983. totalul 
investițiilor se ridică la 49 miliarde 
de rupii, printre noile obiective ce 
vor fi date in funcțiune în acest 
răstimp numărîndu-se un complex 
siderurgic la Karachi, un port ma
ritim la Quasim, fabrici de ciment 
și îngrășăminte chimice, întreprin
deri textile etc.

Animat de sentimente de sinceră 
prietenie față de popoarele care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român urmăreș
te cu viu interes eforturile depuse 
de poporul pakistanez pentru con
solidarea independenței naționale și 
pentru făurirea unei vieți noi. pros- . 
pere. între Republica Socialistă 
România și Republica Islamică Pa
kistan s-au statornicit raporturi de 
strînsă prietenie și colaborare, căre 
se dezvoltă pe cele mai diverse 
planuri, în special în domeniul eco
nomic. Luna trecută, cu prilejul 
ceremoniei înmînării certificatului 
de recepție finală a rafinăriei de la 
Karachi, construită în cooperare cu 
România, oficialitățile pakistaneze 
au ținut să releve înalta calitate 
tehnică a obiectivului, apreciindu-1 
ca un exemplu viu al conlucrării 
fructuoase dintre țările noastre. Cea 
de-a Vl-a sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-pakistane- 
ze de cooperare economică, științi
fică și tehnică, desfășurată recent, 
a stabilit noi măsuri pe linia extin
derii și diversificării cooperării in
dustriale, precum și a schimburilor 
economice și comerciale.

Dezvoltarea continuă a conlucră
rii dintre România și Pakistan co
respunde pe deplin intereselor celor 
două țări și popoare, constituind, 
totodată, o contribuție la cauza pă
cii și progresului.

Nicolae N. LUPU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

■ simpozionului au supus unei ample ?rr I

din

Tezaur -folcloric
Civilizații balcanice (VII)
Arii din operete
De pretutindenL Meșteșug și artă 
milenară în R.P. Chineză

18,05 Suita simfonică ,»Șeherazada“ de 
. Rimskf Korsakov

18.50 1001 de seri
19.00. Telejurnal
19,20 De la A la... infinit (selecțiuni)
20,45 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
21,05 Pagini alese din creația compozi

torului Mircea Popa
21,40 Telejurnal

analize contribuția originală a secre
tarului general al partidului la dia
lectica dezvoltării sociale, la dezvol
tarea teoriei și. practicii conducerii 
științifice a societății, la promovarea 
umanismului revoluționar.

Comunicările au reliefat coordona
tele fundamentale ale gîndirii istorice 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, con
tribuția secretarului general la cu
noașterea științifică și clarificarea 
unor probleme.- fundamentale ale is
toriei patriei și partidului, la întări
rea coeziunii națiunii socialiste, a 
frăției oamenilor muncii din țara 
noastră, fără deosebire de naționa
litate.

în cadrul simpozionului a fost evi
dențiată prodigioasa activitate des
fășurată pe plan extern de către to
varășul Nicolae Ceaușescu. inițiati
vele de mare rezonantă internațio
nală, ideile sale privind soluționarea 
problemelor arzătoare cu care se con
fruntă lumea contemporană, aportul

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 martie. în țară : Vremea, umedă 
la începutul intervalului, se va ameliora 
treptat. Cerul, variabil, va prezenta 
înnorări, mai pronunțate la începutul 
intervalului, cind vor cădea ploi ce vor 
avea șl caracter de aversă. Apoi vor

mai cădea ploi locale. Vint slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre minus 3 și 7 grade, iar 
cele maxime între 5 și 16 grade, local 
mal ridicate. Pe alocuri se va produce 
ceață. In București : Vreme schimbă
toare. Cer variabil. Condiții favorabile 
ploii mai ales în primele zile. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 șl 5 grade, iar 
cele maxime intre 12 șl 15 grade. (Cor- 
neliu Pop, meteorolog de serviciu).

Făceam un . raid prin Maramureș, 
însoțit de președintele C.J.E.F.S., 
spre a vedea starea bazelor sportive 
din județ. Notasem în carnetul de re
porter impresii bune de la Baia 
Mare, mai ales de la Baia Mare !, de 
la Cavnic, Baia Sprie, Seini, Sighet 
și Vișeu, după care ajunsesem la 
Borșa;

La Borșa, întîmplarea făcuse să so
sim la cîteva zile după ce avusese
ră loc o serie de concursuri de sări
turi cu schiurile de Ia trambulină 
(„Cupa Borșa", „Cupa primăverii" 
ș.a.). M-a surprins liniștea din jurul 
celor două trambuline, animate doar 
de încercările temerare ale cîtorva 
copilandri de prin partea locului. Am 
avut prilejul să mă dumiresc asupra 
multor chestiuni legate de această 
„liniște", în cursul unei convorbiri 
cu tovarășul conf. univ. Virgil Tco- 
dorescu, tic la catedra de schi a 
I.E.F.S., rămas aci și după încheierea 
competițiilor pe care le supraveghea
se, pentru a purțe la punct unele 
proiecte împreună cu organele locale.

— De ce credeți că nu avem și noi 
performeri competitivi în săriturile 
cu schiurile de pe trambulină ?

— în primul rînd, fiindcă pină de 
curind n-am fost convinși că săritu
rile sînt ușor accesibile și copiilor. 
Gimnastica românească ne-a oferit 
un exemplu care nu se poate să nu 
fie urmat. Există și experiența în 
săriturile cu schiurile a unor țări ca 
R.D.G., R.F.G., U.R.S.S. sau Austria 
— care încep să atragă copiii în a- 
Cest sport îndată ce devin elevi de 
școală, așa că măcar acum de-am 
porni pe acest drum, încă n-ar fi prea 
tirziu. Un început a fost. făcut aci, 
la Borșa : tînărul profesor Gheorghe 
Todașcu a amenajat în toamnă o 
trambulină de 30—36 m pentru copii 
(evident, prin muncă patriotică), 
astfel că în iarnă, lingă trambulina 
mare, au putut sări și cei mici, au 
avut sărituri de 35 și 35,5 Yn. ceea ce 
este încurajator.

— Și vin copiii la acest sport ?
' — Vin, deoarece este spectaculos,
și nici nu e periculos, cum s-a dus 
vestea. Nu există decit cel mult pe
ricolul unei căderi la aterizare, care 
cădere nu conduce la accidentări 
grave, dat fiind unghiul mic de în
clinare al săritorului față de pantă. 
Nu se găsesc însă în comerț schiuri 
mici pentru copii (de 1,80—2,10 m). 
Poate că ar trebui convinsă între
prinderea specializată din Reghin să 
execute — o dată pentru cîțiva ani 
în continuare — și o comandă de cî
teva _șute de schiuri pentru cei mici.

specialiști care să-i învețe 
săriturile avem ?
sînt la ora aceasta, ar fi 
dacă ar pune toți umărul

nează 7 cadre specializate în săritu
rile cu schiurile, toate încadrate cu 
normă întreagă, iar la campionatele 
naționale de juniori au fost din în
treaga țară 15 săritori. în timp ce la 
seniori numai 5 1 Dacă fiecare din cei 
din Brașov ar fi lucrat cum lucrează 
colegul lor Aurel Munteanu. altă 
participare aveam la campionate. 
Așa, ne mulțumim cu elementele des
coperite și pregătite cu o rîvnă exem
plară de Stefan Moșa din Odorhei — 
care lucrează in producție și. în tim
pul liber, antrenează în mod volun
tar. ca activitate obștească, o serie de 
săritori ce s-au dovedit cei mai buni.

— Dar trambuline avem ?
— Nu lipsesc nici trambulinele. 

Lipsește interesul pentru îngrijirea, 
întreținerea și repararea lor. Nota- 
ți-le, care pe unde și în ce stare se 
află : două la Valea Strîmbă (lingă 
Gheorghieni), repuse nu de mult în 
funcțiune. întrucît fuseseră mai puțin 
folosite ; una la Odorhei (bună) ; 
una la . Harghita (căreia i-a putrezit 
însă pista de elan făcută din lemn) ; 
două la Miercurea Ciuc (stau să se 
prăbușească, deși la 500 m de ele e 
un cartier nou. cu patru scoli, din 
care copiii se uită pe fereastră la 
trambulinele părăsite, pe care ar pu
tea și ar dori să sară) ; una la Rîșnov 
(bună) ; două la Bunloc (părăsite) ; 
una la Paring (amenajată și întreți
nută bine de I.E.F.S.) ; una la Pre
deal (așa și-așa). Intr-o situație spe
cială se prezintă Poiana Brașov : aci 
a existat o bună trambulină de sări
turi de 90 m (pe care s-au organizat 
concursuri oficiale în anii ’50. dar 
a fost neglijată, și pe ea se face 
acum schi de agrement — ca și cînd 
pentru acesta n-ar fi atîtea alte 
pirții). Tot aci. pe o altă trambulină 
mai mică (e adevărat. începuse să-i 
cam putrezească lemnul, dar putea 
fi reparată sau ridicată pe pămînt) 
s-a băgat buldozerul !

— Mi se pare cel puțin criticabilă 
atitudinea de neglijență pe care 
consiliile populare și organele spor
tive din județele respective o au față 
de aceste trambuline pentru care 
s-au cheltuit bani și forță de muncă. 
Sîntem informați însă că la Poiana 
Brașov există intenții pentru des
chiderea lucrărilor la o mare tram
bulină nouă.

— Va fi bine venită, se înțelege. 
După cite știm insă, indicația con
ducerii partidului este de a nu se 
concentra pregătirile sportive in 
zone supraaglomerate și cu diverse 
tentații turistice. Or, la Poiana Bra
șov se îndreaptă toate loturile, din 
mai toate disciplinele sportive — 
chiar și natația. chiar și jocurile de 
sală. Iată de cp, poate ar fi mai 
nimerit ca săriturile cu schiurile de 
la trambulină să-și mute, treptat, 
„statul major" la Borșa, stațiune 
care dispune deja de o trambulină 
mare (cu punct de normă 90 m, 
permite sărituri pînă pe la 110 m), 
trambulină omologată de Federația 
internațională de schi, plus acea 
trambulină pentru copii despre care 
am vorbit. Iar proiectele organelor 
locale din Borșa sînt deosebit de 
încurajatoare în acest sens. ’

...Despre aceste proiecte aveam să 
aflăm unele amănunte asistînd la o 
discuție de lucru între primarul ora
șului Borșa — tovarășul Petru. Ro
man — și președintele C..T.E.F.S. 
Maramureș — tovarășul Ioan Pop. 
Interesul organului sportiv județean 
pentru sporturile de iarnă (ca șl 
pentru alte discipline în care Mara
mureșul a reușit succesele cunoscute) 
s-a întîlnit binefăcător cu dorința 
consiliului popular de a face din 
Borșa o stațiune care, nu peste prea 
multă vreme, să rivalizeze cu Poia
na Brașov in privința sportului — 
ceea ce constituie, după cum ne-am 
dat seama, un exemplu bun de ur
mat și pentru alte județe.

Numai că unele județe nici mă
car nu îngrijesc ce au. darmite să 
mai și dezvolte baza de pregătire a

■ schiorilor săritori (în ciuda faptului 
că această acțiune le-ar solicita doar 
cheltuieli de gîndire și inițiativă). 
Fiind vorba de o disciplină sportivă 
cu aderentă la copii, cu mare succes 
de public (chiar și în condițiile ac
tuale numărul spectatorilor la un 
concurs depășește 2 000, ajungînd 
pînă la 5 000), și fiind realmente 
perspective serioase de afirmare in
ternațională peste un răstimp de 5, 
maximum 10 ani — nu s-ar cuveni 
să intervină însuși Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport ?

nei) : Infidelitate conjugală — 15; 
Elisabeta I — 19.30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 
10,30; Pluralul englezesc — 19.30; 
(la Sala Palatului) : Zbor de 
sticleți — 11; 15,30.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleză — 20.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Idioata — 10; 15: Jocul 
vieții șl al morții — 19.30; (sala 
Studio) : Conversație... — 10,30;
Craii de Curtea Veche — 15,30; 
Sentimente și naftalină
•' Teatrul Ciulești (sala Majes
tic) : Totul in grădină — 10: Dra
gă mincinosule — 19.30: (sala Giu- 
lești) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19,30.'
• Teatrul evreiesc de stat : Cel 
care primește palme — 11: Mena- 
hem Mendel, om de afaceri — 
18.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De lă Cără
buș la Savoy — 19,30; (sala Vic
toria) : Nevestele vesele din Boe
ma — 19,30.

tr12.30; 20, 
14,15; 16;
• Sosea 
ROVIAR 
18; 20.15. 
13,30; 15,45; 18; 20,15. MODERN — 
9; 11.15; 13,30: 15,45; 18: 20,16.
• Artista, dolarii și ardelenii 
GRIVIȚA — 9: 11,15: 
18: 20, AURORA — 9 
15.45; 18; 20, TOMIS 
13.30: 15,45; 18; 20.
• Sub constelația gemenilor 
ZEȘTI — 9,45; 11.30; 13.30; 
17,30; 19,30.
© Bilet de întoarcere : DACIA 
9: 11.15; 13,30; 15.45; 18: 20.
• Rug și flacără î BUCEGI
15,30: 17.30: 19,30, FLACĂRA
15,30; 17.45; 20, POPULAR — 15,30; 
17,30: 19,30.
• Colosul din Rhodos î LIRA — 
9.15: 12; 16: 19, MUNCA — 9; 12; 
16; 19.a Cumpăna î DRUMUL SĂRII — 
16; 18 VIITORUL ’ “
18; 20,

• Teatrul Național (sala mică)' : 
Căruța cu paiațe — 10.30: Exame
nul — 16,30; 20; (sala Atelier) : 
Poezie, muzică, dans — 10: Trei 
pe o bancă — 15: Așteptindu-1 pe 
Godot — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Concert- 
spectacol dedicat Congresului al 
XI-lea al U.T.C. „Am fost, sîntem 
și vom fi" — 11; (Ateneul Ro
mân) : Concert simfonic' pentru 
elevii liceelor. Dirijor : Ludovic 
Baci. Solist : Sorin Melinte — 11. 
t> Opera Română : Madame But
terfly — 11; Giselle — 19.
• Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 10,30: Miss Helyelt — 
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 10.30: Undeva, o lumi
nă — 19,30: (sala Grădina Icoa-

19.

• întoarcerea lui Vodă Lăpușnea-
nu : PATRIA — 9: 12; 16: 19. FA
VORIT — 8,45: 11,30; 14.15
19,45, CULTURAL — 9.30;
16; 19.
• Mizerabilii : SCALA — 9,15;
11,45; 14,15; 17: 19,45, BUCUREȘTI 
— 9: 11,15: 13.30: 15,45: 18: 20,15.
• Fata de pe lac : CAPITOL — 
9; 11.15: 13,30: 15,45; 18: 20.15.
© Prima mea vară : CENTRAL — 
9,30: 11.30: 13.30: 15.30; 17.30; 19.30. 
© Mijlocaș la deschidere ; CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14: 16: 18; 
20. VICTORIA — 9: 11.15: 13,30;
15,45: 18: 20
• Sălbaticul : LUCEAFĂRUL —
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. FESTI
VAL — 9; 11,45; 14,30: 17.15: 20,
EXCELSIOR — 9; 11.15: 13,30;
15.45; 18: 20,15.
• Studentul, computerul și car*

Gheorqhe MITROI

AZI, LA FOTBAL

15,45;

— Dar 
pe copii

— Citi 
suficienti 
și sufletul. Dar numai că se întîmplă 
și așa : in județul Brașov funcțio-

Campionatul diviziei A la fotbal 
continuă astăzi cu etapa a 24-a, in 
care se vor disputa următoarele me
ciuri : Steaua — Chimia Rm. Vîlcea 
(stadionul „Steaua") ; Gloria Buzău— 
Politehnica Iași ; Universitatea Cra
iova— S.C. Bacău ; Jiul Petroșani — 
Olimpia Satu Mare ; C.S. Tîrgoviște— 
F.C.M. Galați ; F.C. Argeș Pitești—

Sportul studențesc ; Politehnica Ti
mișoara—Universitatea Cluj-Napoca; 
F.C Olt — F.C. Baia Mare ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Dinamo.

Cu excepția partidei F.C. Argeș Pi
tești — Sportul studențesc, progra
mată la ora 14,00, toate celelalte jocuri 
vor începe la ora 16,00.

• CELULELE VII IN
IMPONDERABILITATE.

După cum rezultă din cercetă
rile efectuate pină acum de spe
cialiștii sovietici, condițiile zbo
rurilor cosmice nu au o influență 
negativă asupra celulelor vii — 
relatează agenția T.A.S.S. Expe
rimente realizate la bordul ve
hiculelor cosmice au arătat că 
imponderabilitatea nu împiedică 
creșterea și dezvoltarea organis
melor. De exemplu, in cursul 
experimentelor efectuate cu in
secte nu a fost constatată vreo 
influență a imponderabilității 
asupra ciclului lor de dezvoltare 
sau asupra structurii lor interne 
și înfățișării exterioare. Studie- 

. rea structurii celulelor mamife-

relor ce s-au aflat în condiții de 
imponderabilitate nu a eviden
țiat nici o deosebire esențială 
fată de cea a celulelor animale
lor ce n-au părăsit Terra. Re
zultatele de pînă acum ale expe
rimentelor permit să se presu
pună — consideră oamenii de 
știință sovietici — că, in prin
cipiu, imponderabilitatea nu re
prezintă o piedică pentru desfă
șurarea etapelor fundamentale 
din viața organismelor.

• TELEVIZIUNEA 
GLOBALĂ. Introducerea sa
teliților de telecomunicații a 
deschis era televiziunii mon
diale. Este adevărat, pînă acum 
emisiunile recepționate simultan

de aproape toate țările lumii 
sînt incă o foarte rară excepție, 
rezervată numai unor evenimen
te de însemnătate deosebită, e- 
xemplul cel mai cunoscut fiind 
debarcarea omului pe lună. In 
curind însă, emisiunile TV la 
scara întregului glob, sau cel 
puțin a unui continent, vor de
veni, se pare, un lucru obișnuit.' 
Așa, de pildă, televiziunea fran
ceză intenționează — prin pla
sarea unei rețele de sateliți per
manent — să-și extindă raza de 
cuprindere asupra, practic, în
tregii Europe. Or, in acest caz 
se ridică problema limbii în care 
se efectuează emisiunile. Și a- 
ceastă problemă urmează să-și 
afle dezlegare, prin faptul că se 
va asigura, tot cu ajutorul sa
teliților, prezentarea simultană

(pentru aceleași secvențe de 
imagini) în mai multe limbi. Cu 
ajutorul unui dispozitiv de te
lecomandă cu clape, telespecta
torul va putea selecționa limba 
care îi este
— in felul
globală —nu numai imaginea, ci 
și sunetul — transformindu-se 
într-o realitate cotidiană.

cea mai accesibilă 
acesta televiziunea

plinește o jumătate de secol de 
activitate artistică neîntreruptă. 
Departe de a se gîndi la retra
gere. actrița, astăzi în vîrstă de 
72 de ani, intenționează să dea 
în continuare viață, spre satis
facția cinefililor, unor noi ro
luri. Astfel, ea urmează să apa
ră, în cel de-al 100-Iea film al 
carierei sale, intr-o producție a 
studiourilor Walt Disney.

® O JUMĂTATE DE 
SECOL DE ACTIVITATE 
CINEMATOGRAFICĂ. în 
cursul acestui an, cunoscuta ac
triță de cinema Bette Davis îm-

• MAI APROAPE DE 
STELE. Sub cupola noului Ob
servator astronomic bulgar din 
masivul Rojen, munții Rodopi, 
a fost instalat un telescop cu dia-

metrul de doi metri, destinat 
studierii compoziției chimice, 
temperaturii, densității electro
nice, altor caracteristici ale at
mosferei stelare și observării 
corpurilor mobile din categoria 
sateliților ori rachetelor cosmice. 
Cu ajutorul puternicului său 
obiectiv pot fi distinse peste o 
sută de stele existente în cuprin
sul patrulaterului neregulat for
mat de Ursa Mare, in timp ce 
cu ochiul liber se pot vedea doar 
7—8 stele. Observatorul din Ro- 
dopi dispune de încă două te- 
lescoape mai mici : unul — cu 
diametrul de 60 cm — destinat 
electrometrie! stelelor și gala
xiilor de primă mărime, celă
lalt — cu diametrul de 50 cm — 
pentru studierea stelelor de mă
rime variabilă și a exploziilor 
stelare.

• AL TREILEA VIRUS 
AL HEPATITEI. De mai mulți 
ani biologii cunoșteau doi vi
ruși ai hepatitei, respectiv viru
sul „A" și virusul „B". Ei știau 
însă, de asemenea, că în anu
mite cazuri, maladia e provocată 
de un al treilea virus, rămas 
necunoscut pînă de curînd, cînd 
o echipă a Facultății de medicină 
din Lyon a reușit să-I identifice, 
fotografiindu-1 cu ajutorul mi
croscopului electronic. Acest vi
rus seamănă mult cu virusul „B", 
el fiind transmis, de asemenea, 
prin transfuzie sanguină și pro- 
vocînd hepatite cronice. Se con
sideră că prin recenta descope
rire se va perfecționa detecta
rea „purtătorilor cronici" ai a- 
genților hepatitei. Prin identifi
carea donatorilor al căror singe

este eventual contaminat se va 
putea, astfel, evita transmisia 
involuntară a acestei maladii.

• „OPERAȚIUNEA 
RHINO". în urmă cu 10 ani, 
savana kenyană era încă popu
lată de 17 000 rinoceri. Vînătoa- 
rea excesivă și braconajul (din 
1977 vînătoarea de rinoceri este 
interzisă) au dus însă la împu
ținarea drastică a acestei specii. 
Pentru a salva cele circa 1 500 
exemplare care mai trăiesc în 
spațiile întinse și greu contro
labile ale nordului Kenyei, au

toritățile de la Nairobi au ini- 
' țiat așa-numita „Operațiune 
Rhino" de strămutare a rinoce
rilor într-o rezervație din apro
pierea capitalei, unde animalele 
pot fi mai ușor protejate.



BRUXELLES

Manifestare a prieteniei româno-belgiene 
cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la stabilirea 

relațiilor diplomatice
BRUXELLES 22 (Agerpres). — In 

cadrul manifestărilor consacrate cen
tenarului stabilirii relațiilor diplo
matice dintre România si Belgia, 
Grupul parlamentar de prietenie Bel- 
gia-România a organizat, la Bru
xelles, o reuniune la care au 
participat membri ai grupului parla
mentar de prietenie, deputati si se
natori.

Președintele grupului parlamentar, 
senatorul Andre Sweert, a subliniat 
semnificația acestui eveniment in 
Istoria relațiilor dintre cele două țări. 
Evocind momentele istorice trăite de 
popoarele român si belgian, vorbito
rul a evidențiat vocația acestora de 
a conlucra pentru dezvoltarea rapor
turilor lor bilaterale și pentru crearea 
unei atmosfere de pace și înțelegere 
în Europa și in lume. Senatorul 
Andre Sweert a reliefat, in continua

re, poziția constructivă și rolul activ 
pe care îl joacă România, președin
tele Nioolae Ceaușescu, in promo
varea rezolvării problemelor majore 
ale omenirii, în soluționarea litigiilor 
dintre state pe cale pașnică, prin 
negocieri, pe baza principiilor inde
pendentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, a 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta.

A luat cuvîntul, de asemenea, am
basadorul României in Belgia. Iulian 
Văcărel, care a subliniat rolul de
terminant al vizitelor la nivel înalt 
în dezvoltarea pe multiple planuri a 
relațiilor dintre România și Belgia, 
al documentelor semnate cu aceste 
prilejuri, precum și aportul colaboră
rii dintre parlamentarii celor două 
țări la amplificarea raporturilor din
tre popoarele român și belgian.

’AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

IN AJUNUL CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.M.S.U.

Realizări și înnoiri 
pe șantierele Ungariei socialiste

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
® Continuă schimburile de focuri în sudul țării • Apel la 
cooperare adresat părților aflate în conflict de către secre

tarul general al O.N.U.
BEIRUT 22 (Agerpres). .— Artileria 

grea a milițiilor conservatoare sece
sioniste ale fostului maior Saad 
Haddad a continuat, vineri, bombar
damentele asupra regiunii Saida, 
atingînd centrul orașului și provocînd 
panică in rindul populației — rela
tează corespondenții de presă aflați 
în regiune, citați de agențiile M.E.N. 
și A.F.P. Au suferit avarii clădirea 
municipalității și Universitatea liba
neză.

Mai multe alte localități situate la 
est și sud de acest oraș au fost, de 
asemenea, ținta tirurilor artileriei 
milițiilor conservatoare.

Pe de altă parte, așa cum relatează 
agenția Reuter, artileria grea a mi
lițiilor. conservatoare secesioniste a 
deschis focul sîmbătă dimineață asu
pra orașului Nabatiyeh, cartierul ge
neral al forțelor palestiniano-progre- 
siste libaneze, provocînd distrugerea 
mai multor clădiri din piața centrală.

Totodată, avioane israeliene au 
efectuat zboruri de recunoaștere dea
supra orașelor Tyr și Saida.

NAȚIUNILE UNITE. — Reprezen
tantul Libanului la Națiunile Unite, 
Ghassan Tueni, intr-o scrisoare adre- » 
sată secretarului general al O.N.U. șl 
președintelui Consiliului de Securita
te, a protestat „în modul cel mai ener
gic" împotriva „unei noi serii de acte

COLABORAREA ROMANO-CEHOSIOVACA IN DOMENIUL CULTURAL. 
La Praga a avut loc cea de-a doua sesiune a Comisiei mixte guverna-, 
mentale româno-cehcslovace de colaborare culturală, care a analizat mo
dul cum se desfășoară relațiile culturale, artistice, științifice, de învâțămînt 
dintre cele două țări, felul cum sînt realizate hotărîrile stabilite la nivelul 
cel mai înalt. Totodată, au fost convenite principalele orientări ale colabo
rării in domeniile respective pentru perioada 1981-1985. La încheierea 
sesiunii, Aurel Duca, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, și Dusan Spacil, adjunct al ministrului afacerilor externe, au semnat 
un document privind, stadiul actual 
româno-cehoslovace.

TRADIȚIONALA 
DE PRIMÂVARA A 
MUNCII JAPONEZI 
ia amploare. Lucrătorii de la căile 
ferate, metalurgist», muncitorii și 
funcționarii de la numeroase între
prinderi de stat și-au formulat 
deja revendicările privind îmbună
tățirea condițiilor de muncă și de 
viață, asigurarea locurilor de mun
că. Aproximativ 9 000 000 de mem
bri ai sindicatelor, reuniți în ca
drul Comitetului unificat pentru 
organizarea ofensivei de primăvară 
1980, se pregătesc să-și susținută 
revendicările cu acțiuni greviste.

și perspectivele raporturilor culturale

CAMPANIE 
OAMENILOR 

continuă să
ZIARUL „DONG-A ILBO" — 

unul dintre cele mai mari cotidiana 
din Coreea de Sud — a dat publi
cității, la Seul, o declarație prin 
care se cere autorităților suspenda
rea imediată a cenzurii aflate in 
vigoare în baza „legii marțiale ex
traordinare", Declarația subliniază 
că cenzura aspră Instituită în Co
reea de Sud dăunează atit unității 
naționale, cit și corectei informări. 
Se cere, totodată, fixarea unui ter
men, cît mai curînd posibil, pentru 
abrogarea măsurilor antidemocra
tice, cum este și cenzura, în vede
rea edificării unei societăți demo
cratice.

PRIMIRE LA BEIJING. Hua 
Guofeng. premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, l-a primit pe 
Mohamed Ennaceur. trimis special 
al președintelui Tunisiei. Habib 
Bourguiba. Au fost examinate sta
diul cooperării dintre cele două 
țări, precum și o serie de ’proble
me internaționale actuale, transmi
te agenția China Nouă.

ACORDUL PRIVIND ÎNFIINȚA
REA UNEI COMPANII MIXTE în 
domeniul construcțiilor navale cu 
participarea unor întreprinderi spe
cializate din China și Hong Kong, 
precum și a firmei „World Finance 
International Ltd.", a fost semnat 
la Beijing.

de agresiune comise de Israel împo
triva sudului Libanului". Diplomatul 
libanez și-a rezervat dreptul de a 
cere convocarea de urgență a Consi
liului de Securitate „in cazul în care 
situația se va agrava și nu ar fi în
treprinsă nici o măsură pentru frîna- 
rea escaladării actuale".

Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, și-a exprimat profunda 
îngrijorare în legătură cu schimbu
rile de focuri înregistrate in sudul 
Libanului, care par să fie declanșate 
de milițiile conservatoare comandate 
de Saad Haddad. Totodată, Waldheim 
a lansat un apel tuturor părților an
gajate în conflict să- coopereze cu 
UNIFIL în vederea restabilirii înce
tării focului.

„CIOCIRLIA". La Universitatea 
din orașul finlandez Turku a avut 
loc adunarea de constituire a Aso
ciației prietenilor limbii și literaturii 
române, denumită simbolic „Ciocîr- 
lia". Membrii asociației și-au pro
pus drept obiectiv adîncirea cunoaș
terii tezaurului culturii românești in 
Finlanda, strîngerea și pe această 
cale a legăturilor de prietenie și ' 
colaborare dintre tineretul și popoa
rele celor două țări.

Consultări în vederea formării 
unui nou guvern italian

ROMA 22 (Agerpres). — Președin
tele Italiei, Alessandro Pertini, a 
încheiat vineri seara cel de-al doilea 
tur de consultări cu liderii partidelor 
politice reprezentate în parlament, în 
vederea soluționării crizei guverna
mentale declanșate ca urmare a de
misiei cabinetului tripartit minoritar 
condus de premierul democrat-creș- 
tin, Francesco Cossiga.

Pertini turnează să desemneze du
minică pe succesorul lui Cossiga.

După cum informează agenția France 
Presse, consultările dintre președin
tele tării și liderii socialiști și cei re
publicani au relevat dificultățile mari 
care stau in calea formării unui nou 
cabinet. Astfel, în timp ce socialiștii 
au pus accentul pe necesitatea de a 
fi instituit un nou guvern înainte de 
a fi fixat și discutat programul său, 
republicanii s-au pronunțat pentru 
elaborarea unui program înainte de 
a fi alcătuit un cabinet.

PROBLEMA CONTRIBUȚIEI 
MEMBRILOR C.E.E. LA BUGE
TUL COMUN. Guvernele vest- 
german și danez sînt de acord că 
este necesar să se ajungă la o so
luționare a problemei contribuției 
financiare ce revine fiecărei țări 
membre a C.E.E., generată de ce
rerea britanică de a i se reduce 
contribuția la bugetul 
fixată la 1,2 miliarde lire sterline 
și pe care o consideră exagerat de 
mare. In cursul unei conferințe de 
presă, cancelarul R.F.G.. Helmut 
Schmidt, și premierul Danemarcei, 
Anker -Joergensen, care s-a aflat 
în vizită oficială la Bonn, au de
clarat că o soluție este posibilă, 
dacă se vor rezolva concomitent și 
alte probleme 
niul agricol.

CONVORBIRILE DINTRE PRE
MIERII NOII ZEELANDE $1 
AUSTRALIEI. Primul ministru al 
Australiei, Malcolm Fraser, și-a în
cheiat vizita oficială efectuată in 
Noua Zeelandă, in timpul căreia a 
conferit cu premierul țării gazdă, 
Robert Muldoon. In comunicatul 
comun publicat la sfîrșitul convor
birilor se arată că cei doi șefi de 
guvern au convenit asupra dezvol
tării colaborării bilaterale în dome
niile: turism, energie, comerț, cer
cetare științifică și dezvoltare teh
nologică, transporturi și finanțe.

REUNIUNE CONSULTATIVA 
In probleme ale energiei. 
Primul ministru 
Odvar Nordli, a adresat șefilor 
de guvern din 
invitația de a participa-. în zilele 
de 12 și 13 mai, la Oslo, la o reu
niune consultativă în probleme ale 
energiei. După cum precizează a- 
genția D.P.A., In cadrul reuniunii, 
miniștrii industriei și energiei din 
Danemarca. Finlanda, Islanda, Nor
vegia și Suedia vor prezenta ra
poarte cu privire la situația actuali. 
In domeniul energiei.

al Norvegiei,'

țările nordice

comunitar,

disputate din dome-

„Este necesară intensificarea luptei pentru pace, 
pentru reducerea încordării și dezarmare"

— relevă un document al C.C. al P.C. Finlandez
HELSINKI 22 (Agerpres) — Ple

nara C.C. al P.C. Finlandez, care a 
avut loc la Helsinki, a adoptat o de
clarație cu privire la situația inter
națională. Documentul subliniază că, 
în condițiile actuale, una dintre cele 
mai importante sarcini ale partidului 
este lupta pentru întărirea păcii in 
întreaga lume, pentru reducerea în
cordării, întărirea securității popoare
lor și dezarmare. P.C. Finlandez —

se spune, totodată, în declarație — 
consideră necesar ca guvernul Finlan
dei să promoveze o politică activă și 
consecventă vizînd continuarea pro
cesului de destindere, să aducă o 
contribuție majoră la pregătirea reu
niunii de la Madrid a reprezentanți
lor statelor participante la Conferin
ța pentru securitate și cooperare in 
Europa.

Amînarea scrutinului 
din Turcia

ANKARA 22 (Agerpres). — Scruti
nul la care urmau să participe, sîm
bătă, membrii parlamentului Turciei 
în vederea alegerii celui de-al șapte
lea președinte al țării a fost amînat 
pentru data de 25 martie, a anunțat 
președintele parlamentului. Cahit 
Karakas.

Aminarea, relatează agențiile France 
Presse si Reuter, s-a datorat faptului 
că cele două principale formațiuni 
politice ale țării. Partidul Dreptății 
(de guvemămlnt) și Partidul Repu
blican al Poporului (de opoziție), nu 
au reușit să cadă de acord asupra 
umil candidat comun.

COLOCVIUL
INTERNAȚIONAL

UNESCO

SOARELE

DEFICITUL BALANȚEI COMER
CIALE FRANCEZE s-a ridicat la 
4 266 milioane franci in luna fe
bruarie. Exporturile au atins 39 272 
milioane de franci, iar importurile 
43 538 milioane. Potrivit explica
țiilor date de Ministerul Comerțu
lui Exterior al Franței, deficitul pe 
luna februarie se datorește. în pri
mul rînd. niveltllui ridicat al fac
turii en.ergetice.

CONSILIUL MUNICIPAL AL 
ORAȘULUI NEW DELHI, care era 
dominat de membrii partidului de 
opoziție Janata, a fost dizolvat de 
guvernul indian. Consiliul munici
pal a fost ales pentru un mandat 
de cinci ani, în iunie 1977.

O ȘEDINȚA EXTRAORDINARA 
a Comitetului Executiv al Partidului 
African al Independenței din Gui
neea Bissau și Insulele Capului Ver
de (P.A.I.G.C.), care a aprobat pro
iectul primei constituții a Republicii 
Capului Verde și pe cel al primei 
constituții a Republicii Guineea 
Bissau, a avut loc la Bissau. Ambele 
documente vor fi supuse dezbaterii 
membrilor partidului.

PROCLAMAREA INDEPENDENȚEI STATULUI ZIMBABWE, în cursul lunii 
viitoare, reprezintă un triumf pentru toate popoarele africane și forțele pro
gresiste din lume, se arată într-o declarație a Congresului Național African, 
dată publicității Io Lusaka. Masele exploatate din Republica Sud-Africană, 
ca și cele din Namibia, se arată in document, salută victoria 
Zimbabwe, care confirmă faptul că raportul de forțe in sudul 
schimbă in favoarea majorității africane.

poporului j 
Africii se

Capriciile vremii
Venirea primăverii a coincis în 

Europa cu o nouă ofensivă, a frigu
lui, de care nu a fost scutită nici 
Franța. La Paris, f ulgi mari de ză
padă cad cu intermitență, dar nin
sorile s-au înregistrat aproape in 
întreaga țară, cu excepția sudului. 
Meteorologii au anunțat că in ma
sivele muntoase din Al-pl exista ris
cul unor importante avalanșe.

Și în alte țări din vestul conti
nentului se menține frigul. In R.F.G. 
termometrele au coborit încă de joi 
sub zero grade și se mențin în con
tinuare la temperaturi scăzute.

Austria a fost, de asemenea, sur
prinsă de revenirea neașteptată a 
iernii, iar In Elveția numai zonele 
sudice se bucură de un timp parțial 
însorit.

In Belgia și Olanda — tempera
turi deosebit de scăzute și brumă. 
De cealaltă parte a Canalului Mine- 
ci-i condițiile atmosferice sînt și mai 
nefavorabile : ninsorile au pus 
stăpînire pe Scoția. Țara Galilor și 
pe întreg nordul Angliei.

In Italia clima este ceva mai 
blîndă, iar în Spania și Portugalia 
bate un vint puternic.

- inepuizabilă sursă energetică 
cu multiple utilizări

MlINE, LA BUDAPESTA lși în
cepe lucrările cel • de-al XII-lea 
Congres al P.M.S..U, — eveniment de 
mare Însemnătate în viata comuniști
lor, a întregului popor vecin și prie
ten. La Conferința organizației de 
partid budapestane, ca dealtfel și la 
celelalte manifestări similare, comu
niștii au trecut în revistă realizările 
obținute în perioada care a trecut de 
la Congresul al XI-lea. au dezbă
tut și adoptat în unanimitate măsu
rile preconizate în „Tezele C.C. al 
P.M.S.U.". Adunările și conferințele 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
lucru, constituind un bun preludiu al 
congresului. Oamenii muncii și-au 
luat angajamentul să-și sporească 
eforturile pentru a da la timp în func
țiune viitoarele obiective care vor 
întări potențialul economic: atomo- 
centrala electrică de la Paks, afla
tă în construcție, cascada de ame
najări hidroenergetice Gabcikovo — 
Nagymaros, care - se va construi în 
cursul acestui deceniu în coope
rare cu Cehoslovacia, noile magis
trale de căi ferate electrificate sau 
șosele asfaltate, noile construcții de 
locuințe din capi
tală și din alte 
orașe. Pretutin
deni, în întreprin
derile industriale, 
agricole și de con
strucții se stabi
lesc măsurile pentru Înfăptuirea noi
lor sarcini preconizate și se evaluea
ză posibilitățile de obținere a unei 
Înalte eficiente economice, da renta
bilizare a producției.

VIZITAREA ÎNTREPRINDERII DE 
INSTRUMENTE DE PRECIZIE din 
Budapesta oferă o imagine eloc
ventă a îmbinării cercetării științifice 
cu producția, potentată de efortul 
constructiv al oamenilor muncii ma
ghiari. Asemuind această întreprin
dere cu acel zeu al antichității’ care 
avea două fete — una privind in tre
cut, cealaltă în viitor — colegii .ma
ghiari au poreclit-o. Ianus. Direc
torul general. Bâdor Istvăn. ne 
relatează că, apărută In anul 1900, 
sub forma unei mici făbricute care 
producea manometre și termometre, 
întreprinderea a devenit in anii so
cialismului o mare unitate cu 7 000 
de muncitori. și cu filiale in Bu
dapesta, Bicske și Kecskemăt. Acum 
produce aparate și piese pentru au
tomobile. instalații telemetrie® șl 
multe alte asemenea produse cu 
nume complicate, peste 50 la sută 
din produse fiind exportate in di
verse țări ale lumii, printre care și 
România.

„Privim in trecutul uzinei, pen
tru a folosi bogata ei experiență și 
a-i înmulți realizările in viitor" —• 
ne spune tovarășul Bâdor. Și o se
rie de aspecte ale experienței de la 
această întreprindere au devenit, in
tr-adevăr, bun al Întregii țări. Aici 
s-a născut, de pildă, prima brigadă 
socialistă de muncă, sub conducerea 
brigadierului Csiklay Săndor, brigă
zile de acest gen, care au luat apoi 
ființă în multe întreprinderi, fiind 
purtătoare ale unei puternice mișcări 
de inovații care îmbogățește continuu 
zestrea tehnică a industriei ungare. 
Numai la întreprinderea budapestană 
vizitată, economiile rezultate din ino
vații au însumat anul trecut 3 mi
lioane de forinți.

Dealtfel, efortul acestui colectiv este 
îndreptat spre continua automatiza
re a producției. Cum va arăta în
treprinderea in viitor, ne-am putut 
imagina de pe acum, vizitînd secții
le ei. La secția injectoare. de pil
dă, mașinile automate au înlocuit 
muncitorii în proporție de 50 la sută, 
iar la secția galvanizare o singură 
linie automată, condusă de trei mun
citori, prelucrează toate piesele pro
duse în uzină. Datorită automatiză

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

rii, întreprinderea și-a dublat pro
ducția în ultimii 5 ani.

COMBINATUL DE LA BABOLNA 
Gospodăria agricolă de stat din Ba- 
bolna, situată in județul Komă- 
rom, în apropierea Dunării, este un 
adevărat avanpost al producției agri
cole. Gospodăria se Întinde pe o su
prafață de peste 20 000 de hectare și 
e profilată pe zootehnie — îndeosebi 
creșterea și îngrășarea porcilor, creș
terea puilor și producția de ouă. Vo
lumul producției acestei gospodării 
este impresionant : peste două mili
oane de porci îngrășati anual, milioane 
de păsări și sute de milioane de ouă 
La rampele gospodăriei se încarcă 
zilnic vagoane cu porci, pui și ouă. O 
parte din produse sînt destinate ex
portului; gospodăria livrînd anual în 
diverse țări ale lumii bunuri în 
valoare de 30 milioane dolari și 28 mi
lioane ruble. De pe aeroportul din 
Babolna decolează în fiecare an 1 300 
avioane avînd la bord cutii cu ouă 
sau păsări și purtind marca gospodă
riei — un trifoi cu 4 foi și inscripția 
„Tetra". O tradiție a gospodăriei din 

Babolna este și 
creșterea cailor 
de rasă arabă și 
englezească.

Acum, în preaj
ma Congresului 
comuniștilor un

guri, crescătorii de animale de a 
Babolna sînt animați de hotărlrta 
de a adăuga succeselor trecute al
tele menite să ridice și mai mult 
productivitatea. Și. aici, ca și în in
dustrie, „pîrghia" cu ajutorul căreia 
este „împinsă" gospodăria înainte o 
constituie automatizarea.

ÎNCEPUT de primavara. p« 
străzile Budapestei apăruseră, cind 
ne-am aflat in capitala tării vecine și 
prietene, ghioceii... Odată cu prevesti
torii primăverii, numeroasele șantiere 
budapestane iși reluaseră viata ani
mată, specifică noului sezon ce începa 
pentru constructori. Numai la Buda
pesta statul cheltuiește pentru con
strucții peste 10 miliarde forinti pe 
an. Ca urmare, construcția de locuințe 
avansează cu un ritm de aproximativ 
18 000 de locuințe anual sau aproape 
90 000 într-un cincinal. Paralel, s-au 
modernizat și continuă să se moderni
zeze noi cartiere — cum sînt Csepel, 
Obuda, Kelenfold și altele.

Construcțiile ridicate la Budapesta 
în preajma congresului adaugă un 
plus de frumusețe și de confort ur
banistic acestui mare și frumos oraș 
de pe malurile Dunării. De pildă, 
spitalul din cartierul Dăl-Pest care 
va deveni cea mai .modernă insti
tuție medicală budapestană ; sau 
marele complex comercial ce se ri
dică în piața Orsvezăr, care înglo
bează 34 de magazine intr-unui sin
gur, o pasarelă pentru pietoni peste 
strada Kerepesi, legînd complexul de 
o platformă pe care pot fi parcate 
260 de automobile. Acestor construc
ții Ii se adaugă lucrările de lărgi
re a rețelei de metro. Zilele trecu
te se lucra la finisarea ultimului 
tronson al noii linii ce leagă un car
tier al orașului de gara Kobânya — 
Kispest, care va ridica la pește 5 
milioane numărul pasagerilor bu- 
dapestani ce beneficiază zilnic de 
transportul în comun.

Efervescenta zilelor premergătoare 
Congresului P.M.S.U. e generată de 
același efort constructiv al oameni
lor muncii, de optimismul si încre
derea lor în viitor, demonstrînd 
hotărîrea întregului popor de a duce 
Ia îndeplinire noile și marile sar
cini ce vor fi trasate de forumul co 
muniștilor privind edificarea in co. 
tinuare a socialismului, ridicarea bu
năstării materiale și spirituale a po
porului. ’

A. MUNTEANU

Orașele inverse
In condițiile penuriei crescinde de petrol și alte surse „clasice" de combustibil, in 

întreaga lume se constată o intensificare a preocupărilor pentru utilizarea altor resurse ener
getice, inclusiv cea solară. După unele începuturi timide, asistăm în prezent la trecerea spre 
valorificarea tot mai largă a acestei energii. Pentru dezbaterea modalităților multiple de 
utilizare a energiei solare, cu cîtva timp în urmă, în Spania, la Santiago de Compostela, a 
avut Ioc, sub egida UNESCO, un colocviu internațional, grupajul de mai jos propunîndu-și să 
înfățișeze cîteva din concluziile acestei reuniuni.

Centrale electrice câ

Stații de pompare pentru irigații
Posibilele aplicații ale energiei 

solare sînt nenumărate, în micile 
așezări rurale din țările în curs de 
dezvoltare ea poate sluji la ilumi
nat, la gătit, la pomparea apei și 
Ia irigații.

în acest scop, metoda cea mai Ies- 
nicioasă este aceea a conversiunii 
directe a radiațiilor solare îri elec
tricitate, cu ajutorul așa-numitelor 
celule fotovoltaice. Specialiștii de 
Ia Institutul Stanford, din S.U.A., 
au descoperit, de curînd, mijlocul 
de a fabrica la un preț redus celu
lele fotovoltaice al căror component

de bază este siliciul — element 
foarte răspîndit in natură. Prin 
noua metodă, costul/.prelucrării u- 
nui kilogram de siliciu a scăzut de 
la 60 de dolari la numai 5 dolari.

Specialiștii consideră că, avînd în 
vedere ritmul în care crește prețul 
petrolului, energia solară ar putea 
deveni competitivă, peste numai 
2—3 ani, pentru acționarea, de pil
dă, a stațiilor de pompare pentru 
irigații — contribuind astfel la re
zolvarea unei probleme de mare im
portanță pentru țările în curs de 
dezvoltare.

„Comune solare 
integrate*4

Algeria, țară ce beneficiază 
de un număr record de zile în
sorite, a inițiat o experiență de 
mare anvergură — realizarea 
unei „comune solare Integrate", 
ce urmează să fie terminată in 
1982. Va fi vorba de un com
plex solar in cadrul căruia ener
gia soarelui va fi transformată 
în energie termică și electrică, 
slujind totodată la reciclarea 
apelor reziduale, a deșeurilor 
solide și la producerea de bio- 
gaz — toate acestea în strinsă 
legătură cu mecanizarea cultu
rilor și experimentarea de noi 
specii de plante' agricole cu ran
dament sporit.

In țările dezvoltate care benefi
ciază de un număr mai mare de 
zile însorite pe an te preconizează 
construirea de centrale solare de 
mare capacitate. Acestea sînt alcă
tuite in principal din oglinzi uriașe 
ce concentrează razele soarelui 
asupra unui cazan cu apă, aburii 
formați acționînd un generator care, 
la rindul lui, alimentează cu elec
tricitate o rețea de tip clasic, Un

sistem de stocaj permite centralei 
să funcționeze și noaptea.

Prototipul unei astfel de centrale, 
cu o capacitate de 10 000 de kWh. 
se află în curs de construire la 
Barstow, in California, urmînd să 
intre in funcțiune în 1981-1982,

In Pirineii francezi, la Odeillo, 
funcționează, dealtfel, de mai mult 
timp, o instalație similară, cu aceeași 
capacitate.

„Fenne energetice44
Transformarea biologică a ener

giei solare prin procesul fotosinte- 
zei furnizează anual, sub forma bio- 
masei, o rezervă de energie de 10 
ori mai mare decît consumul mon
dial de energie. Deocamdată, ex
ploatarea. biomasei are o eficacitate 
redusă. Se află însă In studiu me
tode de mai mare eficacitate ce vor 
putea fi folosite pe zone întinse ale 
globului. în Noua Zeelandă se pre
conizează, de pildă, crearea de ..fer

me energetice", unde să fie culti
vate plante cu un potențial energe
tic ridicat, prin exploatarea cărora 
se vor economisi sume însemnate, 
cheltuite in prezent pentru achizi
ționarea de petrol și derivați.

în afară de arbori, pentru plan
tațiile energetice se pot avea în ve
dere diferiți arbuști, Ierburi și alge, 
în Australia au fost studiate in acest 
scop cinci specii de iarbă, obținîn- 
du-se unele rezultate promițătoare.

in 
cu

de

încălzirea locuințelor
Pentru încălzirea locuințelor, energia solară poate fi 

valorificată în două moduri. Există astfel case solare 
„active" : o serie de captatori instalați sub sticlă, pe 
panta acoperișului, încălzesc fie apa, fie aerul, care, 
prin redistribuire în interiorul casei, asigură încălzirea 
centrală. Casa solară „activă" necesită o oarecare - teh
nică : folosirea de motoare, pompe, ventilatoare, co
menzi electronice ș.a.

Există însă și o altă modalitate de valorificare a 
energiei solare : așa-numitele case „pasive", care nu 
necesită nici un fel de tehnică specială. Căldura solară 
pătrunde printr-o fereastră mare orientată spre sud, 
fiind îndreptată spre un zid gros, de unde radiază 
apoi, treptat, spre toate încăperile locuinței. Pe acest 
principiu sînt construite de multă vreme casele tra
diționale de pe litoralul mediteraneean sau din Asta 
centrală — „combustibilul" astfel valorificat fiind 
gratuit și în cantități nelimitate.

Iată cum arată o casă solară „activă" (în stînga), cu 
captatori instalați pe acoperiș, și o casă solară „pasivă", 
care nu recurge la asemenea dispozitive, ci folosește 
energia „astrului zilei" printr-o mai bună orientare 

spre soare

De la frigider Ia bariere de cale ferată...
• Firma Zeopower Co (S.U.A.) a realizat un frigider care funcțio

nează cu ajutorul căldurii solare, fără să necesite reparații circa 20 de 
ani, cu condiția să nu existe o întrerupere a perioadelor însorite mai 
mare de trei zile.

• Farul din portul Shanghai va funcționa pe bază de energie solară. 
O instalație specială va înmagazina energie solară in timpul zilei și va 
produce electricitate In timpul nopții.

• Primele bariere de cale ferată care, funcționează cu ajutorul ener
giei solare au fost instalate în apropierea orașului francez Tours. Ener
gia preluată cu ajutorul unor fotoelemente e înmagazinată intr-un acu
mulator și utilizată apoi pentru acționarea barierei, a semaforului și a 
semnalului acustic.

• Administrația întreprinderilor de telefoane din Australia a trecut 
Ia folosirea energiei solare pentru a-și putea extinde serviciile în zone 
izolate, unde construirea unor generatoare electrice clasice nu e justi
ficată din punct de vedere economic.

• Casele, vechi de peste 100 de ani, de pe una din străzile centrale 
din Londra, au fost prevăzute cu panouri solare. Chiar in condițiile cetei 
londoneze specifice, căldura solară asigură, din martie și pînă în octom
brie. apa caldă necesară.

Grupaj realizat de Ioana DABU

Se știa că Europa este un continent civilizat și, cind colo, aflăm 
două sute cincizeci de milioane de europeni sînt fără adăpost.

Nu este vorba de criza locuințelor, de oameni cărora le plouă 
pat fiindcă n-au un acoperiș. De oameni doritori să aibă o căsuță 
grădină și ferestre largi, prin care să intre bucuria soarelui.

Nu. Este vorba de oameni descoperiți fiindcă nu au planșee
beton deasupra capului, n-au cavouri subpămîntene in care locatarii 
să se autoingroape de vii în speranța de a rămîne viii

Este vorba de un raport al N.A.T.O. care, fiind un document foarte 
secret, a ajuns bineînțeles de notorietate publică. Și care atrage aten
ția asupra unei probleme din cele mai acute pentru progresul umani
tății : lipsa de adăposturi antiatomice.

Aflăm, astfel, că datorită acestei noi penurii, în cazul unui conflict 
nuclear, 250 de milioane de europeni nu se vor putea bucura de 
perspectiva metamorfozării în cirtițe umane. Și vor rămine la suprafață, 
expuși intemperiilor - in bătaia vîntului, adică a suflului exploziilor, ca 
și a ploilor radioactive ; nu vor putea nici măcar să tragă jaluzelele 
să se mai protejeze de căldura prea mare - temperaturile de mii de 
grade care volatilizează metalul provocînd, inevitabil, transpirații.

Pentru remedierea acestor inconveniente atit de dezagreabile, auto
rii raportului nu întrevăd decît o singură soluție : alocarea suplimen
tară de bani. Cu cit se vor desfășura mai intens insămînțările de bani 
cu atit vor crește, pe dedesubt, orașele și așezările inverse, subpămin- 
tene. Intre geniul umbn și geniul constructiv al popindăilor, furnicilor și 
rimelor s-ar putea face fericite schimburi de experiență.

Trebuie să se manifeste însă tget și prudență, deoarece uneori 
oamenii - oameni aflați in stadiul uman, necîrtizați — se arată recal
citranți sau ingrați ; cind un ziar occidental a dezvăluit că in țara 
respectivă, sub covorul de frumoase și celebre lalele, se construiește 
un spital antiatomic pentru 1 200 de victime și 800 de medici, popu
lația s-a scandalizat și inspăimîntat. In loc să răsufle ușurată.

Același raport pătruns de grijă față de om, dorind să sublinieze 
cît de serioasă este problema (problema alocațiilor militare suplimen
tare), produce o interesantă demonstrație - respectiv evoluția propor
țiilor dintre victimele militare și civile in ultimele (măcar de-ar fi ulti
mele I) conflagrații. Dinamica respectivă arată că în timpul primului 
război mondial a revenit o victimă din rindul populației civile pentru 
20 de victime din rindul militarilor de pe fronturi ; în al doilea război 
mondial raportul s-a egalizat - un cap de civil la un cap de militar ; 
intr-o nouă conflagrație, proporția ar fi însă de o sută de victime 
dintre civili pentru un militar.

Cu alte cuvinte, cel mai bine ar fi atunci pe fronturi. Acolo liniște 
și securitate! Curțile marțiale ar putea să instituie ca pedeapsă majoră 
transferarea disciplinară de pe front in linia I a orașelor.

Alături de ceilalți combatanți - cei cu pantaloni scurți și ghiozdan 
pe umeri, cei in salopetă iatr costum cu cravată, mqtușici cu andrele 
sau bătrînei cu reumatism și baston de pe băncile din parcuri.

Desigur, depinde de cei vreo patru miliarde de civili ca să se gă
sească și alte soluții, renunțindu-se la orașele inverse în favoarea căsu
țelor cu grădină. Intr-o bună zi, lumea se va supăra, totuși, pe meteo
rologii intemperiilor - și-atunci greu iși vor mai găsi aceștia, pentru 
ei înșiși, vreun adăpost. Pe sau sub scoarța pămintului.

N. CORBU
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