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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Fundației „Apelul pentru conștiință" din S.U.A.

ÎNFĂPTUIREA POLITICII 
DE CADRE A PARTIDULUI - 

cerință esențială pentru 
creșterea și mai puternică 
a rolului său conducător

„Putem afirma că dispunem de cadre minunate în toate dome
niile de activitate și că ele au fost și sint în stare să asigure, 
în strînsă unitate și colaborare cu comuniștii, cu clasa niuncitoare, 
cu masele largi de oameni ai muncii, înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului, în toate domeniile".

NICOLAE CEAUȘESCU
în această perioadă de puternică 

efervescență politică și susținută an
gajare in muncă a întregului popor, 
cind. în intimpinarea aniversării a 
șase decenii de existență glorioasă 
a Partidului Comunist Român, na
țiunea noastră trăiește bucuria atitor 
strălucite izbinzi obținute sub con
ducerea partidului, recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. a dezbătut probleme de 
maximă importanță, care pun in evi
dență izvoarele forței de nebiruit a 
partidului, ale ca
pacității sale de 
a-și înfăptui rolul 
conducător în în
treaga viată eco- 
nomico-socială.

între aceste 
probleme, la loc 
de frunte s-a aflat 
examinarea acti
vității desfășura
te de organizațiile 
de partid, de stat 
și de organizațiile 
de maz-ă in anul 
trecut pentru în
făptuirea politicii 
de cadre. Constituie un motiv de 
reală și adincă satisfacție adevărul 
că în anii socialismului s-a format 
un puternic detașament de cadre de 
conducere, cu o temeinică pregătire 
politico-ideologică, profesională, teh
nică si științifică, capabile să facă 
fată sarcinilor in sectoarele de acti
vitate încredințate. Strălucitele reali
zări obținute de poporul nostru în 
dezvoltarea impetuoasă a economiei, 
în înflorirea fără precedent a știin
ței. culturii și artei, in ridicarea 
nivelului de trai al celor ce muncesc, 
în perfecționarea organizării si con
ducerii vieții economico-sociale sint, 
indiscutabil, strips legate și de apli
carea consecventă a politicii de cadre 
a partidului, de contribuția inalt res
ponsabilă a sute de mii de cadre ridi
cate din rîndurlle clasei muncitoare, 
țărănimii șl intelectualității.

Experiența construcției socialiste 
dovedește că partidul nostru, ca or
ganizație revoluționară, a asigurat 
n-' Ijul cel mai prielnic pentru for- 
m rtea cadrelor de conducere, fie ele 
de stat, din economie sau din orga
nizațiile de masă și obștești ; mediul

în care s-au definit trăsăturile de 
caracter ale unor oameni puternici, 
capabili să înfrunte greutăți oricît 
de mari, s-au sedimentat convinge
rile lor politice și s-a cizelat un stil 
de muncă înaintat, eficient. Impli
carea adincă a cadrelor in munca de 
partid, în viața organizațiilor sale, 
s-a dovedit a fi modalitatea cea mai 
bună de verificare a calităților lor 
de conducători. Pentru că dintotdeau- 
na partidul a fost o veritabilă școală

VALEA JIULUI: Cantități
sporite de cărbune

In fruntea întrecerii dintre În
treprinderile miniere din Valea 
Jiului se situează harnicii mineri 
din Lupeni, care au extras su
plimentar de la începutul anu
lui și pînă în prezent peste 32 000 
tone cărbune cocsificabil. Ei sint 
urmați de minerii din Bărbăteni. 
Vulcan, Paroșeni și Uricani, care 
au extras pină acum, peste pre
vederi, între 3 000 și 14 000 tone 
cărbune energetic și cocsificabil.

Punînd un accent deosebit pe 
mai buna organizare a muncii 
în subteran, creșterea producti
vității in abataje și întărirea 
ordinii și disciplinei, minerii 
Văii Jiului sint hotărîți să obți
nă succese și mai mari în cinstea 
celei de a 60-a aniversări a creă
rii partidului. (Sabin Cerbu).
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi dimineața, pe Arthur 
Schneier, președintele Fundației 
„Apelul pentru conștiință" din 
S.U.A., care a făcut o vizită in țara 
noastră.

Oaspetele a adresat calde mulțu
miri președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru întrevederea acordată, subli
niind că se simte deosebit de onorat 
de a fi primit de șeful statului ro
mân. Exprimîndu-și profunda satis
facție pentru vizita întreprinsă in 
România, președintele Fundației a 
dat o înaltă apreciere politicii exter
ne românești, activității neobosite a 
președintelui Nicolae Ceaușescu pusă 
în slujba cauzei păcii, cooperării și 
înțelegerii între națiuni.

In cursul convorbirii s-au evocat 
bunele relații româno-americane și 
a fost manifestată dorința ca aceste 
raporturi să se dezvolte continuu, in

interesul ambelor țări șl popoare, al 
păcii și înțelegerii în lume.

Au fost examinate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții interna
ționale. S-a apreciat că actuala si
tuație impune, mai mult ca dricînd, 
sporirea eforturilor pentru oprirea 
agravării climatului politic mondial, 
pentru reluarea și consolidarea pro
cesului destinderii, pentru respecta
rea în relațiile internaționale a prin
cipiilor independenței și suveranită
ții naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile interne-, 
nerecurgerii la forță și la amenința
rea cu folosirea forței. Totodată, a 
fost, evidențiată însemnătatea solu
ționării exclusiv pe cale pașnică, 
prin tratative, a stărilor de încor
dare și conflict existente în diferite 
zone ale globului, adoptării unor mă
suri concrete, eficiente, de dezanga
jare militară, de reducere a bugete
lor militare, de dezarmare, în primul 
rînd de dezarmare nucleară. în ace

lași timp, a fost subliniată necesita
tea combaterii acțiunilor neofasciste, 
teroriste, rasiste, a manifestărilor re
trograde. promovării respectului față 
de valorile umane, materiale și spi
rituale, ale democrației și progresu
lui social. Schimbul de vederi a re
liefat importanța lichidării subdez
voltării și instaurării între state a 
unor relații economice reciproc avan
tajoase, care să favorizeze progresul 
mai rapid al tuturor țărilor, și în
deosebi al celor rămase în urmă.

în cadrul discuției a fost relevată 
contribuția pe care trebuie s-o aducă 
opinia publică mondială, organiza
țiile neguvernamentale internaționa
le la realizarea unui climat de secu
ritate iși largă colaborare între na
țiuni, la întărirea destinderii, la în
făptuirea năzuințelor de pace, inde
pendență și bunăstare ale tuturor 
popoarelor.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră cordială.

Ministrul industriei și tehnologiei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit. în ziua de 2 aprilie, pe 
Sahap Kocatopcu, ministrul industriei 
și tehnologiei din Turcia, care efec- , 
tuează o vizită în tara noastră.

La primire a participat Ion Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini.

A fost de fată Nahit Ozgilr. amba
sadorul Turciei la București.

Oaspetele a arătat că-i revine 
marea cinste de a transmite președin
telui Nicolae Ceaușescu un salut si 
cele mai cordiale urări din partea 
șefului statului turc, general Kenan 
Evren. si a primului ministru. Biilent 
Ulusu. Ministrul turc a dat o deose
bită apreciere realizărilor obținute

de poporul român în dezvoltarea și 
modernizarea economiei. în opera de 
industrializare. în repartizarea armo
nioasă. echilibrată, a forțelor de pro
ducție pe întreg cuprinsul patriei. în 
beneficiul tuturor cetățenilor tării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
salutill său și cele mai bune urări 
șefului statului turc si primului mi
nistru.

în timpul întrevederii s-au relevat 
cu satisfacție relațiile traditionale. 
prietenești, dintre România si Turcia, 
afirmîndu-se convingerea că aceste 
raporturi vor înregistra un curs 
mereu ascendent si rodnic. în acest 
cadru, a fost relevată hotărîrea comu
nă de a acționa pentru amplificarea

din Turcia
legăturilor economice și tehnlco-stiin- 
tifice. pentru extinderea. în forme 
modeme si eficiente, a cooperării în 
domenii de interes reciproc, inclusiv 
pe terțe piețe, pentru realizarea în 
bune condiții a acordurilor existente 
între cele două țări. S-a apreciat ne
cesitatea de a se face totul de ambele 
părți pentru ca relațiile de colaborare 
dintre România și Turcia să consti
tuie un exemplu de conlucrare fruc
tuoasă între state cu orînduiri sociale 
diferite, contribuind astfel la dezvol
tarea prieteniei și bunei vecinătăți 
dintre țările si popoarele noastre, la 
cauza păcii. înțelegerii si cooperării 
în Balcani. în Europa si în întreaga 
lume.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
ambiantă cordială, prietenească.- -——-—: .

ÎN SPIRITUL INDICAȚIILOR DATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

CU PRILEJUL RECENTEI VIZITE DE LUCRU ÎN JUDEȚE DIN SUDUL ȚĂRII

intensificarearitmului Ins^
este acum cea mai importantă sarcină a oamenilor muncii din agricultură
• Pretutindeni, prin mobilizarea puternică a forțelor me

canice și umane, in această săptămină să se incheie 
semănatul culturilor din prima epocă

• In toate unitățile, fiecare oră de lucru să fie folosită din 
plin : ziua — ia semănat, noaptea — la pregătirea 
terenului

• Maximă răspundere pentru respectarea normelor tehnice 
privind densitatea plantelor la hectar, pentru calitatea 
lucrărilor

de cadre, de formare a spiritului de 
muncă organizată, in colectiv, subor
donată pe de-a-ntregul intereselor 
majore ale țării și poporului.

O asemenea trăsătură definitorie 
s-a reliefat in mod deosebit după 
Congresul al IX-lea, cind s-a creat 
cadrul larg democratic, apt să asi
gure cunoașterea temeinică a valorii 
oamenilor, astfel incit selectarea și 
promovarea cadrelor să se facă pe 
baza respectării cerințelor unor 
riguroase principii, in deplin acord 
cu calitățile lor morale, politice și 
profesionale.

în viziunea profund umanistă, pro
movată în anii de după Congresul 
al IX-lea, cadrelor de conducere li 
se cere să fie un model de patrio
tism, de înaltă răspundere în înfăp
tuirea politicii partidului, a tuturor 
sarcinilor încredințate, de dăruire 
față de cauza poporului, punînd mai 
presus de interesele lor personale 
Interesele societății. Așa cum a sub
liniat la recenta plenară, ca șl în 
atîtea alte rîndurl secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, cadrele, comuniștii „nu 
au drepturi aparte, nu au nici un fel 
de privilegii ; ei au îndatoriri in 
plus, pe care și le-au asumat in mod 
conștient — de a se afla în primele 
rînduri ale luptei pentru transfor
marea revoluționară a lumii, pentru 
făurirea socialismului și comunis
mului". Secretarului general al parti
dului îi revine contribuția hotări-
toare la elaborarea și înfăptuirea
politicii de cadre, la cristalizarea

unor principii și 
criterii novatoare, 
riguros funda
mentate. care au 
imprimat acestei 
activități o con
cepție revoluțio
nară. o perspec
tivă clară. Aceas
tă concepție mi
litează în esență 
pentru promova
rea, cu prioritate, 
in organele și a- 
paratul de partid, 
de stat sl al or
ganizațiilor de

masă si obștești a cadrelor provenite 
din rindui muncitorilor, pentru a se 
exprima cit mai just rolul si poziția 
conducătoare a clasei muncitoare : 
promovarea femeilor In funcții de 
răspundere. în toate sectoarele, potri
vit capacității și contribuției lor la 
întreaga viață economico-spcială ; 
îmbinarea organică a experienței ca
drelor mai virstnice cu dinamismul 
și entuziasmul specifice tinereții ; 
aplicarea cu consecvență în politica 
de cadre a principiului deplinei ega
lități in drepturi a tuturor cetățe
nilor patriei, fără deosebire de națio
nalitate, promovarea celor mal va
loroase cadre din rindui naționalită
ților conlocuitoare ; perfecționarea 
pregătirii politico-ldeologice și pro
fesionale a cadrelor ; reîmprospătarea 
sistematică a cunoștințelor de spe
cialitate ; rotația cadrelor.

Așa cum s-a desprins și din lucră
rile recentei plenare, dăruirea comu
nistă, permanenta legătură cu viața, 
cu producătorii valorilor materiale
(Continuare in pag. a Il-a)

* Pe măsură ce solul se incălzește să se treacă operativ 
la insămînțarea porumbului

• Activiștii de partid, specialiștii din unități și consiliile 
agroindustriale — permanent pe cîmp, in mijlocul me
canizatorilor și cooperatorilor

în momentul de față, cea mai 
importantă sarcină a organelor și 
organizațiilor de partid, a mecani
zatorilor, cooperatorilor, specialiști
lor și cadrelor de conducere din 
agricultură este aceea de a acțio
na energic pentru intensificarea 
ritmului insămtnțărilor, asigurînd 
respectarea întocmai a normelor de 
calitate. Cu prilejul vizitei de lu
cru efectuate miercuri în unități 
agricole din județele Giurgiu, Călă
rași și Ialomița, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat, avînd în vede
re stadiul lucrărilor, să se acțione
ze și mai intens pentru accelerarea

ritmului însămlnțărilor, în așa fel 
ca semănatul culturilor .din prima 
epocă să se încheie în cursul aces
tei săptămînî și, pe măsură ce so
lul se încălzește, să se efectueze 
cît mal operativ celelalte lucrări 
specifice acestei perioade. Este un 
îndemn mobilizator căruia trebuie 
să i se răspundă prin fapte pretu
tindeni, în fiecare unitate agricolă, 
în fiecare județ.

Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pină ieri. 2 aprilie, au 
fost lnsămtnțate 900 000 hectare cu 
diferite culturi din prima epocă, re-

Stadiul tnsâmlnțărll sfeclei de zahăr in cooperativele agricole la 2 aprilie 
(județele notat» cu o Unit nu cultivă sfeclă de zahăr)

prezentlnd 87 la sută din suprafața 
prevăzută în program. Cerința 
practică imediată este să fie sporită 
mult viteza zilnică de lucru pentru 
ca semănatul acestor culturi să se

termine peste tot ctt mal repede. 
Cu atît mai mulț trebuie să se ac
ționeze In acest sens In județele Ia-
(Continuare in pag. a III-a)

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI DIN AGRICULTURA !
Nn precupețiți nici un etort, acționați fără răgaz, zi ți noapte, pentru a pune cit mal repede sămînfa sub brazdă 

pe toate suprafețele și la toate culturile I Este in interesul economiei naționale, al întregii noastre societăți să efec
tuați insămîntările de primăvară în timp scurt ți în condiții superioare de calitate, pentru a pune baze solide recol
telor sporite din acest prim an al cincinalului 1

Iubiți pădurea!
Bradu-i inalt, virful se scaldă In văpaia zilei senine, 

iar Petrică Tașcă. pensionar din Poiana Țapului, are 
un fel al lui de a-și plimba palma peste scoarța 
zgrunfuroasă. Parcă ar mingiia un copil pe creștet.

-- tl vezi 2 întreabă și se întreabă și pe sine. 
Se-apropie de o sută de ani. Din el vor ieși scinduri 
bune. A crescut uitat, neștiut de nimeni.

Lingă Petrică Tașcă înveți să auzi cum respiră pă
durea, cum țipă șuvoiul repede de izvor izbit in 
steiuri. cum urcă bradul și pinul, molidul și fagiil ori 
arțarul spre cerul înalt. înveți urma de ciută sau de 
cerb, descoperi luminișuri de pădure de-o frumusețe 
unică.

Mai presus insă, de orice. înveți...
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IDar să nu ne grăbim. Cutreieram cu acest om pădu
rile Zamorei. Urcam, urcam fascinați și îndrăgostiți

Canalul Dunăre — Marea Neagră : șantierul ecluzei de la Cernavodă Foto : M. Caranfil

Mîndria și răspunderea de a spune: 

„UNIM DUNĂREA CU MAREA NEAGRĂ"

(Entuziasmul artiștilor amatori

I
de alte si mereu 
curată a primăverii, ce 
pantă. Preț inegalabil

I
I
I

de miracolul fără asemanare. 
priveliști, smălțuite cu lumina 
le descopeream după fiecare . 
pentru efortul urcușului. Și deodată ll văd pe Petrică 
Tașcă cum se otărăște : ‘

— Mă, aveai cărarea goală, ce-ți veni să strici pă
durea 2

Cineva trăsese un trunchi din codru. Urma trunchiu
lui arase pur și simplu pămintul 
vind cițiva pui de brad în care 
fost secerat.

— Nemernicul! rostește necăjit

pină la piatră, stn- 
miracolul sevelor a

I
I
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I
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omul care știe că, 
orice ar face, nu mai poate readuce la viată puieții 
striviți. Apoi se oprește lingă un brăduț mai măricel, cu 
virful retezat :

— Iată $i aici 
Copacul ăsta va 
Așa cum schilozi 
vara, li se smulg mugurii din 
Așa cum ciuntite rămin poienile în locurile unde turiș
tii tși întind „ospățurile" la iarbă verde. Oamenii ar 
trebui să învețe. încă de pe băncile școlii, că poți cu
lege la fel.de bine mugurii doriți de pe crengi Păsu- 
iește-l numai pe cel din virf. care duce copacul înainte 
șaptezeci, o sută de ani. Răsplata vine tirziu, e drept, 
iar însutit...

...Lingă asemenea oameni auzi cum respiră pădurea, 
țipătul piraielor în steiuri. urcușul spre lumină al 
bradului ori fagului, pinului sau arțarului. Și mai 
înveți lîngă și de la acești oameni marele respect pen
tru tot ceea ce natura patriei a creat cu răbdare, in 
tăcere și statornicie, In mii și milioane de ani.

Nu-i puțin lucru I

o mină care n-a știut cit rău face, 
rămine schilod atit timp cit va trăi, 
rămin și puii de brad cărora, primă- 

virf, pentru . sirop.

Iile TANASACHE
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La fiecare trei luni, pe 
Șantierul național al tinere
tului de la Canalul Dunăre — 
Marea Neagră are loc, în 
careul festiv, primirea unei 
noi serii de brigadieri — 
elevi și studenți, veniti de 
pe tot cuprinsul tării să par
ticipe la construcția magis
tralei de ape ce va străbate 
Dobrogea. Și de fiecare dată 
comandantul șantierului, Ni
colae Ivanov, face următoarea 
prezentare : „Tronsonul pe 
care îl execută tineretul — 
10 km — este cel mai lung 
și cel mai greu. în fiecare 

’ an. tinerii au dublat volumul 
lucrărilor. în 1981. an hotă- 
ritor pentru construcția ca
nalului, volumul acesta va fi 
de 10 ori mai mare decit în 
1976".

L-am întrebat pe coman
dant dacă o asemenea pre
zentare nu-i sperie pe unii 
tineri, dacă n-ar trebui să le 
facă una mai „dulce".

pe o rampă în albia canalu
lui. strecurîndu-se pe lîngă 
convoaiele de carosate grele, 
de 50 și 100 de tone. Pe mar
gini, orizontul e străjuit de

Despre muncă și idealuri, cu tinerii 
brigadieri de pe șantierul marelui canal

— Nu are rost ca eu să 
spun una, iar proaspeții bri
gadieri să descopere alta pe 
șantier. Apoi, aceștia sînt 
tineri care au învătat încă 
din școală ce-i munca. Aici 
ei au șansa să continue 
procesul de formare la școala 
muncii, a spiritului revolu
ționar.

...Mașina de teren coboară

siluetele brigadierilor cu ma
tricole la mină. Imaginea 
poate fi întîlnită de la Cer
navodă și pină la Agigea. pe 
întregul traseu de 64 km ai 
canalului, nu numai la talu- 
zări. ci și acolo unde se 
scobește pămîntul. unde se 
toarnă betoane, unde se re
pară șl se întrețin mașinile, 
peste tot. Poate că de aceea

șantierul tineretului e soco
tit a fi cel mai lung. Jos. in 
chiunetă, cerul se sprijină 
pe umerii zdraveni ai briga
dierilor veterani, căliți la 
Bicaz. la Argeș, la Porțile de 
Fier, la Motru sau pe alte 
șantiere.

Unul dintre aceștia e Ion 
Bălulescu. „încă nu împlini
sem 20 de ani și lucram De 
excavator, la Porțile de Fier 
I — ‘întoarce acesta cîteva 
file din propria biografie. 
Cind am venit la canal a- 
veam 30 de ani, iar fiică- 
mea. în vîrstă de 5 ani. mă 
întreba ce o să facem aici.

George MIHAESCU
(Continuare

Creația autentică a 
fost totdeauna și in 

# ori ce domeniu condi
ționată «le entuziasm. 
Nici o operă artistică, 
nici o descoperire ști
ințifică nu a luat naș
tere fără ca sufletul 
creatorului să nu fi 
fost înflăcărat de pu
terea nemărginită a 
entuziasmului. Cu a- 
ceste gînduri vom 
porni în primăvara a- 
ceasta, ca spectatori și 
judecători ai sutelor 
de spectacole ale ar
tiștilor . amatori din 
toată țara.

Pentru că un specta
col jucat pe viu în 
fata unei săli pline 
are acel, farmec al 
realității care emoțio
nează mai mult decît 
același spectacol văzut 
pe micul ecran sau 
auzit la radio, chiar 
dacă actorii amatori 
nu cunosc toate subti
litățile de interpretare 
ale actorului profesio
nist și scena pe care 
joacă nu are recuzita 
completă și nu e lu
minată de o orgă de 
liimini. Mișcarea tea
trală de amatori s-a 
născut și s-a dezvoltat 
fiindcă slujitorii el au 
un entuziasm care 
poate fi înțeles doar 
dacă le cunoști în 
profunzime viața „ar
tistică". Socialismul a 
deschis larg poarta 
spre cultură și spre 
creație pentru tot po
porul. Iar oamenii au 
înțeles perspectivele și 
chemarea și au pășit 
pe această poartă cu 
încărcătura spirituală 
a peste douăzeci de 
secole și cu entuzias
mul cel mai curat, 
acela cu care omul a 

i întîmpinat totdeauna

viitorul In care crede. 
Tradiția spectacolului 
popular este străveche 
la noi. Am cunoscut 
de secole arta de a 
transmite idei și sen
timente prin manifes- 
tări-spectacol. Astăzi, 
nu facem decît să 
continuăm o artă cu
noscută. bineînțeles la 
altă scară și in alte 
condiții. Explozia crea
ției artistice din 
România contempo
rană a proiectat tea-

Insemnări de
Dan TARCHILA

trul de amatori pe or
bită națională, dîndu-i 
statut de existență de 
sine stătătoare și im- 
punîndu-1 printre ma
nifestările de presti
giu în Festivalul 
„Cîntarea României".

Dar cine sînt actorii 
amatori, al căror nu
măr se ridică la zeci 
de mii și al căror en
tuziasm urcă pe cea 
mai înaltă treaptă ? 
Iată-i pe țărahii din 
cel mai ascuns sat de 
munte interpretînd 
excelent o piesă „ne
scrisă". iată-i pe mun
citorii- unei mari și 
moderne întreprinderi 
industriale iucînd con
vingător teatru poli
tic I Iar colectivele ar
tiștilor amatori sînt 
alcătuite, de multe ori, 
din actori cu profesi
uni diferite. Alături 
de un strungar joacă 
un inginer sau un 
profesor, împreună cu 
tractoristul apar pe 
scenă învățătoarea din 
sat sau medicul. Pen
tru cine le urmărește

spectacolele, manifes
tări plenare ale atitu
dinii și gîndirii inter- 
pretilor. este evident 
că: tineri sau mai pu
țin tineri, ba chiar și 
bătrîni se adună pe o 
scenă să dea naștere 
unui spectacol cu do
rința de a transmite 
oamenilor un mesaj 
de pace, o speranță, o 
încredere în viitor, .o 
bucurie a prezentului, 
un îndemn pentru 
trăirea deplină a vie
ții prin muncă, prin 
dragoste, prin cinste, 
prin luptă. Mii de sce
ne ale tării sint lumi
nate de reflectoare, 
mii de cortine se ri
dică pentru a evoca 
trecutul de glorie al 
poporului, spre a 
transmite milioanelor 
de spectatori toată bo
găția spirituală a vre
murilor dinainte sau 
contemporane.

Actorul amator me
rită nu numai felici
tări pentru marile lui 
realizări în cultura so
cialistă. dar și în
treaga cinstire care 
i se cuvine. De aceea, 
credem că trebuie să 
ne aplecăm cu și mai 
mare interes asupra 
artei de amatori. Dra
maturgii au datoria’ să 
scrie mai multe piese 
într-un act (îndrăznesc 
să spun : mai multe și 
mai bune 1), cronicarii 
dramatici au datoria 
să consemneze mai 
des realizările amato
rilor, iar presa litera
ră să acorde mai cu 
generozitate loc în pa
ginile ei problemelor 
legate de teatrul de 
amatori. La entuzias
mul lor să răspundem 
toți cu entuziasm.

I

fel.de
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„Subsemnatele Elena Tilma- 
ciu, Sanda Anton și Ioana Con
stantin am trăit deunăzi dive 
de neuitat, st aceasta datorită 
pionierilor de ta Școala generală 
nr. T din Qalati, care au poposit 
din nou in mijlocul nostru, adu- 
cînd cu ei exuberanta, veselia, 
ctntecul și jocut. tntr-un cuvint 
— primăvara !“.

Fiind din nou oaspeții bătri- 
nilor de la căminul-soital din 
Galați, pionierii au prezentat un 
frumos spectacol artistic. Buni
cii șt bunicile i-au aplaudat cu 
toată căldura, iar cele trei sem
natare ale scrisorii tin să le 
aducă și pe această cale ..cele 
mai călduroase mulțumiri pen
tru clipele de încintare si înse
ninare pe care ni le-au dăruit. 
Le dorim din toată inima să 
crească voinici și frumoși. întru 
bucuria părinților, a scolii si so
cietății".

I

I

I
I

I
I

Ctupercâria
...pionierilor

I

I

I
I
I
I

Cercul de biologie, condus 
profesoara F lorica Corandan. 
la Casa pionierilor si șoimilor 
patriei din Satu Mare, a amena
jat o... ctupercărie. Unde j tn 
spațiul de la subsolul clădirii, 
cart zăcea nefolasit. Pionierii 
au primit un sprijin substantial 
din partea LA.S. Dorolt pentru 
amenajarea ciupercăriei lor. dar 
cu o condiție : cind vor obține 
prima recoltă — ceea ce se va 
intîmpta in curind — cei mici 
să-i ..instruiască" si pe cel mari 
de la. 
urma exemplul, 
va fi îndeplinită 
numai cu cărțile, 
percite pe masă.

de 
de I

I
I

...S-a întimplat într-o zi de odihnă. 
Sonda 122. cu o producție medie zil
nică bună. încetase să mai funcțione
ze. ca urmare a unor defecțiuni teh
nice., Maistrul Crăciun Mircea avea 
de ales în a aștepta pină a doua zi 
sosirea unei echipe de intervenții sau 
să încerce a remedia situația cu cei 
citiva muncitori pe care-i avea la 
dispoziție, dar nespecializati în efec
tuarea unor asemenea operații. Dacă 
s-ar fi oprit la prima variantă, nu i 
s-ar fi reproșat nimic. Planul ■ de 

’ producție insă ar fi înregistrat un 
minus de citeva tone. Asa că a luat 
hotărîrea să improvizeze o echipă de 
intervenție și să treacă neîntîrziat la 
treabă. După ore încordate de mun
că. sonda a fost repusă în funcțiune 
la miezul nopții.

...Era într-o zi obișnuită de lucru. 
Brigada nr. 13, a lui Constantin Pre
da. formată din tineri, a pus rămă
șag cu ea însăși că va scurta la ju
mătate timpul afectaț schimbării pom
pei la o sondă. Și, intr-adevăr, în 
loc de 10—14 ore, intervenția a du
rat numai cinci ore și jumătate. Cind 
sonda a început să scoată din adîncuri 
prețiosul lichid, membrii brigăzii au 
chiuit de bucurie și, in ciuda obo
selii, s-att prins într-o horă. Exube
rantă tinerească.

Sint doar două secvențe din ne
numărate altele care ilustrează pe 
viu rezultatele strădaniilor organiza
ției de partid din Schela de extracție 
Băicoi-Prahova de a. uni într-un sin
gur șuvoi energiile comuniștilor cu 
ale celorlalți oameni ai muncii spre 
a asigura patriei petrolul atit de 
necesar.

Organizația de partid din, bătrlna 
schelă prahoveană a acumulat de-a 
lungul anilor o‘bogată experiență pe 
care știe s-o valorifice si s-o îm
bogățească in pas cu noile . cerințe, 
știe să îmbine in mod armonios la
turile organizatorice cu cele politico- 
educative ale activității sale, să dea 
conținut, in funcție de specificul 
muncii in schelă, formelor tradițio
nale ale vieții de organizație, să-și 
grupeze și să-și repartizeze forțele 
potrivit cerințelor intr-un moment 
sau altul.

principalele acțiuni ale organizațiilor 
de bază, despre preocupările coti
diene ale comuniștilor de aici. Ne 
însoțește apoi în organizațiile la 
care s-a referit. Avem prilejul să 
cunoaștem „în direct" aspecte com
plexe și diverse ale activității de zi 
cu zi din cadrul schelei, ale mun
cii de partid din această unitate. Sint 
probleme care se interaondiționează 
reciproc, se influențează într-un sens 
pozitiv sau negativ, factorii tehnici ai 
producției, de pildă, neputînd fi abor
dați separat de cei ăi eticii profesio
nale. Desigur, principalul obiectiv

ceea ce realizăm — ne spunea mai
strul sondor Stoica Refec — este 
rezultatul muncii oamenilor. Iată de 
ce acțiunile organizației noastre do 
partid unesc, în același focar, stră
daniile pentru obținerea unor, canti
tăți tot mai mari de petrol cu cele 
menite să formeze oameni înaintați". 
Cine ii cunoaște pe Constantin Ta
rare, Gheorghe Dănescu, Ion Ni- 
culoiu, Gheorghe Măceșaru, Dumitru 
Stoica, cine trăiește printre petroliș
tii schelei Băicoi. prin tradiție oa
meni harnici, oameni de nădejde, ar 
putea crede că este exagerată înca-

Insemnări despre activitatea comitetului de partid 
din Schela de extracție Bâicoi

.instruiască'
.. cultura mare, pentru a 'e 

Condiție care 
întocmai, Nu 
ei si cu... ciu-

I
I

Stăm de vorbă cu secretara comi
tetului de partid pe schelă, inginer 
Steluța Pădeanu. Ne vorbește despre

| La școală cu ei! I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Poți să concepi că un șofer 
profesionist, care circulă zi de 
Zi — aceasta fiind „plinea" lui — 
să nu cunoască. regulile 
de... circulație? Deși de ne
conceput. faptul s-a petrecut la 
citeva unități ieșene deținătoare 
de parcuri auto. Din cei 186 de 
șoferi de la Statia de utilate 
grele pentru transporturi in con
strucții. din lași examinați la 
cunoașterea regulilor de circula
ție. numai 17 (adică mai .puțin 
de jumătate !) au reușit să rea
lizeze minimum 40 de puncte 
din cele 46 posibile. La fel. din 
110 șoferi de la Autobaza nr. 4 
Pașcani, n-au fost admiși deciL 
51, iar din, 50 de la I.J.G.C.L..nu
mai... 13. Toți cei „corigenți" au 
fost programați pentru o nouă 
testare și sfătuiți să pună mina, 
Pe carte. Cu atit rnai rirțos în 
cazul lui Vasile Ursache. Ion 
Zaharia. Ion Magherci si alții, 
care au „nimerit" doar citeva 
puncte exacte, ca orice novice 
in materie. Trist, dar adevărat !

l-a pierit somnul
La miez de neapte, zarvă mare 

la căminul Grupului școlar de 
chimie din orașul Toplita. Elevii 
se culcaseră de mult. Au fost 
treziți din somn de un tărăboi 
fără precedent.

Ce se intimplase ? David guș
ter, mecanic la autobaza l.T.A. 
din localitate, greșise adresa. In 
loc să se ducă acasă să se culce, 
după ce întrecuse măsura cu 
băutura, nimerise în căminul 
respectiv. Deși paznicul încerca 
să-l înduplece să facă stin- 
ga-mprejur. el tipa ca din aură 
de șarpe, de parcă i$i căuta ne
cazul cu luminarea. L-a si găsit. 
In timp ce elevii s-au dus din 
nou la culcare, lui i-a pierit 
somnul.

In priză directă
Alexandru Dută din Goșoeni. 

a sustras de la rețea energie 
electrică fără să plătească (pină 
acum) in valoare de 15 618 let; 
llie Căpriceanu din Șutești — 
de 11118 lei; Eugen Cerbulescu 
din Șirineasa — de 21 818 lei.

Toți trei din același județ : Vil- 
cea. Toți trei au fost... curentați 
la buzunare cu amenzi ustură
toare.

Am mai scris în rubrica noas
tră despre astfel de scurtcircui
te ale cinstei. Dar ceea ce ne 
face să revenim pe aceeași temă 
este faptul că toți trei de mai 
sus au gospodăriile situate la 
doi pași de primăriile din 
comunele respective. Toți trei 
necontrolati de ani de zile 
de cei care ar fi trebuit să-și 
pună in priză atribuțiile ce 'e 
revin in legătură cu gospodări
rea energiei electrice. Fapt 
pentru care merită să-i punem 
și pe ei sub... tensiunea acester 
rinduri.

Nesăbuință
Sesizat ci pe o uliță din co

muna lacobeni-Suceava se află 
cițiva inși in stare de ebrietate 
și că vor să plece la drum cu 
autoturismul unuia dintre ei 
(2-SV-475). subofițerul Gheor
ghe Răstoacă de la postul de 
miliție s-a dus la fața locului. 
Văzindu-f in starea in care se 
află, pentru a fi sigur că nu vor 
pleca la drum cu mașina, le-a 
reținut actele acesteia și cheia 
de contact. Dar, la puțin timp, 
autoturismul a trecut val-virtej 
pe lingă el. Deși a încercat, n-a 
reușit să-l oprească. La • volan 
se afla unul dintre cheflii. Nico
lae Ghera. șofer de meserie, care 
pornise mașina cu o cheie de 
rezervă. După numai citeva sute 
de metri, mașina a derapat si a 
accidentat mortal un om. Un om 
nevinovat, care circula regula
mentar. tată a doi copii...

înfăptuirea
(Urmare din pag. I)

este producția. Adunările generale, 
inițiativele muncitorești, dezbaterile 
ilustrează un efort continuu pentru 
folosirea la parametri maximi a ca
pacităților de extracție, promovarea 
și introducerea progresului tehnic, 
reducerea timpului neproductiv, în
cadrarea în normele de consum la 
energie și combustibil. urmărirea 
eficienței măsurilor geologo-tehnolo- 
gice. Iată, studiile efectuate de co
misiile pe probleme ale comitetului 
de partid au scos în evidență posi
bilitățile punerii în valoare a între
gului fond de sonde, de folosire cu 
mai mare eficiență a capacităților de 
producție, de redistribuire a unor 
utilaje în vederea asigurării unui ran
dament maxim. Aceste constatări au 
stat la baza lansării unor inițiative 
menite să asigure o mai mare efi
ciență muncii petroliștilor : „In
tervenții rapide și de bună calitate" 
și „întregul fond de sonde exploatat 
Ia potențialul maxim".

Da, producția constituie principa
lul obiectiv al muncii de partid. „Tot

drarea. Intre prioritățile muncii de 
partid, a acțiunilor privind ridicarea 
conștiinței muncitorești. Dar comu
niștii de aici au învățat să judece 
lucrurile în toată complexitatea lor. 
Ei au in vedere faptul că un colectiv 
de muncă este un organism viu, că 
rindurile sale se completează cu mun
citori tineri, unii sosiți din alte 
zone ale tării și mai puțin obișnui ti 
cu rigorile muncii dintr-o schelă pe
trolieră. Oricît de mic ar fi pro
centul celor care absentează nemoti
vat, al celor care nu respectă disci
plina de producție, el se face simțit 
in rezultatele globale ale schelei. 
„Dacă lipsește un.om — preciza mai
strul principal Dumitru Cosmineanu 
— suferă întreaga formație, Noi ți
nem la spiritul de echipă pentru că 
altfel munca noastră nici nu poate 
fi concepută. într-o formație de lu
cru. rolurile și rosturile fiecăruia sint 
strict delimitate".

Se manifestă aici o grijă cu totul 
deosebită pentru autoperfecționarea 
profesională. De ce 1 Fiindcă situa-

țiils sint extrem de diferite, fiecare 
sondă are individualitatea sa proprie, 
capriciile el, solicitînd cunoștințe și 
deprinderi profesionale variate. Aflăm 
că aici au fost organizate, la cererea 
comitetului de partid, patru cursuri de 
calificare ; numai într-’un singur an 
— ne referim la 1980 — au fost 
calificați 102 oameni în meseriile de 
sondor, operator extracție, fochist ca
zane. Și tot aici sint organizate 13 
programe de perfecționare profesio
nală.

Condițiile de muncă intr-o schelă 
de extracție s.înt cu totul altele de- 
cît ale muncitorilor din halele uzine
lor, ale constructorilor de pe șan
tiere. Petroliștii acționează disper
sați. in grupuri mici sau individuale, 
pe un teritoriu Întins, in puncte de
părtate de 'localități, accesibile une
ori numai cu piciorul, ceasul de pon- 
taj al muncitorului din schelă fiind 
propria lui conștiință. Iată de ce co
mitetul d« partid al schelei, comite
tele de partid de secție și organiza
țiile de bază folosesc forme simple 
și eficiente, care n-au nevoie nici de 
săli de ședință, nici de procese-ver- 
bale. Aspectele muncii, fie ele tehni
ce sau de disciplină, se dezbat, așa 
cum am văzut în organizația nr. 7 
Țintea, Ia „picioarele sondelor", in
dividual sau în grupuri, pe față, cu 
respect pentru opinia fiecăruia, cu 
înțelegere, dar și cu intransigență, a- 
tunci cînd este cazul. Sau cum am 
văzut in organizația de partid din 
cadrul secției 1 Buștenari. unde zil
nic. cu fapte de muncă anonime 
ori temerare, petroliștii luptă pen
tru fiecare sută de kilograme de 
țiței.

Aici, la Băicoi. deși se lucrează în 
schimburi, deși locurile de muncă sint 
despărțite între ele de kilometri, 
sentimentul apartenenței la un co
lectiv închegat este întotdeauna pre
zent. Se demonstrează astfel că edi
ficiul unei activități de partid rod
nice, susținute și de calitate tșl află 
fundamentul în munca directă, de zi 
cu zi, cu oamenii, la locurile lor de 
muncă, acolo unde își îndeplinesc o 
parte însemnată din rostul existenței 
lor.

„ Nici un efort nu este 
prea mare cind muncești 

pentru binele colectivității

iticii de cadre

Constantin VARVARA 
Constantin CAPRARU
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Rubrlcâ realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Sclnteii"

și spirituale, abnegația nețărmurită 
Si strălucitul spirit revoluționar, 
inegalabila sa putere de muncă, 
înalta omenie ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reprezintă pentru cadrele 
de partid, de stat, din economie, din 
organizațiile de masă și obștești, 
pentru toți comuniștii, pentțu ma
sele largi de oameni ai muncii un 
strălucit exemplu in lupta neobosită 
ce o. desfășoară pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism.

Noua etapă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
inaugurată prin trecerea la un nou 
cincinal,, ce își propune obiective deo
sebit.. du. complexe — realizarea uneț 
calităti noi. superioare in doat.e do
meniile activității economicortociale,. 
înfăptuirea unei noi revoluții agrare, 
promovarea progresului tehnic în 
consens cu revoluția tehnico-științi- 
fică mondială, așezarea întregii acti
vități productive sub semnul înaltei 
eficiente — necesită desigur și cadre 
de o factură calitativ superioară : 
calitatea lor nouă trebuie să se evi
dențieze deopotrivă pe pianul pregă
tirii profesional^ și politico-ideolo- 
gice, cit și pe cel al capacității de 
angajare neprecupețită in efortul de 
realizare a sarcinilor încredințate, in 
stimularea energiilor tuturor oame
nilor muncii.

Acestor cerințe le răspund indica
țiile recentei plenare a C.C. al P.C.R. 
ea organele șl organizațiile de partid 
să-și perfecționeze activitatea în 
acest domeniu, să elaboreze planuri 
unice de perspectivă de selecționare 
și promovare a cadrelor, astfel incit 
și in acest sector să se realizeze de
zideratul formulat de conducerea 
partidului de a se transforma acumu
lările cantitative într-o calitate nouă, 
superioară, iar munca de selecționare 
și promovare a cadrelor să-și spo
rească si mai substanțial aportul la 
realizarea cu rezultate cit mai’bune 
a rolului conducător al partidului in 
întreaga viată economică si social- 
culturală a patriei.

Tocmai din această perspectivă, 
plenara a criticat practicile acelor or
gane de partid care abordează pro
blema cadrelor în mod Birocratic, 
exclusiv din birou, prin prisma refe
ratelor din dosare- O temeinică și 
eficientă muncă de cadre înseamnă 
cunoașterea, la fata locului, in munca

de zi cu zi a fiecărui om. Numai în 
activitatea din producție, acționind 
în mijlocul oamenilor, se dezvăluie 
adevăratele calități ale oricărui ca
dru de conducere. Neglijarea acestei 
cerințe a generat acele nedorite ca
zuri îh care au fost prezentate pro
puneri de promovare fără ca, in 
prealabil, cadrele respective să fie 
temeinic cunoscute îri activitatea 
nemijlocită pe care o desfășoară. 
Evoluind pe o asemenea linie biro
cratică de muncă cu cadrele s-a 
ajuns uneori chiar la situații de în
găduință și slabă exigentă față du 
munca nesatisfăcătoare a unor cadre 
de conducere, care -f- deși in aprecie
rea , activității primeau calificative 
anuale maximei-- dovedesc in reali
tate comoditate și automultumlre. nu 

: participă . la. formele do- pregătire 
"profesibtiălff 'ăi politică, ait un stil de 
•muncă .birocratic, bazat pe rutină, 
aduclndu-și o insuficientă contribu
ție la soluționarea operativă a pro
blemelor de; care se ocupă.

Secretarul general a] partidului 
a cerut ca în etapa actuală să se 
întărească și mai mult contro
lul nemijlocit al maselor populare 
asupra activității cadrelor, oferin- 
du-li-se cadrul organizat de a-și spu
ne deschis părerea asupra modului jn 
care acestea muncesc pentru înfăp
tuirea politicii partidului in dome
niile ce li s-au încredințat. Secreta
rul general al partidului a precizat 
în cuvîntarea rostită la plenară că 
acest cadru organizat de evaluare a 
muncii cadrelor trebuie să-l consti
tuie. înainte de orice, dezbaterea in 
consiliile de conducere centrale. în. 
consiliile oamenilor muncii. Mergînd 
pe linia perfecționării continue a ca
drului larg de manifestare a demo
crației noastre socialiste, secretarul 
general a subliniat necesitatea creș
terii răspunderii adunărilor generale 
ale oamenilor muncii în ce privește 
promovarea cadrelor în diferite do
menii de activitate. Este absolut ne
cesar ca, atunci cind un cadru este 
investit cu mari responsabilități în 
conducerea destinelor unui colectiv, 
acest colectiv să-și spună deschis 
părerea asupra alegerii făcute, pe 
care să o valideze cu votul său în de
plină cunoștință de cauză. O aseme
nea practică profund democratică va 
fi extinsă pe întreaga filieră a orga
nismului nostru social, pină la Marea 
Adunare Națională, care va trebui să 
aibă un rol deosebit de activ în pro
movarea cadrelor pe linie de stat.

a partidului
Exigențele sporite pe care partidul 

le manifestă față do cadrele de con
ducere din toate domeniile de activi
tate impun. în etapa actuală, o aten
ție cu totul deosebită in ce privește 
rezerva de cadre. Recenta plenară a 
evidențiat faptul că — la nivelul 
unor organe locale de partid și al 
conducerii unor organisme economice 
— constituirea, pregătirea și folosirea 
rezervei de cadre nu reprezintă încă 
o problemă majoră, in această direc-z 
tie manifestîndu-se unele aspecte de 
formalism. Combaterea hotărîtă a 
unor astfel de manifestări constituie 
o îndatorire imediată și fermă a tu
turor organelor și organizațiilor de 
partid ; ele au obligația^ să cunoască 
în orice moment situația Ia zi a celor 
mai valoroase cadre pe care se poate 
conta in realizarea exemplară a sar
cinilor actualului cincinal. Această 
rezervă trebuie primenită continuu 
pentru a oglindi într-adevăr poten
țialul real al cadrelor în toate dome
niile de activitate.

Partidul nostru se prezintă la cea 
de-a 60-a aniversare a existenței sale 
glorioase și cu realizări deosebit de 
bogate în că privește formarea și 
pregătirea temeinică, multilaterală, 
politico-profesională a cadrelor de -I 
partid și de stat, a unor cadre de nă- i 
dejde, capabile să asigure mobilizarea, 
maselor de oameni ai munci! la în
făptuirea mobilizatoai’elor obiective 
ale făuririi societății socialiste piul- 
tilateral dezvoltate. Prin desfășurarea 
unei neîntrerupte munci politico- 
educative. de pregătire profesională 
superioară, a fost creat un bogat 
fond de cadre șapabile să analizeze 
cu competentă realitățile, să cunoas
că tn profunzime legile dezvoltării 
sociale, ale construcției socialiste, 
să ia decizii tn profundă cunoștință 
de cauză, să mobilizeze energiile 
maselor largi la înfăptuirea progre
sului multilateral a} României.

Prin măsurile adoptate de recenta 
plenară a C.C. a! P.C.R. se creează 
noi condiții, deosebit de prielnice, 
spre a face din selecționarea, promo
varea și repartizarea cadrelor o pir- 
ghie importantă a întăririi rolului 
conducător al partidului și îmbunătă
țirii muncii de partid, a afirmării mai 
puternice a spiritului muncitoresc, 
revoluționar, a perfecționării activi
tății sociale și soluționării cu succes 
a marilor sarcini ale actualei etape 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Depunerile 
pe obligațiuni C.E.C. 

cu cîștiguri în primele 
zece zile 

ale lunii aprilie
După cum informează Casa de 

Economii șl Consemnațiunl. pină 
la data de 10 aprilie a.c. inclu
siv. obligațiunile C.E.C. cu eiș- 
tiguri se procură la valoarea lor 
nominală, fără diferență de preț, 
de la toate unitățile C.E.C. și 
poștale din întreaga țară.

Acordarea de către Casa de 
Economii și Consemnațiunl «a 
unor importante cîștiguri In bani 
cu valori cuprinse întte 50 000 de 
lei și 800 de lei. prin trageri la 
sorți lunare, ca și faptul că obli
gațiunile C.E.C. cu cîștiguri ie 
pot procura si restitui fără com
pletarea unor documente, con
stituie avantaje mult apreciate 
de către depunătorii de la orașe 
și sate, care le solicită în mod 
permanent.

Tragerea la sorți pentru aceas
tă lună va avea loc în Capitală 
la data de 30 aprilie a.c„ prilej 
cu care Casa de Economii și 
Conșemnațiuni va acorda 11327 
de ciștjguri in valoare totală da 
10 790 000 de lei.

Am solicitat cîtorva membri de 
sindicat de la întreprinderea textilă 
„Maramureș" din Baia Mare — uni
tate industrială cu cel mai mare nu
măr de muncitori din județ — să-și 
spună părerea asupra felului în care 
își exercită drepturile pe care le au 
ca proprietari, producători și benefi
ciari de a participa la luarea deci
ziilor în viata întreprinderii din care 
fac parte.

„De cite orî am spus într-o șe
dință de grupă sindicală ori in altă 
împrejurare. în cei opt anh de cînd 
lucrez aici, că trebuie să facem ceva, 
arătînd și ce anume, consider că 
mi-am adus contribuția la luarea 
unei decizii — r,e spune țesătoarea 
Iura Eugenia. Așa s-a întimplat și 
cînd am propus introducerea unor 
scaune ergonomlce în secție, și 
schimbarea poziției iluminatului pen
tru creșterea productivității muncii, 
și evitarea oboselii țesătoarelor. Am 
sugerat, de asemenea, montarea unor 
panouri pentru asigurarea unui mi
croclimat corespunzător ne timpul cit 
alături se efectuau încă lucrări de 
montaj. Credeți că fără asemenea 
propuneri venite din partea munci
torilor și aplicate fără întîrziere am 
fi realizat noi, anul trecut, o pro
ducție'suplimentară de aproape un 
milion metri pătrați de țesături 7"

Democrația noastră socialistă pre
supune participarea activă, conștien
tă a oamenilor muncii la conducerea 
societății in sensul dezbaterii și gă
sirii soluțiilor pentru rezolvarea tu
turor problemelor care privesc mun
ca, viața, bunăstarea omului.

— Participarea noastră la luarea 
tuturor deciziilor din viata întreprin
derii nu se manifestă doar Prin inter
vențiile din ședințe. Eu aș putea spu
ne — afirma filatoarea Voica Verzeș
— că sentimentul de coautori la de
ciziile ce se iau este permanent, a 
devenit un stil de viată și de mun
că în afara căruia nici nu ne-am Pu
tea imagina. în tripla calitate — de 
proprietari, producători și beneficiari
— e firesc ca noi să propunem, noi 
să decidem cum e mai bine să gos
podărim întreprinderea care produce 
anual țesături în valoare.de Peste un 
miliard de lei. Pentru mine, democra
tism muncitoresc înseamnă și faptul 
că aici m-am calificat, am primit 
apartament, cei trei copii ai mei au 
beneficiat pe rînd de creșă și cămin, 
iar eu am obținut cu familia bilete 
de odihnă și tratament. Tot în lumi
na acestui democratism eu înțeleg să 
răspund zi de zi prin fapte de muncă 
cerințelor întreprinderii. Si nu m-am 
mulțumit să-mi fac numai eu. dato
ria. Am privit șl în jur. Si ori de cite 
ori am constatat o neregulă, mi-am 
spus părerea. Am contribuit în acest 
fel la eliminarea ei. Am participat 
deci modest, dar concret la luarea 
deciziilor.

.Despre participarea sa directă la 
deciziile luate de conducerea între
prinderii ne-a vorbit și maistrul Ale
xandru Ceteraș de la secția filatură I. 
El nt;a dat ca exemplu propunerea 
pe care a făcut-o privind scurtarea 
termenului de montaj la o nouă ca
pacitate de producție. Utilajul sosise 
cu intîrziere, iar recuperarea restan
tei nu se putea face fără un efort su
plimentar : „Am propus •— ne expli
că maistrul — să mărim programul 
de lucru in vederea urgentării mon
tajului. Sigur. în aparentă, propu
nerea nu era. poate, prea... democra
tică. Dar atunci cind e vorba de in
teresul nostru, cînd trebuie să facem 
ceva util și necesar pentru binele în
treprinderii și al economiei, nici un 
efort suplimentar nu este prea mare. 
Si nimeni nu s-a sustras do la mate
rializarea propunerii făcute. Mai 
mult, alături de bărbați au lucrat, in 
condiții de șantier, și femei. Iar re
zultatele au fost Peste așteptări".

Bilanțul bogat al activității acestui 
colectiv muncitoresc se sprijină pe 
sute de idei și numeroase initiative 
născute in climatul emulativ al de
mocrației socialiste Pe care organiza
țiile de sindicat îl cultivă cu perse
verentă. Ar fi greu să gă’im acum 
autorii nominali ai tuturor inițiati
velor ori sugestiilor care au prins aici 
viată de-a lungul anilor. După cum 
ne spunea tovarășa Elisabeta Sabău, 
președintele comitetului sindicatului 
din întreprindere, pe baza unor astfel 
de propuneri s-au înființat aici 

Vamine de nefamilisti. cresa si cămi
nul de copii, cantina-restauranj. și 
microcantina întreprinderii, chr cu- 
rile de alimente din incintă, cabi.i iele 
medicale care funcționează in 'trei 
schimburi, cabanele din stațiunile de 
odihnă de la Usturoi și Izvoarele. Tot 
Pe baza Propunerilor făcute de mem
brii sindicatului, din cota de bene
ficii s-au alocat acum peste 80 000 iei 
în vederea lărgirii gospodăriei-anexe 
și a cantinei. Ce cred despre demo
crație tinerele Maria Grad, secretara 
comitetului U.T.C., Maria Danciu și 
Ileana Cîmpan, care se ocupă de ca
lificarea și perfectionarea calificării 
muncitorilor ? Inițiativa cea mai cu
noscută aici — ne spun ele — este 
„Prietenul noului om al muncii". Ea 
exprimă sugestiv spiritul de întraju
torare propriu relațiilor socialiste de 
muncă — participarea colectivă a oa
menilor la perfecționarea activității 
unității în care muncesc.

Iată citeva exemple ale modului In 
care membrii de sindicat au posibi
litatea de a se implica Și de a con
tribui direct la soluționarea proble
melor Pe care le ridică viata soeial- 
economică a întreprinderii.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Sclnteii''

Prin înăbușirea 
criticii nu se 

poate escamota 
adevărul

Ca' șef al oficiului 
de calcul din cadrul 
întreprinderii comer
ciale centrale „Unl- 
versalcoop", , Adrian 
C. Ionescu a constatat 
că în unitate se ma
nifestă neglijentă iată 
de bunul obștesc, se 
comit abuzuri și ile
galități chiar de către 
cadre de conducere din 
întreprindere. „Luînd 
atitudine împotriva 
unor astfel de fapte — 
arăta el în scrisoarea 
adr&ată ziarului nos
tru — în loc să se 
dispună măsuri de în
dreptare a lucrurilor, 
am fost persecutat, 
fiind nevoit să plec 
din unitate".

Sesizarea a fost tri
misă. spre soluționare. 
Comitetului de partid 
al secțprului 3 Bucu
rești. în răspunsul 
primit la redacție se 
precizează că cele 
semnalate» s« confir

mă, Verificările făcute 
de către o comisie 
constituită la indicația 
conducerii CENTRO- 
COOP. forul tutelar al 
întreprinderii, au scos 
la iveală o seamă de 
ilegalități, abateri de 
la disciplina muncii și 
de la cea financiară. 
Drept urmare. s-a 
dispus destituirea din 
funcție a directorului 
întreprinderii „Uni- 
versalcoop". Uie Aga- 
pescu. a șefei birou
lui plan-retribuire, 
Adelina Angelescu. și 
a șefului comparti
mentului C.F.I.. E- 
duard Benedict. Au 
fost, de asemenea, 
sancționate și alte 
persoane din unitate 
care au comis abateri 
și s-a dispus efectua
rea unei cercetări pe
nale privind întocmi
rea de facturi fictive 
pentru acoperirea unor 
lipsuri din gestiune.

Referitor ia aplica
rea in practică a unor 
proiecte de îmbunătă
țire a evidentei in u- 
nitătile din sistemul 
cooperației de consum, 
despre care scria sem
natarul scrisorii, in 
răspuns se mențio

Invitație
Situată într-un cadru natural 

de un pitoresc aparte, renumita 
stațiune Sovata este recomanda
tă pentru afecțiuni ginecologice, 
precum și ale aparatului loco
motor (reumatismele degenera
tive abarticulare,’ inflamatorii, 
posttraumatice, neurologice pe
riferice). Stațiunea dispune de 
o modernă și complexă bază de 
tratament, hoteluri și vile con
fortabile, elegante. Oaspeților le 
sîrtt asigurate condiții bune de 
agrement : sală de spectacole.

la Sovata
club, cinematograf, bibliotecă, 
sală de gimnastică, la care se 
adaugă excursiile inițiate de or
ganizatorii turismului mureșean.

Locuri pentru cură sau odih
nă la Sovata, precum și in
formații suplimentare se pot ob
ține de la toate agențiile și fi
lialele oficiilor județene de tu
rism, de Ja I.T.H.H. București și 
comitetele sindicatelor din în
treprinderi și instituții. în foto
grafie : vedere din Sovata.

, S.S s'. - -t

nează că această pro- 
. blemă se află in stu

diul organelor de spe
cialitate ale CENTRO- 
COOP.

Cînd 
formalismul 
înlocuiește 

analiza 
temeinică

Mai multi membri 
cooperatori din C.A.P. 
Buruienești. comuna 
Doljești — Neamț, au 
sesizat redacției că in 
sectorul zootehnic din 
unitate lucrurile nu 
merg bine, se sustrag 
furaje, se înregistrea
ză mortalități la ani
mala etc.

Din păcate, refera
tul Întocmit de Uniu
nea județeană a coo
perativelor agricole de 
producție Neamț, ca 
răspuns la această se
sizare. în loc să con
țină o analiză serioasă 
a faptelor, se mulțu
mește doar cu simple 
constatări. Astfel, du
pă ce se precizează că 
„nu ș-au confirmat 
sustragerile de furaje

din cooperativă", in 
răspuns se arată că 
„mortalitătile înregis
trate in sectorul zoo
tehnic al C.A.P. din 
Buruienești s-au dato
rat îmbolnăvirii ani-' 
malelor", „condițiilor 
neprielnice din graj
duri". precum și „ne- 
asigurării cantităților 
de furaje prevăzute în 
planul de producție".

Dar... din ca cauză, 
s-au îmbolnăvit ani
malele, de ce în graj
duri au existat condi
ții neprielnice, de ce 
nu s-au asigurat fura
jele necesare, cine 
poartă vina și răspun
derile pentru acestea, 
ce măsuri s-au luat 
ori se vor lua pentru 
redresarea situației — 
despre toate acestea, 
nici un cuvint. De 
fapt, un răspuns for
mal, superficial, calre 
nu ajută la nimic și 
nimănui.

De aceea, fl conside
răm — realist — ca 
nul și neavenit. Ră- 
mînînd în așteptarea 
unui răspuns concret, 
eficient, asa cum ppe- 
văd normele de partid 
și de stat din acest 
domeniu.

Dacă ar fi tras 
învățăminte...
Cu cîtva timp în 

urmă. Nicolae Duț.ă 
din Tecuci a sesizat 
redacției că a fost în
lăturat pe nedrept din 
funcția de maistru in
structor de la liceul 
nr. 1 din localitate și 
că această măsură a 
fost luată de condu
cerea scolii fără a 
analiza temeinic acti
vitatea sa.

Din răspunsul Co
mitetului județean 
Galați al P.C.R., că
ruia redacția i-a tri
mis spre soluționare 
această sesizare, aflăm 
insă că în realitate 
lucrurile se prezintă 
cu totul altfel. N. 
Dută era Încadrat la 
liceul respectiv cu 
contract de muncă ne 
durata unui an școlar, 
contract ce era reîn
noit de fiecare dată la 
expirarea perioadei 
pentru care fusese În
cheiat. tn anul școlar 
în curs, date .fiind a- 
baterile comise de el 
(notarea intîmplătoare 
a elevilor, discordanta

intre notarea făcută 
initial in atelier șl no
tele din catalog, nein- 
cheierea situației șco
lare la sfîrșitul anului 
la toți elevii, pretin- 
derea de la elevi de 
băuturi alcoolice și 
bani etc.), consiliul de 
conducere al liceului 
nu i-a mai reînnoit 
contractul.

Organele locale i-au 
oferit un alt loc de 
muncă, potrivit pregă
tirii sale, dar el — in 
loc să tragă învăță
mintele de rigoare — 
l-a refuzat, continuînd 
totodată să aibă ma
nifestări neprincipiale 
și comportări neco- 
respunzătoare. să să-

virșească abateri de 
la normele statutului 
partidului. în această 
situație, organizația de 
bază a liceului a ana- 

» lizat activitatea pe li
nie de partid a lui 
N. D. și a hotărit 
sancționarea sa cu 
„vot de blam cu aver
tisment". Reexaminind 
acest caz. biroul co
mitetului municipal de 
partid a constatat că 
sancțiunea este dis
proporționat de blinda 
în raport cu gravita
tea faptelor comise și, 
in consecință, a hotă- 
rît excluderea lui 
N. D. din rindurile 
partidului.

Spicuiri din răspunsuri
• Comitetul executiv al Consiliului popular 

al municipiului Craiova : Conducerea Trustului 
de construcții Dolj și cea a I.J.G.C.L. au luat 
măsuri pentru executarea remedierilor necesare 
Ia blocul A 7b de pe bulevardul 1 Mai din lo
calitate. Este vorba de completarea pardoselilor 
din subsol, rectificarea rigolelor de scurgere a 
apei, repararea terasei, desfundarea canalizării 
exterioare, tencuirea zidurilor din curțile inte
rioare. introducerea instalației de iluminat au
tomate în casa scării etc.
• Inspecția de «tat a apelor: Sesizarea lui 

Radu Drăgan din satul Valea Voievozilor, co
muna Răzvad, județul Dîmbovița, * fost veri

ficată la fata locului. împreună cu reprezentanți 
ai organelor de gospodărire a apelor din jude
țul respectiv și ai consiliului popular comunal. 
Rezolvarea integrală a problemei inundațiilor in 
zona acestei localități va fi posibilă pe baza unui 
proiect „de execuție care urmează să fie finanțat 
de unitățile industriale ce se vor dezvolta aici, 
în ce privește asigurarea scurgerii apelor din 
precipitații in perimetrul grădinilor din satul 
Valea Voievozilor, aceasta se poate realiza prin 
săparea, de către localnici, a unor canale co 
răspunzător dimensionate.
• Comitetul municipal Birlad al P.C.R. : S-a 

dispus ea aprovizionarea magazinului pentru 
desfacerea plinii de la parterul blocului C 4 din 
bulevardul Republicii nr. 284 să se facă numai 
pină la ora 22. în acest fel, locatarii nu vor 
mai fi deranjați. S-a hotărit, totodată, ca din 
unitatea nr. 8 din același cvartal să fie scoase 
de la vinzare țigările, la acest centru urmînd 
să se desfacă doar produse zaharoase.

• Comitetul executiv al Consiliului popular 
al județului Olt : Propunerile făcute da cetă
țeanul Petre N. Panță din comuna Vlădila, în 
ce privește amenajarea și valorificarea unei zone 
mlăștinoase din localitate, au fost analizate de 
conducerea comunei și s-a acționat pentru în
făptuirea unora din ele. S-a asigurat astfel 
scurgerea apelor spre firul văii, plantîndu-se 
sălcii pe terenul de pe maluri ; a fost curățată 
de mărăcinișuri o suprafață de peste 2 ha ce 
va fi folosită pentru legumicultura ; a fost or
ganizată platforma pentru depozitarea gunoaie
lor etc. Propunerea referitoare la amenajarea 
heleșteului pentru pește nu poate fi în prezent 
realizată, deoarece nu există fondurile și mij
loacele necesare construirii canalului de evacua
re a excesului de apă.

Gheorghe PÎRVAN

valoare.de
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INTENSIFICAREA RITMULUI ÎNSĂMÎNȚĂRILOR 

este acum cea mai importantă sarcină 
a oamenilor muncii din agricultură

LA iNTREPRINDEREA „TRACTORUL" DIN BRAȘOV 

REZULTATELE DIN ULTIMELE LUNI DEMONSTREAZĂ: 

Turnătoria de fonte speciale poate funcționa
(Urmare din pag. I)
lomița, Călărași, Buzău, Brăila și 
altele — unde această lucrare este 
întîrzlată. In aceste județe, ca și 
altele unde mai sînt de Snsămînțat 
suprafețe importante cu culturi din 
prima epocă, este necesar ca fie
care oră de lucru să fie folosită in
tens : ziua la semănat, iar noaptea 
la pregătirea terenului.

Concomitent cu măsțirile pentru 
intensificarea ritmului însămînțsui- 
lor, esențial este ca, în aceste zile, 
specialiștii și conducerile unități
lor agricole să manifeste maximă 
răspundere pentru respectarea nor
melor tehnice privind densitatea 
plantelor la hectar, pentru calitatea 
fiecărei lucrări. O densitate supe
rioară de plante la hectar — așa 
cum este prevăzută în normele 
care sînt de acum legiferate — con
stituie o garanție că vor fi obținu
te producții mai apropiate de posi
bilitățile oferite de calitatea so
lului.

Din zilele următoare, pe măsură 
ce pămîntul se va încălzi, va tre

BOTOȘANI

Viteza de lucru crește de la o zi la alta
De cîteva zile a început semănatul 

ți pe ogoarele județului Botoșani. 
Pînă ieri, 2 aprilie, au fost însămîn- 
țate 13 650 hectare cu culturi din 
prima epocă. Timp de o zi, din zori 
și pînă seara, am urmărit cum se 
desfășoară lucrările în consiliul 
agroindustrial Botoșani. „Nu tre- 
tem mai întîi pe la secția de me- 
mizare ?“ — l-am întrebat pe tova- 
•șul George Moisoiu, inginerul-șef 

al S.M.A. Botoșani. în timp ce ne a- 
propiam de comuna Bălușeni. „Ba 
chiar acolo mergem, vine răspunsul. 
Numai că, de cîteva zile, secția de 
mecanizare s-a mutat în cîmp, dinco
lo de satul Zăicești". Ajunși la secția 
de mecanizare — flotantă, cum ii 
spun tractoriștii — șeful acesteia, 
Emil Burlea, ne spune că noaptea 
s-a lucrat la pregătirea terenului cu 
18 tractoare. La volan urca schimbul 
al II-lea constituit numai din meca
nizatori cu experiență, deoarece se 
însămînța inul pentru ulpi.

Pe drum, spre comuna Cristeștl, re
luăm discuția cu inginerul-șef : „Nu 
credeți că diferența dintre suprafața 
de teren pregătită și cea însămînțată 
este mică ?“, întrebăm. „Nicidecum. 
Așa s-a stabilit să se lucreze in acest 
an în tot județul. Se pregătește nu
mai suprafața ce se poate însămînța 
într-o zi, cel mult în două zile. Alt
fel. datorită ploilor, riscăm să facem 
pregătirea terenului de mai multe 
ori. Ar însemna un consum suplimen
tar de carburanți".

La Cristești, aceeași bună organi
zare, aceeași preocupare a mecani
zatorilor pentru folosirea fiecărei ore 
bune de lucru : „Am mai avea de 
semănat și cîteva hectare cu plante 
de nutreț, ne spune șeful secției, 
Gheorghe Țîrmac. Cum însă terenul 
este încă umed, am trecut repede

MUREȘ

Munca în acord global întărește răspunderea 
pentru calitate

De la declanșarea însămînțărilor, 
ogoarele județului Mureș arată ca un 
adevărat furnicar. Mii de mecaniza
tori și țărani cooperatori lucrează cu 
răspundere la discuit, erbicidat și la 
semănatul sfeclei de zahăr. Pînă 
acum. în județ sămînța a fost în
corporată în sol pe mai bine de 
11 700 hectare. Tn cele opt unități din 
cadrul consiliului agroindustrial Ier- 

'Sut — în care sfecla de zahăr va 
,ocupa 1 090 hectare — toate semănă- 
torile SPC 12 lucrau sub supraveghe
rea specialiștilor. Pînă ieri. 2 apri
lie, a fost însămînțată o suprafață de 
circa 1 000 hectare.

Ora 7. La cooperativa agricolă Ier- 
nut. la capătul unei tarlale de circa 
24 hectare, mecanizatorii, conduși de 
ing. Constantin Stuparu. președintele 
unității, lucrau de zor. „Aici, cu nu
mai trei ani în urmă. realizam

♦

Faptul că sintem „bogațl în mine
reuri sărace" este valabil și în cazul 
manganului, o materie primă intens 
solicitată de industriile siderurgică, 
electrotehnică, chimică etc. și pentru 
care sintem tributari încă importului. 
Dispunem, intr-adevăr, de zăcăminte 
sărace în conținut de mangan, la care 
se mai adaugă haldele imense de la 
Iacobeni și Vatra Doinei, de ordinul 
milioanelor de tone, acumulate în de
cursul zecilor de ani de exploatare 
și care conțin, uneori, tot atîta sub
stanță utilă cyt există in minereul 
ce-I extragem. Astăzi însă, cînd criza 
de materii prime minerale dăvifie 
tot mai acută, valorificarea acestor 
resurse capătă un caracter imperativ. 
Și, așa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, la consfătuirea cu act/vul 
din domeniul geologiei, este necesară 
valorificarea complexă a minereuri
lor pentru a se putea extrage tot 
ceea ce este util. Or, in cazul manga
nului, aceasta înseamnă nu numai 
îmbogățirea minereului pînă la un 
conținut de 30—35 la sută mangan și 
a-1 utiliza ca atare în industria si
derurgică, ci și extragerea din el a 
tuturor componcnților săi.

Am ales din inventarul problemelor 
de cercetare rezolvate cu mare suc
ces de Institutul de cercetări și pro
iectări pentru minereuri și metalur
gie neferoasă (I.C.P.M.M.N.) din Baia 
Mare pe cele care vizează valorifi
carea complexă a haldelor și mine
reurilor sărace de mangan. deoarece 
considerăm că, prin insemnătatea lor 
și a beneficiilor pe care le-ar aduce 
economiei naționale, este nevoie de 
o intervenție urgentă și energică din 
partea tuturor acelora care trebuie să 
decidă finalizarea lor în producție.

Valorificarea minereurilor sărace și 
a haldelor de mangan a constituit 
pentru cercetătorii băimăreni obiectul 
preocupărilor desfășurate pe timp 
de mai bine de un deceniu. Iar o 
parte din aceste eforturi se vor con- 

bui să se treacă operativ la însă- 
mînțarea porumbului, cea mai im
portantă plantă agricolă a țării, 
care în acest an va ocupa 3,5 mi
lioane hectare. Semănatul acestei 
culturi într-un termen scurt face 
necesar ca în fiecare Unitate agri
colă să se acționeze ferm și cu 
înaltă răspundere pentru organiza
rea temeinică a muncii și buna fo
losire a mijloacelor mecanice aflate 
la dispoziția unităților agricole.

Acum, mai mult ca oricând. este 
de datoria organelor șl organizații
lor de partid, a consiliilor populare, 
a consiliilor agroindustriali să ia 
toate măsurile pentru folosirea din 
plin a fiecărei zile, a fiecărei ore 
de lucru în scopul accelerării se
mănatului. Și pentru ca lucrările 
să se desfășoare în ritm intens si să 
existe garanția respectării normelor 
de calitate, este absolut necesar ca 
activiștii de partid, specialiștii uni
tăților agricole și consiliilor agro
industriale să se afle permanent 
pe cîmp, In mijlocul mecanizatori
lor și cooperatorilor.

pe altă tarla, la semănatul sfeclei de 
zahăr. Sămânța am adus-o pentru mai 
multe culturi". La Răchiți, primele 30 
de hectare cu sfeclă de zahăr se și 
însămînțaseră, urmînd ca lucrarea să 
se Încheie în 3—4 zile pe toate cela 
200 hectare planificate.

Seara, prin intermediul stației ra
dio s-a făcut un bilanț al rezultate
lor la semănat pe ansamblul jude
țului. Din consiliul agroindustrial 
Albești, organizatorul de partid, Pe
tre Humelnicu, raporta că au fost în
sămânțate peste 900 hectare. De la 
Coțușca, Ion Zbughin comunica : 
„Total însămânțat — 1 280 hectare". 
Sînt comunicate, rînd pe rînd. date 
și din alte consilii agroindus
triale din județ. La stație -este 
prezent, după o zi de teren, și 
tovarășul Haralambie Alexa, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid. A atras atenția activiștilor, 
cadrelor de conducere și specialiști
lor repartizați în consiliile agroin
dustriale Voronă și Cîndești să ve
gheze la starea de umiditate și la 
temperatura solului pe fiecare tarla, 
pentru a se putea trece la plantarea 
cartofilor Îndată ce se creează con
diții bune de lucru. A cerut apoi 
celor din consiliile agroindustriale 
Pomîrla si Ripiceni să acordă mai 
multă, atenție însămînțării plantelor 
pentru nutreț, deoarece forțele me
canice încă nu sînt utilizate cores
punzător.

Da, în județul Botoșani însămîn- 
tările au demarat bine, dar este ne
cesar să se lucreze peste tot în ritm 
mai intens, pentru ca semănatul cul
turilor din prima epocă să se încheie 
in cîteva zile.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii"

doar 10—15 tone sfeclă de zahăr la 
hectar — ne spune cooperatoarea 
Viorica Gurghian. Anul trecut, lu- 
crind in acord global, am realizat 38 
tone, iar acum vrem să obținem, în 
medie, 40 tone la hectar. Pe ce ne 
bazăm 1 Noi aplicăm de doi ani, in 
timpul semănatului — cum vedeți și, 
acum — așa-zisa fertilizare pe rînd".

S-a muncit intens și la cooperati
va agricolă Petrilaca-Cuci. din satul 
vecin — prima unitate din consiliu 
care a raportat încheierea semănatu
lui sfeclei de zahăr pe toată supra
fața de 90 hectare. Cu viteze bune 
de lucru se lucrează și în cooperati
vele agricole Sălcud. Deag. Căpuș, 
Iclăuzel. Cucerdea, care fac parte 
din același consiliu, unde organiza
rea lucrului in schimburi prelungite 
oferă garanția că în două zile se va 
încheia semănatul sfeclei de zahăr.

ȘTIINȚA IN CONFRUNTARE CREATOARE CU CERINȚELE ECONOMIEI
cretiza încă în acest an, prin intrarea 
în funcțiune a primei instalații in
dustriale de producere a bioxidului 
de mangan electrolitic din tară (la 
Ferneziu. lingă Baia Mare) după o 
tehnologie originală, concepută în 
colaborare cu un colectiv de cadre 
didactice de la Institutul politehnic 
din Timișoara și specialiști de la

Pe urmele unor invenții și tehnologii neaplicate

Filoanele bogate ale unor substanțe sărace
• Din haldele și minereurile de mangan — o materie primă solicitată de industrie, dar 
care nu a depășit stadiul cercetărilor pentru a fi pusă în valoare • La Ferneziu, lingă Baia 
Mare, o instalație de producere a bioxidului de mangan în premieră mondială ® Teh
nologii ce ar putea transforma minereurile sărace în produse utile industriei și agriculturii

Exploatarea minieră Vatra DorneL 
Această tehnologie (cu brevet de In
venție) se constituie ca o performan
tă tehnică deosebită — unică în 
lume — ea permițînd prelucrarea 
unor materii prime de trei ori mai 
sărace față de cele utilizate în pre
zent pe plan mondial. Prin realizarea 
în țară a bioxidului de mangan elec
trolitic, utilizat ca' depolarizant tn 
bateriile uscate, se va reduce efortul 
valutar al țării cu circa 10 milioane 
lei valută devize libere.

Aceasta reprezintă, de fapt, partea 
rezolvată a problemei manganului. 
Pentru că, așa cum ne spunea și cer
cetătorul științific ing. Lucian Bor
duz, obținerea bioxidului de mangan

Semănatul sfeclei de zahăr pe terenurile fermei Cebza a cooperativei agricole 
Ciacova, județul Timiș

Foto: B. Roblttek

O atentle deosebită «e acordă ca
lității lucrărilor la semănat. „Pentru 
ca în acest an producția medie de 
sfeclă de zahăr la hectar să* depă
șească 30 000 kg — ne spune ing. 
loan Oltean, director la direcția agri
colă județeană — s-a introdus munca 
în acord global la executarea lucră

INSTANTANEE - in alb și negru- 
IN BĂTĂLIA PENTRU RECOLTA ACESTUI AN

Felicitări oamenilor vrednici!
Cu cele 3 300 hectare de. floarea-soarelui semănate Ieri, 2 aprilie, oa

menii ogoarelor din județul Tulcea au încheiat însămînțarea acestei cul
turi pe cele 20 300 hectare. Mecanizatorii ți țăranii cooperatori din uni
tățile agricole ale județului pregătesc acum semănătorile și patul ger
minativ pentru semănatul porumbului, lucrare ce va fi declanșată, la 
inceput, in consiliile agroindustriale Babadag, Cerna, Ceamurlia de Jos. 
(Neculai Aniihulesei).

Cooperative vecine 
și... totuși departe
Consiliile unice agroindustriale 

de stat șl cooperatiste Zalău,. Șim- 
leu Silvaniei și Crasna din județul 
Sălaj au încheiat însămînțarea ovă
zului, orzoaicei, sfeclei de zahăr, 
inului, legumelor și plantelor fura
jere. Procentul însămînțărilor, ra
portat la suprafața planificată pen
tru epoca I, a ajuns la 70 la sută, 
iar ritmul ce se înregistrează zilnic 
este de 2 000 hectare. Pînă acum, 37 
cooperative agricole din alte consi
lii agroindustriale au terminat în- 
sămînțarea ovăzului, alte 22 — or
zoaica, iar 17 cooperative agricole 
— sfecla de zahăr.

In timp ce mecanizatorii și tă- , 
rănii cooperatori din unitățile frun
tașe tși intensifică zi de zi efor
turile pentru a încheia cit mai 
grabnic însămînțarea culturilor din 
prima epocă, în comuna Creaca se 
așteaptă zvîntarea tarlalelor și spo
rirea numărului de tractoare. Pină 
acum s-au însămințat doar 50 hec
tare din cele 400 hectare planifica
te. „Nu s-a putut intra pe teren din 
cauza umidității, iar tractoarele-s 
puține" — ni se spune. Cit de ar
gumentat este un asemenea răspuns 
o demonstrează situația Insămînță- 
rilor din comuna Bălan, aflată doar 
la cîțiva kilometri. Aici s-a înche
iat însămînțarea orzului, a sfeclei 
furajere și a inului pe 220 hectare, 
urmînd ca în două zile să se însă- 
mînțeze și cele 30 de hectare des
tinate culturii cartofului, iar pentru 
culturile din epoca a II-a sint deja 
pregătite peste 100 hectare de te
ren. (loan Mureșan).

Ca buni gospodari
Încă din vara trecută, lucrătorii 

fermelor Centrului de legume și 
fructe din Coste ști, județul Argeș, au 
recuperat în timpul lor liber, bucată 
cu bucată, folia de polietilenă de la 
vechile solarii. Adunate gospodăreș
te, una cite una. au ajuns să cin- 

cu cei 18 parametri calitativi impuși 
de piața mondială a constituit pentru 
cercetătorii băimăreni o importantă 
coordonată pentru abordarea unor 
cercetări privind extragerea din hal
dele și minereurile sărace de mangan 
și a altor substanțe utile necesare 
economiei naționale, cercetări ce sînt 
insuficient valorificate. Una dintre 

acestea «e referă la carbonatai de 
mangan cristalizat, un produs foarte 
solicitat tu Industria biostimplatori- 
lor ie tip zoofort pentru nutriția ani
malelor și pe care noi il importăm. 
Testat la Institutul de cercetări pen
tru nutriția animalelor de la Balotești, 
produsul românesc, furnizat de o 
mică instalație pilot ce funcționează 
la Vatra Dornei după o tehnologie, 
cu brevet de invenție, elaborată de ‘ 
cercetătorii din Baia Mare, s-a do
vedit, după cum ne relatează dr. 
George Enăchescu de la Institutul de 
nutriția animalelor, de foarte bună 
calitate atît sub aspectul granulației, 
cît și în ceea ce privește conținutul 
în substanță activă. 

rilor pe Întreaga suprafață de peste 
15 000 hectare, ceea oe permite pre
gătirea riguroasă a solului și apli
carea strictă a tehnologiei acestei 
culturi".

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

tărească 70 de tone. „Din ele — ne 
spune ing. Victor Fianu, șeful cen
trului — am asigurat 75—80 la sută 
din necesarul de folie pentru sola
rii le noastre, cit si pentru ale 
populației, insumind în total circa 
30 de hectare. Folia degradată a 
fost expediată la Buzău pentru re
cuperare. Valoric vorbind, inițiativa 
s.-a soldat cu d economie de 
800 000 lei, la care se adaugă Și o 
economie de 170 tone de combusti
bil de calorifer". De unde combus
tibil ? Din cel folosit la încălzirea 
răsadnițelor din ferme si redus 
acum prin acoperirea acestora, fără 
ca plantele să sufere, cu bucăți de 
folie uzată.- (Gh. Cîrstea).

Tn căutare 
de semințe

„Sămîhță de morcovi aveți ?“. 
;,N-avem“. „Dar de pătrunjel 
„Nici' de pătrunjel". „Poate aveți 
de felină sau ceapă ?“. „N-avem de 
nici una". Acest dialog poate fi 
surprins la cele două magazine de 
semințe de legume din Brașov, 
repetindu-se zilnic de sute si sute 
.de ori. Pare de necrezut. Dar acum, 
în plin sezon de lucrări în grădinile 
de legume, cînd un număr mult mai 
mare de brașoveni și. localnici ,din 
satele vecine și-au propus să cultive 
în grădini și curți diferite legume, 
n-au de unde își procura sămînta 
necesară. Cei mai multi dintre ei 
și-au amenajat terenul. Acum sînt 
îngrijorați, «deoarece nu găsesc să
mînta necesară, iar la cele două 
magazine nu găsesc nici măcar pro
misiuni. v

La centrul de semințe din Ghim- 
bav ni s-a explicat că ceva sămîntă 
s-a primit, dar cere timp pînă să 
fie preambalată. Dar și ceea ce s-a 
primit nu acoperă decît într-o mică 
măsură cererile. „Și atunci, ce-i de 
făcut ?“. i-am întrebat pe tovarășii 
de la Ghimbav. „Nu știm", ni s-a 
răspuns. Știm cu toții că ar fi păcat 
ca terenurile amenajate să rămînă 
mai departe necultivate. (Nicolae 
Mocanul.

Dispunem deci de materie primă, 
de o tehnologie eficientă în fabricație 
și utilizare, deci de toate elementele 
care ar fi putut determina trecerea 
la realizarea pe scară “industrială a 
acestui produs, cotat pe piața mon
dială la circa ,700 dolari tona. Iar efor
tul de investiție ar fi minim, ne spune 
ing. Lucian Borduz, pentru că s-ar 

utiliza unele din capacitățile și utili
tățile instalațiilor de bioxid de man
gan. Și, avînd în vedere că prin a- 
ceasta s-ar economisi 5 milioane lei 
valută pe an și că am putea fi chiar 
exportatori de carbonat de mangan, 
atunci credem că s-ar justifica pro
ducerea sa în țară.

în aceeași situație se mai găsește 
un alt compus al manganului și anu
me fosfatul de mangan amoniu. El 
rezultă ca un subprodus al tehnolo
giilor hidrometalurgice prezentate 
mai sus, recuperat din apele sărace 
vehiculate în proces. Dar valoarea 
sa economică este imensă. Fosfatul 
de mangan amoniu constituie poate

în scurt timp la capacitatea maximă
La cinci ani de la intrarea în func

țiune. o importantă capacitate indus
trială' nu produce decît la jumătate 
din parametrii proiectați. Este vorba 
de turnătoria de fonte speciale de 
la întreprinderea „Tractorul" Bra
șov. Produsele sale au fost și sînt 
așteptate nu numai de întreprin
derea brașoveană, ci și de alte uni
tăți constructoare de mașini. Cauze
le acestei rare „performante" ? în 
întreprindere' constatăm că ele se cu
nosc pe dinafară : nu s-a asigurat 
din timp forța de muncă necesară 
si ridicarea calificării acesteia, sur
vin dese întreruperi accidentale în 
functionarea mașinilor și utilajelor.

Nu vom insista asupra cauzelor. 
Important este ce se face acum pen
tru redresarea activității turnătoriei 
de fonte speciale, pentru atingerea 
cit mai rapidă a parametrilor pro
iectați. Pentru început, notăm punc
tul de vedere al șefului de secție, dr. 
ing. Vladimir Covacevici, numit în 
această funcție în urmă cu cîteva 
luni :

— In prezent, problema-cheie a 
atingerii parametrilor proiectați o 
constituie menținerea mașinilor și u- 
tilajelor în perfectă stare de func
ționare, folosirea lor cu înalt ran
dament. Totodată, acționăm stăruitor 
pentru ca sporirea producției să fie 
însoțită de un progres continuu in 
organizarea întregii activități produc
tive.

Sînt vizate, așadar, direct puncte
le nevralgice ale producției. Cum se 
acționează concret pentru transpu
nerea in practică a acestor măsuri ? 
Constatăm că în domeniul întreți
nerii și folosirii mijloacelor tehnice 
a intervenit o optică nouă. Mai e- 
xact, dacă nu cu mult timp în urmă 
se acționa după deviza „producție cu 
orice preț", chiar prin suprasolicita
rea mașinilor. în prezent nu se mai 
admite nici o abatere de la progra
mul riguros întocmit în vederea în
treținerii. reviziei și reparației în cele 
mai bune condiții a mașinilor și u- 
tilajelor. In acest scop, s-au asigu
rat atît timpul necesar efectuării lu
crărilor amintite, cit si condițiile ma
teriale.. Astfel, s-a stabilit ca zilele 
de duminică și cîte un schimb' pe 
săptămină — lunea pentru o linie de 
fabricație si joia pentru a doua li
nie — să fie rezervate exclusiv pen
tru efectuarea lucrărilor de întreți
nere si revizie. Un rol determinant 
pentru buna desfășurare a lucrărilor

BACĂU : Mașini-unelte 
de mare performanță
La întreprinderea de mașini- 

unelte din Bacău au fost intro
duse în fabricație de serie două 
noi tipuri de mașini de prelu
crat metale prin așchiere. Este 
vorba de centrul de prelucrare 
prin alezare și frezare. cunos
cut sub denumirea de CPAF-90, 
ceia mai modernă și mai com
plexă mașină de acest tip reali
zată pînă acum în țară, care exe
cută 45 de operații și este pre
văzută cu comandă numerică și 
magazie de scule, precum și de 
mașina de frezat longitudinal cu 
portal — FLP-2 200. (Gh. Baltă).

unul dintre cele mai eficiente îngră
șăminte chimice pentru pămînturile 
sărăturate. Nu este numai părerea 
specialiștilor care i-au elaborat teh
nologia de fabricație.- ci si a celor din 
agricultură care le-au experimentat 
timp de trei ani pe diferite tipuri 
de culturi și soluri. Folosind între 
10 și 30 kg la hectar fosfat mangan 
amoniu, deci de circa zece ori mai 
puțin decît îngrăsămintele clasice, ne 
spune profesorul David Davides'cu — 
șeful catedrei de agrochimie de la 
Institutul agronomic din București — 
s-au obținut rezultate foarte bune în 
producții de porumb, soia, grîu de 
toamnă etc., pe loturi de pămînt din 
zona Călmățui-Siret recunoscute 
prin sărăturarea lor. Fabricarea aces
tui produs în țară ar fi. fără îndoială, 
un mare cîștig pentru agricultura 
noastră, mai ales dacă se are în ve
dere că el ar putea constitui un ele
ment important în programul, în pre
zent elaborat, de redare în circuitul 
agricol a 100 000 ha de pămînt sără- 
turat.

Așadar, iarăși ne intîlnim cu acea 
situație paradoxală cînd, prin efor
turile cercetării noastre științifice, 
avem Ia îndemînâ tehnologii origi
nale de primă clasă, care sînt gata 
să transforme materii prime sărace 
în produse a căror valoare este 
certă, dar care ani de zile au 
fost sistematic uitate; recurgîndu-se 
la acel sistem păgubitor (însă comod) 
de a importa ceea ce se poate foarte 
bine produce în țață. Și acest lucru 
este valabil nu numai pentru cei doi 
compuși de mangan de care agricul
tura și zootehnia noastră au atîta ne
voie, ci și pentru manganul metalic 
de puritate 99,9 la sută, solicitat de 
metalurgia aliajelor feroase și ne
feroase — pentru care, de asemehea, 
tehnologia de extracție este elaborată, 
dar neaplicată în instalații indus
triale.

Vlalcu RADU 

de întreținere și reparații îl are 
pregătirea din timp a pieselor de 
schimb necesare, care în cea mai 
mare parte se realizează acum cu 
forte proprii.

Dar măgurile privind folosirea ju
dicioasă a capacităților de producție 
se împletesc strins cu acțiunile pri- 

'vind perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație. Concret. în secție au fost 
și continuă șă fie revizuite tehno
logiile de fabricație la toate repere
le. Concomitent, o atenție deosebită 
se acordă cunoașterii temeinice a 
tehnologiilor de fabricație de către 
fiecare lucrător.

— Cu aceeași insistență șl pe un 
front tot mai larg acționăm pentru 
întărirea ordinii și disciplinei la fie
care loc de muncă — ne spune ing. 
Gheorghe Barbu, secretarul organiza
ției de partid din secție. în acest 
scop, am căutat să ne apropiem mai 
mult de oameni, să le cunoaștem pro
blemele care îl preocupă, să-i aju
tăm în rezolvarea lor, ceea ce a fă
cut ca aceștia să se lege mai mult 
de secție, să participe mai activ la 
înlăturarea greutăților cu care ne mai 
confruntăm. In același timp, am ma
nifestat mai multă fermitate fată de 
cei care au înțeles greșit ajutorul 
acordat și au continuat să se aba
tă de lă disciplina muncii, mergînd 
pînă la a renunța la serviciile lor. 
Efectele ? Absențele nemotivate s-au 
redus la' mai mult de jumătate, a 
crescut stabilitatea forței de muncă.

Intr-adevăr. în această privință se 
înregistrează un progres notabil, care, 
între altele, se datorează și unei mai 
bune organizări a producției și a 
muncii. Bunăoară, recent s-a trecut 
la specializarea echipelor în execu
ția anumitor repere, ceea ce a dus 
la creșterea îndemânării lucrătorilor 
și a răspunderii fiecărei formații de 
lucru fată de realizarea cantitativă 
si calitativă a prevederilor de plan. 
Totodată, s-a asigurat o mai bună 

.repartizare a sarcinilor de produc
ție pe locurile de muncă, echipe și 
ateliere. Ca urmare, fiecare lucră
tor știe exact cîte produse trebuie 
să realizeze zilnic. își poate calcu- 
la ■ cîștigul său în funcție de ceea 
ce va produce, căpătind astfel o 
imagine concretă despre relația din
tre rezultatele muncii sale și veni
turile pe care le poate dobîndi.

Iată doar cîteva dintre rezultatele 
acestor măsuri : in ianuarie s-au fa
bricat și livrat 2G00 tone piese tur

Inteligența tehnică 
in fața probei 

de eficiență
La prestigioasa întreprindere de 

autoturisme ARO din Cimpulung 
stăm de vorbă cu inginerul-șef Aurel 
Nicoieseu și cu șeful atelierului de 
proiectare Nicolae Copăescu. Subiec
tul : noutățile constructive în fabri
cația apreciatului autoturism de te
ren care se realizează aici. Căutările 
sint îndreptate in două direcții prin
cipale : scăderea greutății mașinii de 
teren, concomitent cu sporirea pute
rii sale de tracțiune și; bineînțeles, 
reducerea consumului de carburanți.

Aflăm că interlocutorii noștri. îm
preună cu inginerii Nicolae Bădescu 
și Ion Buzatu, fizicianul Nicolae 
Șendroiu, meca
nicii Alexandru 
Zichil și Emil 
Constantinescu au 
imaginat și creat 
un ingenios sis
tem construc
tiv care asigură 
diminuarea sub
stanțială a consu
mului de carbu
ranți la autotu
rismele de teren 
ARO 24 și 32 și la 
autoutilitara TV. 
Este vorba de un. 
dispozitiv, format 
din 14 piese com
ponente, cu care urmează să fie 
echipate motoarele cu benzină ale" 
celor două tipuri de mașini. Două 
dintre piese — un carburator și un 
colector de admisie — au rolul de 
ameliorare a amestecului de carbu
ranți in vederea muririi randamen
tului lor termic. Este prevăzută, de 
asemenea, și o modificare la trans
misia autovehiculelor • in scopul de a 
folosi cu un randament mai mare 
puterea de tracțiune a motoarelor. 

' Care este efectul economic, ce 
performante dobîndesc autovehicu
lele modificate ? Autovehiculele e- 
chipate cu aceste seturi de pie
se Înregistrează un consum de 
benzină de II litri la 100 km rulați, 
fată de 14—15 litri cît este consumul 
actual. Deci o reducere de circa 4 
litri de benzină pe distanța de 100 
km. De subliniat că soluția construc
tivă respectivă a depășit faza de ex
perimentare. Ea a fost verificată în 
teren, dovedindu-se performantele 
scontate. în paralel, de către uzină 
și un institut de cercetare și ingine
rie tehnologică din București. S-au 
făcut testări intense cu patru ma
șini ARO cu care s-au rulat multe 
mii de kilometri pe trasee line ori 

Autoturismele ARO 
și autoutilitarele TV 

vor circula cu patru litri 
de benzină mai puțin 

ia 100 de km

nate din fontă. In februarie — 3 200 
tone, iar în martie — circa 4 000 tone 
(calculele nu au fost încheiate). Pen
tru a aprecia la justa lor valoare 
aceste rezultate se cuvine însă o pre
cizare : prin realizarea în fiecare lună 
a 4 000 tone piese turnate se asigu
ră o producție anuală de 48 000 tone, 
adică foarte apropiată de capacita
tea proiectată a secției, recalculată 
în funcție de structura actuală a no
menclatorului de fabricație.

Deci se poate ! Este pe deplin po
sibil ca într-un termen scurt secția 
să-și atingă parametrii proiectați. 
Dar- aceasta impune solutionarea 
grabnică a unor probleme care nu 
și-au găsit încă o rezolvare defini
tivă. Astfel, și la ora actuală con
tinuă să nu existe o perspectivă cla
ră in ce privește pregătirea for
te! de muncă, se resimte lipsa unor 
cadre de specialitate. Bunăoară, la a- 
telierul de topit în loc de trei 
maiștri există numai unul, iar la 
atelierul de formare și în alte locuri 
de muncă nu este încadrat nici un 
maistru. O situație cu atît mai cri
tică cu cît pentru acoperirea aces
tor posturi de bază ale activității pro
ductive sînt în curs de școlarizare 
doar... doi maiștri.

— Sîntem conștient! — ne spune 
tovarășul Mihai Mălăcea, inginer-șef 
sectoare calde — că trebuie să ac
ționăm în continuare stăruitor pen
tru atingerea parametrilor proiectați 
la turnătoria de fonte speciale. Mal 
sînt anumite probleme care își așteap
tă rezolvarea. Astfel, rebuturile, deși 
au fost reduse simțitor, se situează 
totuși la cote ridicate. Un calcul sim
plu arată că numai prin reducerea 
acestora Ia jumătate, lunar am pu
tea realiza o producție în plus de 
circa 200 tone, fără nici un efort su
plimentar. Rezultatele obținute în 
primele luni ne dau însă garanții 
că într-un termen scurt activitatea 
secției turnătorie de fonte speciale 
se va situa la nivelul cerințelor și 
exigentelor actuale.

Un punct de vedere optimist. Im
portant este acum ca măsurile sta
bilite. acțiunile inițiate pentru re
dresarea producției în această sec
ție de turnătorie să fie aplicate punct 
cu punct, cu fermitate și răspun
dere.

Ilie ȘTEFAN 
Nicolae MOCANU

cu pante, denivelate și aglomerate. 
Probele pentru autoutilitara TV s-au 
efectuat in condiții similare la uzina 
„Autobuzul“-București. în ambele ca
zuri rezultatele au fost cele aștep
tate. .

în urrtia probelor făcute. Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
a atestat, de asemenea, calitățile 
autovehiculelor echipate cu aceste 
sisteme și și-a dat acordul pentru 
generalizarea aplicării lor. Pe baza 
probelor și atestărilor s-a luat ho- 
tărirea, ca întregul parc național de 
autoturisme de teren ARO 24 și 32 și 
de autoutilitare TV să fie echipat cu 

setul de piese a- 
mintit. Costul se
tului este de 1 030 
lei, la care se 
mai adaugă ma
nopera cerută de 
montarea lui pe 
mașini, a cărei 
valoare este de 
260 Iei ; cheltuieli 
ce se amortizează 
după 6 000 de ki
lometri rulați.

— Ce măsuri 
au fost luate pen
tru asigurarea 
seturilor de care 
este nevoie ? — îl 

întrebăm pe tovarășul Victor Naghi, 
directorul întreprinderii.

— Pentru întregul parc republican 
seturile le confecționăm noi. Am și 
realizat 2 000 de seturi care ar putea 
fi montate pe primele loturi de ma
șini.

— De ce spuneți „ar putea fi mon
tate" ?

— Pentru că ne lipsește colectorul 
de admisie. întreprinderea de auto
turisme din Pitești nu a reușit să-l 
fabrice așa cum s-a angajat De 
aceea, am turnat 50 de bucăți prin 
cooperare cu întreprinderea „Cea
hlăul" din Piatra Neamț. Restul le 
vom turna noi. S-a stabilit ca mon
tarea seturilor să fie efectuată prin 
stațiile din întreg teritoriul țării ale 
întreprinderilor de asistentă tehnică 
și service cu sediile în Pitești și 
Brașov. Pînă la sfirșiiul acestui an 
urmează ca toate autoturismele ARO 
cu benzină și autoutilitarele TV să 
fie dotate cu noile seturi ; concomi
tent, asigurăm montarea acestor se
turi și pe autoturismele de teren care 
urmează a fi vîndute populației.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii"
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Viata satului în activitatea
politico-educativă

Comuna Puiești are chinul gospo
darilor săi. Cind am sosit aici, pri
măvara trezise la o nouă viată satul, 
declanșînd febra activităților de sezon 
in agricultură.

Munca politico-educativă cunoștea 
si ea prefacerile cerute de munca sl 
viata oamenilor. Pînă atunci activita
tea se concentrase mai ales la cămi
nul cultural : acțiuni culturale si dis
tractive fuseseră îmbinate cu simpo
zioane. dezbateri, seri de întrebări si 
răspunsuri axate pe probleme agri
cole. Am remarcat, de pildă, un ciclu 
de expuneri si dezbateri menit să 
facă temeinic cunoscute principalele 
teze si orientări ale recentului Con
gres al țărănimii. Un sir de acțiuni 
și-au propus să contribuie la răspîn- 
direa experienței înaintate în produc
ția agricolă, la stimularea spiritului 
gospodăresc al locuitorilor. Chiar eu 
puțin timp înainte avusese loc o dez
batere pe temele legumiculturii. 
Unul din protagoniștii acțiunii : gos
podarul Ralea Dumitru. De ce tocmai 
el ? Din două motive. Pentru că el 
este brigadierul fermei legumicole a 
cooperativei agricole, sectorul care 
aduce cele mai mari venituri unită
ții ; apoi, pentru că. legumicultor 
priceput, a obtinut anul trecut prin
tre cele mai mari venituri de pe 
lotul personal. Cum ? Primim invita
ția să-t vizităm grădina si curtea. Da, 
într-adevăr nici un metru de pămint 
nu este nefolosit. Un solar in care se 
cultivă roșii, ardei gras și vinete. în- 
tr-un colt al curții, cîteva rînduri cu 
vttă de vie. iar printre rînduri varză, 
într-un alt colt căpșuni.

— Cistigul realizat anul trecut de 
pe lot saltă bine peste zece mii de 
lei. ne spune Ralea Dumitru.

Aflăm. în continuare, că in urma 
unor asemenea acțiuni, organizate 
sistematic la căminul cultural de 
cîtiva ani încoace, prin intermediul 
cărora se prezintă experiențe si me
tode. se evidențiază avantaiele bă
nești etc., practica de a cultiva lotu
rile personale cu legume s-a extins 
permanent, acum urmărindu-se ge
neralizarea ei.

— Spuneați că în aceste zile însăși 
munca politico-educativă cunoaște o 
prefacere — ne adresăm tovarășului 
Iordache Stanciu. secretar adiunct cu 
problemele de propagandă al comi
tetului comunal de partid. Ce înțe
legeți prin aceasta ?

— Acum, spre deosebire de perioa
da iernii, timpul este scump. Prin 
urmare si acțiunile trebuie să fie 
scurte. Folosim cu precădere statia 
de radioamplificare unde, rind pe 
rînd, specialiștii, gospodarii fruntași 
vorbesc pe diferite teme de actuali
tate ; sau unde difuzăm scurte repor
taje. știri despre mersul lucrărilor 
agricole. Răspunsuri la diferite în
trebări. informarea oamenilor cu di
ferite probleme le organizăm de 
regulă pe cîmp. în pauzele de masă. 
In același timp .subliniez că accen
tul cade pe forme active care să con
tribuie la mobilizarea cooperatorilor 
în desfășurarea lucrărilor agricole : 
brigada artistică, caricatura, afișarea 
Ia gazetele de perete etc.

— Cercetînd anumite statistici, 
discutînd cu oamenii, ne-am dat 
seama că progresul satului vecin — 
Nicoleștiul — care face parte din co
muna Puiesti a fost mai rapid în 
ultimii ani...

— Da, ati sesizat problema nr. 1 cu 
care ne vom confrunta în următorii 
ani aici, la Puiești. într-adevăr. pro
gresul la Nicolești a fost mai rapid 
pentru că oamenii și-au făcut din 
plin- datoria în cooperativa agricolă, 
ocupîndu-se și de loturile lor perso
nale. Astfel, veniturilor obținute din 
cooperativă, an de an mai mari, li 
s-au adăugat cele obținute de pe lo
turi. La Puiești. situația a fost cumva 
inversă. An de an, remunerația Ia ziua- 
muncă ă scăzut. Acum, am adus la 
această cooperativă pe inginerul Tică 
Stoica, omul care a pus pe picioare

și cooperativa din Nicolești. Dar, 
desigur, cu aceasta n-am rezolvat 
totul. Esențial este să lămurim oame
nii că prosperitatea este strîns legată 
de bunul mers al cooperativei, să-i 
mobilizăm la realizarea de producții 
mari în primul rînd aici. O sarcină 
complexă. în ceea ce ne privește, vom 
iniția în curînd o serie de acțiuni po
litico-educative care, prin calcule și 
date concrete. să ilustreze relația 
dintre bunul mers al cooperativei si 
prosperitatea 'satului șl a fiecărui 
gospodar.

Desigur, ar fi multe lucruri de

însemnări despre stilul 
de muncă a două consilii 

comunale de educație 
politică și cultură socialistă 

din Buzău

spus despre activitatea desfășurată 
de consiliul de educație politică si 
cultură socialistă din Puiești. Credem 
insă că cele relatate au conturat un 
adevăr clar : pentru a fi eficientă, 
activitatea consiliului trebuie să fie 
orientată către problemele esențiale 
cu care se confruntă locuitorii, să 
stimuleze inițiativa factorilor înves
tiți cu răspunderi în domeniul edu
cativ — școala, organizația de sin
dicat. U.T.C.. de femei etc. într-un 
cuvînt. să fie călăuzită de un stil de 
muncă eficient.

Așa cum aveam să aflăm, proble
ma însușirii de către consiliile comu
nale -de educație politică si cultură 
socialistă a unui stil de muncă ju
dicios. eficient a constituit o preocu
pare consecventă a comitetului ju
dețean de partid. în discuția avută 
cu tovarășa Maria Lazăr. președintele 
consiliului județean de cultură și 
educație socialistă, am notat în acest 
sens o serie de acțiuni demne de 
atenție : dezbaterea la «diferite in
struiri județene a modului cum îsi 
întocmesc consiliile planurile de 
muncă, cum se stabilesc prioritățile 
activității educative, cum se îndepli
nesc obiectivele programate. S-au- 
organizat." de asemenea, schimburi

de experiență în cadrul cărora parti- 
cipantii au avut prilejul să constate 
direct. în diferite consilii, modul cum 
se organizează propaganda vizuală, 
cum se urmăresc diferite initiative, 
cum se concepe și desfășoară progra
mul unei brigăzi artistice în timpul 
campaniilor agricole etc.

Investigația noastră a scos în evi
dentă însă că nu peste tot s-a asi
milat urî stil de muncă dinamic, efi
cient. în comuna Măgura, de pildă, 
deși există o activitate culturală 
destul de bogată, sfera de cuprindere, 
orientarea acțiunilor sînt marcate de 
multe minusuri. Este semnificativ că 
în domeniul îndeplinirii sarcinilor 
economice ce revin sătenilor nu s-a 
întreprins ceva eficient pe linie 
politico-educativă. în planurile de 
activitate erau trecute doar cîteva 
cerințe generale.

Cînd ne exprimăm nedumerirea 
fată de caracterul extrem de general 
al unei măsuri din planul de muncă 
al organizației de sindicat; ni sa răs
punde — „dar e luată chiar din 
tezele publicate în întîmpinarea Con
gresului sindicatelor"-.

în planul de muncă al căminului 
găsim înscris : „Să gospodărim dt 
mai bine flecare palmă de pămîrit". 
Am crezut pentru un moment că 
ideea a fost preluâtă st transformată 
de către consiliu într-un generic sub 
care să fie organizat un ciclu de ac
țiuni cu participarea scolii, organi
zației de sindicat, de tineret, a orga
nizației de partid de la C.A.P. Dar 
ea a rămas un simplu deziderat. 
Discutăm cu directorul școlii, cămi
nului. cu președintele organizației 
de sindicat. Toți oameni tineri, plini 
de vioiciune. Dacă consiliul comunal 
si -comitetul comunal de partid s-ar 
fi străduit să stimuleze inițiativa 
acestor cadre si a altora ar fi rezul
tat, desigur, o activitate bogată atît 
sub aspectul numărului de acțiuni, 
cit și al eficientei lor educative. O 
constatare care scoate în evidentă 
necesitatea unei mai stăruitoare 
preocupări pentru generalizarea ex
perienței înaintate în . activitatea 
consiliilor comunale de educație po
litică și cultură socialistă.

D. PAUL 
Dumitru DAN AI LA

„ROMÂNIA-FILM“ prezintă: 

„STELE DE IARNĂ-
O producție a Casei de filme numărul patru

Scenariul : Mircea Herivan. Decorurile : Mițiai Moldoveanu. Costumele : 
Florentina Ileana Mirea. Montajul : Rodica Fălcoianu. Sunetul : Andrei 
Coler. Muzica : Marius Pop. Imaginea : Gabor Tarko. Regia : Cristiana 
Nicolae. Cu : Val Paraschiv. Andrei Torok, Gheorghe Cozorici. Maria 
Rotaru. Constantin Drăgănescu, Andrei Firiți. Grigore Gonța. Ion Fiscu- 
teanu, Mircea N. Crețu. Cornel Preda și copilul Radu Cristian Nicolae. 
Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică „Bucu
rești". cu concursul Consiliului- Național pentru Educație Fizică și Sport, 

Federația română de bob-same

Manifestări 
ciM-artistice 

consacrate 
aniversării partidului 
în întîmpinarea aniversării a 

80 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român, secția 
de propagandă a Comitetului ju
dețean de partid Alba, împreu
nă cu Uniunea scriitorilor, Uniu
nea artiștilor plastici, Uniunea 
compozitorilor și Asociația ci
neaștilor au organizat un festival 
de film, muzică si poezie Pa
triotică sub genericul „Omagiu 
patriei socialiste. Istorie si con
temporaneitate. dimensiuni ale 
creației noastre spirituale". Ieri 
a avut loc un simpozion la Casa 
de cultură a sindicatelor din mu
nicipiul Alba Iulia Si a fost des
chisă o expoziție de pictură, 
sculptură, ceramică și tapiserie, 
organizată de filiala Alba a Uniu
nii artiștilor plastici. Au avut 
loc proiecții de filme, întilniri 
ale creatorilor de artă cu oameni 
ai muncii din întreprinderile 
industriale ale municipiului. 
(Ștefan Dinică).

în județul Olt. glorioasa ani
versare a Partidului Comunist 
Român prilejuiește numeroase 
manifestări politice, științifice și 
culturale. Astfel, la Scornicestl a 
avut loc un simpozion Pe tema 
..60 de ani de la crearea P.C.R., 
60 de ani de luptă și activitate 
creatoare pentru binele Po
porului". Au fost prezentate co
municări și referate. Asemenea 
simpozioane vor avea loc în zi
lele următoare și în alte locali
tăți ale județului Olt. (Emilian 
Rouă).

„Omagiu partidului" este ge
nericul ciclului de manifestări 
politico-educative ce se vor des
fășura în județul Brăila, timp 
de peste o lună. în cinstea celei 
de-a 60-a aniversări a creării 
partidului. Ele cuprind dezbateri 
vizînd popularizarea Si generali
zarea experienței înaintate din 
diferite sectoare de activitate, 
simpozioane, spectacole artjstice. 
vernisaje ale unor expoziții de 
artă, un festival al rapsozilor și 
retrospectiva filmului românesc 
inspirat din lupta comuniștilor 
în apii ilegalității și din perioa
da edificării socialismului în 
România. (Corncliu Ifrim).

Cluburile siderurgiștilor de la 
Oțelu Roșu și cele ale construc
torilor de mașini din Caransebeș 
și Bocșa au organizat dezbateri . 
și evocări privitoare la începu
turile și dezvoltarea mișcării 
muncitorești, crearea Partidului 
Comunist Român și luptele Pur
tate pentru eliberarea patriei și 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate Pe pămîntul 
României. (N. Cătană)."

Pagini despre lupta partidului în anii ilegalității
j ■ ' ; ■ ; --------------- —

ștefan voicu: „Vremuri, oameni..."
Bucuria de a spune, nevoia ros

tirii de sine, a împărtășirii trăiri
lor, a înfățișării timpului și a oa
menilor din anii fierbinți ai luptei 
celor ce, așa cum afirma cîndva 
Constantin Prlsnea, „și noaptea cre
deau în lumină", ni se dezvăluie 
din cartea scrisă de Ștefan Voicu.

în cazul lui Ștefan Voicu avem 
de-a face cu un încercat polemist 
— cîndva, în anii evocați în cartea 
sa, el fiind unul dintre cei mai vi
rulent! și mai caustici publiciști 
antifasciști din presa noastră in
terbelică, a cărui semnătură am ln- 
tîlnit-o adeseori sub memorabile 
luări de poziție In colecțiile revis
telor .„Cuvin tul liber", „Era nouă", 
„Reporter", în alte numeroase pu
blicații de stînga aflate, nemijlocit 
sau indirect, sub influenta politicii 
Partidului Comunist Român — de 
astă dată infătișîndu-ni-se în ipos
taza memorialistului de o factură 
aparte, tentat nu atîta de „jurna
lul intim", cît de așa-numita „lite- 
ratură-document". adică literatura 
faptului real, trăit, ca într-un „me
morial de luptă".

Polemistul se regăsește în cea 
de-a doua parte a cărții. îndemnat 
de astă data — după cum singur o 
mărturisește — de „amendarea" 
unor aprecieri minimalizatoare sau 
exagerat apologetice, a unor afir
mații eronate asupra unor lucrări, 
reviste sau personalități, aprecieri 
și afirmații apărute în diferite pu
blicații și cauzate mai cu seanță de 
insuficienta cunoaștere a Istoriei 
politice din anii interbelici. Să fie 
deci vorba doar de o gnoseologie 
complementară si. implicit, corec- 
tivă ?

Deși autorul face memorialistică, 
servită adeseori sub forma litera
turii de nonfictiune. el afirmă că 
scrierile lui „nu sînt memorii", ci 
„istorie trăită" și asta nu pentru 
că ar considera memorialistica 
drept „gen minor", ci din contră. 
Iar istoria devine, sub pana lui Ște
fan Voicu. deopotrivă viată și fapt 
literar, care, chiar dacă izvorăște 
din rememorare, capătă prin plas
ticitatea imaginilor, prin elanul și

sinceritatea scrierii, prin forța de 
sugestie generalizatoare asupra unei 
epoci și a unora dintre personali
tățile ce i-au dat strălucire acea 
capacitate de a convinge și a emo
ționa specifică numai artei.

Sînt în cartea lui Ștefan Voicu 
adevărate nuvele autobiografice, cu 
eroi neinventați, dar cu toate ca
racteristicile beletristicii. Totodată, 
din suita scrierilor sale din prima 
parte a cărții căpătăm senzația unui 
scenariu de serial cinematografic, 
putînd oferi pretextul unei fresce 
a epocii ca fundal pentru evoluția 
unui personaj colectiv — generația 
luptătorilor pe baricadele stingii 
românești, a militanților și a revo
luționarilor consacrați cauzei parti
dului — gravitînd în jurul unei ex
periențe de viată unică și totuși ge
neralizatoare prin trăsăturile ei 
specifice : abnegația, puterea de sa
crificiu, dîrzenia. neabandonul, tă
ria de a trece peste etape de erori 
si denaturări, de a acționa prin ra
țiune și nu prin fanatism, de a 
simți certitudinea izbinzil și a ac
ționa neprecupețit pentru înfăp
tuirea ei. Refuzul „memorialisticii" 
se naște în Ștefan Voicu din 
repulsia fată de egocentrism, deoa
rece la el, „eroul liric", deși are o 
Identitate exactă și nu disimulată, 
evită să se insinueze în prim-plan, 
lăsîndu-i adeseori pe „ceilalți" să 
susțină partitura, „memorialistul 
ănti-memorialist" rezervîndu-și cu 
bonomie un loc discret dar din care 
nu îșl refuză dreptul de a privi și 
uneori a interveni cu un aer mu
calit. autopersiflant.

Cert este că cineastul din mine a 
simtit imediat tentatla filmică a po
vestirilor lui Ștefan Voicu. în pri
mul rînd, o tulburătoare capacitate 
a sesizării esențialului, o înlănțuire 
nelipsită de „suspense", o nativă 
artă a „vizualizării" acțiunilor în
fățișate. Neîndoielnic. Ștefan Voicu 
este un' povestitor înnăscut, verbul 
său aparține naratorilor pentru 
care, mai presus de orice, rămîne 
realul, adevărul, fapta, portretul 
concret, întimplarea trăită — și ca

pasionante întîmplări ! — reflexia 
limitîndu-se de cele mai multe ori 
la un prolog de o frază, sau la un 
epilog concluziv rostit cu bonomie 
și cu un surîs nedisimulat. Galeria 
personajelor cărții .sale este o lume 
despre care toți am vrea să știm 
mai mult și tocmai literatura este 
cea chemată să ne-o înfățișeze în 
toată complexitatea el necaricatu
rală, nesimplistă, nedogmatică, de
oarece toți cel evocați de autor îșl 
merită locul cuvenit în ipostazele 
lor de reprezentanți ai unei cate
gorii umane — comuniștii — in 
confruntarea cu o epocă de obscu
rantism politic, de tragice mutilări 
de tară, de cumplite răsturnări, de 
opțiuni febrile și totale nu în fata 
propriului destin interpretat din 
punct de vedere egoist, ci în fața 
destinului națiunii. în acest sens, 
„memorialistică" este chemată să 
dea carne și sînge, vibrație și sim
țire documentului Istoric. Gale
ria personajelor Iui a intrat în 
mit, dar mult mai puțin în litera
tură. Pe drept cuvînt. citîndu-1 pe 
Brunea-Fox în schița „Suflet de 
poet" consacrată lui Gheorghe Dinu, 
Ștefan Voicu consemnează : „Auer- 
tizlndu-mă parcă de trecerea inevi
tabilă spre neființă a oamenilor pe 
care i-am cunoscut de-a lungul ze
cilor de ani si care merită să ră- 
mină In memoria oamenilor. Bru
nea-Fox m-a întrebat, aproape vor
bit... „Da’ măcar ai scris asta un
deva, ca să rămlnă ?“ Autorul vo
lumului „Vremuri, oameni..." în
toarce întrebarea tuturor celor din 
generația sa care rămîn încă datori 
literaturii, fie ea „document", „me
morialistică'1, „jurnalistică", numai 
uitare să nu fie.

O întrebare la care autorul însuși 
dă un prim răspuns printr-o carte 
care trebuie să promită alte cărți. 
Atît din partea sa. cit și din partea 
congenerationalilor lui. Este un 
exemplu vibrant, emoționant, sim- 
piu și patetic.

Ioan GRIGORESCU

Bucm șchiopu : „Pledoarie pentru OM"
Cu 46 de ani în urmă vedea pen

tru prima oară lumina tiparului la 
Cluj revista „Tara de mîine" 
(transformată în 1938 în periodicul 

« „Tară nouă"), care pînă la suspen
darea survenită în august 1940. în 
preziua Dictatului de la Viena. a 
constituit o prezentă remarcabilă în 
pleiada numeroaselor publicații le
gale aflate sub îndrumarea sau 
influenta Partidului Comunist Ro
mân. în pofida caracterului etero
gen al grupului de tineri entuziaști 
constituind nucleul acestei redacții, 
poziția revistei a fost de-a lun
gul anilor (deși cu anumite servituti 
determinate de apariția legală, re
flectate în anumite inconsecvențe și 
unele articole eronate) în mod 
fundamental progresistă, promo- 
vînd, alături de celelalte publicații 
legale conduse sau influențate de 
partid, o orientare net democratică, 
antifascistă, ostilă șovinismului și 
naționalismului.

• Sînt trăsături definitorii care îșl 
pun amprenta pe selecția de eseuri 
și articole publicate de Bucur 
Șchiopu în paginile revistei (1935— 
1940) și reunite în volumul intitulat 
„Pledoarie pentru OM", apărut re- 

\ cent în editura „Dacia".

Dacă ar fi să definim numitorul 
comun, caracteristica fundamentală 
a scrierilor incluse în volumul re
cenzat. ne-am opri» neîndoielnic la 
afirmarea pasionantă, convingător 
argumentată, a imperativului pro
movării unui nou umanism a „noi 
forme de viată", care să asigure 
descătușarea omului, realizarea ce
lor mai nobile aspirații ale aces
tuia. să favorizeze afirmarea liberă 
a rațiunii și demnității umane, ma
nifestarea plenară, neîngrădită, a 
potențialului său creator.

Interesantă prin tematică, atrac
tivă prin stilul viu. alert, stimula
toare la reflecție, prin pasiunea de 
a împărtăși convingeri și a incita la 
acțiune, selecția de articole a unuia 
dintre talentatii publiciști ai unei 
generații nemijlocit implicate în 
transformările revoluționare care 
și-au pus amprenta pe evoluția 
României în a' doua jumătate a se
colului XX ilustrează, o dată mai 
mult, utilitatea și rodnicia acțiunii 
de valorificare a bogatelor tradiții 
progresiste ale publicisticii româ
nești antebelice.

.Neștirbita încredere în viitor. în 
biruința cauzei drepte a eliberării

sociale și naționale, optimismul to
nifiant propriu intelectualității cu 
convingeri democratice, antifasciste, 
revoluționare, chiar în perioada ce
lor mai grele încercări, sînt expri
mate cu emoția caracteristică celor 
ce și-au asumat responsabilități ma
jore fată de tară, fată de istorie 
(într-un articol publicat în iunie 
1940) : „Generația noastră... este o 
generație de pionieri. Ea a înțeles 
sensul just al evoluției și, în lupta 
veacului nou cu trecutul, a luat 
partea viitorului, canalizînd viata 
înspre adevăr si progres. Generație 
care luptă pentru depășirea prezen
tului. generația noastră e o genera
ție de avangardă. Avangarda noilor 
energii sociale. O generație de 
luptă și sacrificiu și. poate, de... 
Victorie". >

O profesiune de credință a cărei 
recitire în preajma sărbătoririi 
jubileului a șase decenii de exis
tentă a partidului este impresionan
tă prin încrederea, degajată de ea, 
în forța de neînvins a ideilor care 
prevesteau viitorul socialist al tă
rii — idei, azi, împlinite.

Tudor OLARU

Evenimentul dominant al lunii în
cheiate îl constituie desfășurarea, 
sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a lucrărilor PLENAREI 
COMITETULUI CENTRAL AL PAR
TIDULUI COMUNIST ROMAN. 
Avind loc într-o perioadă in care 
întregul popor se pregătește să în- 
timpine gloriosul jubileu al împlinirii 
a 60 de ani de la crearea P.C.R. — 
plenara și-a sporit și mai mult sem
nificația prin faptul că a proiectat 
o puternică lumină asupra factorilor 
care îi dau posibilitate partidului 
să-și exercite cu strălucire rolul 
conducător, a indicat modalitățile de 
acțiune pentru continua întărire a 
acestui rol. ca o chezășie a înaintării 
neabătute pe calea socialismului.-

De o deosebită însemnătate este, 
în această privință. CUVÎNTAREA 
ROSTITA ÎN ÎNCHEIEREA LUCRĂ
RILOR PLENAREI DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU. din care se 
desprinde, ca o concluzie majoră, 
ideea că prin numărul membrilor săi 
de peste 3 mllieane, prin compoziția 
socială și națională, reflectînd cu fi
delitate compoziția socială și națio
nală a locuitorilor patriei, prin telu
rile pe care și le propune și prin 
întreaga sa activitate partidul se 
identifică plenar cu poporul, Întru
chipează cele mai înalte idealuri ale 
sale.

Activitatea partidului trebuie să se 
raporteze mereu la transformările 
revoluționare, la schimbările sociale 
care s-au produs și se produc in 
societate. Din această perspectivă ca
pătă o importantă deosebită activi
tatea în direcția perfecționării rolu
lui conducător al partidului, exerci
tării sale la un nivel superior. în 
concordantă cu exigentele actualei 
etape de dezvoltare a societății. în 
acest sens, cuvîntarea secretarului 
general al partidului, documentele 
plenarei orientează organizațiile de 
partid spre creșterea nu atît cantita
tivă, cît mai' ales calitativă a mem
brilor de partid, spre sporirea exi
genței la primirea in partid și fată 
de calitățile politice, morale si pro
fesionale ale comuniștilor, spre in
tensificarea activității politico-ideo- 
logice de educare a membrilor de 
partid, spre perfecționarea în conti
nuare a activității de înfăptuire a 
politicii de cadre a partidului. îneît 
așa cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceausescu, partidul să rămlnă „un 
partid al oamenilor cu o înaltă con
știință revoluționară, hotărîți să facă 
totul pentru victoria socialismului și 
comunismului, să servească in orice 
împrejurate poporul, interesele sale".

Un prtegnant relief capătă în lumina, 
documentelor plenarei întărirea răs” 
punderii comuniste, dezvoltarea 
combativității si spiritului revoluțio
nar în rindul tuturor comuniștilor, o 
importanță majoră avînd în acest 
sens acțiunea de preschimbare a 
documentelor de partid, care, așa cum 
se subliniază în hotărîrea plenarei, 
a avut o puternică Inrîurire asupra 
Întăririi forței partidului, a unității 

și coeziunii sale în jurul Comitetului 
Central. al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La creșterea rolului conducător al 
partidului și întărirea legăturilor sale 
cu masele sînt menite să contribuie, 
de asemenea, indicațiile cu privire 
la desfășurarea in cele mai bune 
condiții a activității de rezolvare a 
sesizărilor, reclamatiilor 'si cererilor 
oamenilor muncii.

Exercitarea rolului conducător al 
partidului în etapa actuală se ex
primă in primul rînd în activitatea 
multilaterală depusă pentru înfăp
tuirea obiectivelor Congresului al 
Xli-lea, pentru solutionarea tuturor 
problemelor de care depinde înfăp
tuirea unei noi calități în toate do
meniile vieții sociale. În acest cadru, 
capătă o semnificație deosebită lu
crările SESIUNII MARII ADUNĂRI 
NAȚIONALE, care a adoptat regle
mentări privind sporirea atribuțiilor 
Congresului agriculturii si ale Con
siliului Național ăl Agriculturii, pre
cum și perfecționarea structurii lor 
organizatorice în sensul includerii 
unui număr sporit de oameni ai 
myncii care lucrează direct in pro
ducție. în același context se cuvin 
menționate și măsurile adoptate de 
forul legislativ suprem al tării pri
vind repartizarea mai judicioasă a 
racilelor, menite să asigure o cuprin
dere cit mai bună a problemelor și 
sarcinilor actuale.

Prețuirea pe care partidul și statul 
nostru o acordă muncii, activității 
dedicate înfloririi patriei si-a găsit o 
nouă expresie prin INMlNAREA DE 
CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU A UNOR ÎNALTE DIS
TINCȚII ALE REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMANIA UNOR ORGANI
ZAȚII JUDEȚENE DE PARTID, 
CONSILII POPULARE JUDEȚENE, 
UNITATI ECONOMICE ȘI INSTI
TUTE DE CERCETARE ȘI PROIEC
TARE, pentru rezultate deosebite ob
ținute în îndeplinirea si 'depășirea 
Planului national unic de dezvoltare 
economico-socială în anul 1980 și în 
perioada 1976—1980. Semnificația a- 
cestei manifestări a sporit și mai mult 
prin caldele aprecieri, prin prețioasele 
recomandări și indicații date de secre
tarul general al partidului, precum și 
prin angajamentele exprimate de 
reprezentanții organizațiilor și uni
tăților respective de a obține rezul
tate mereu superioare, de a întim- 
pina glorioasa aniversare de lg 8 mai 
cu realizări cît mai Însemnate.

Soluționării diferitelor probleme 
care condiționează progresul societății 
noastre le-au fost dedicate si ȘE
DINȚELE COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. DIN 
10 Șl, RESPECTIV, 24 MARTIE, 
desfășurate sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu. care au 
dezbătut o serie de rapoarte privind 
utilizarea mașinilor, utilajelor si in
stalațiilor din industrie', construcții Si 
transporturi ; îndeplinirea consumuri
lor normate de materii prime, mate
riale, combustibili si energie elec

trică ; realizarea planului de cerce
tare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și introducerea progresului teh
nic ; asigurarea și controlul calității 
produselor ; evoluția preturilor si ta
rifelor ; rezultatele economico-finan- 
ciare obținute pe anul 1980. Paralel 
cu rezultatele bune obținute în toate 
aceste direcții, colectivele unităților 
trebuie să retină și criticile făcute la 
adresa unor neajunsuri, indicațiile 
date ca peste tot să se acționeze cu 
fermitate, să se adopte măsuri energi
ce. astfel. îneît activitatea economică 
să înregistreze parametri superiori de 
calitate și- eficientă, producția să de
vină mai competitivă. Așa cum s-a 
subliniat, apropiata aniversare a fău
ririi partidului comunist trebuie să

constituie un prilej pentru valorifi
carea tuturor rezervelor și posibili
tăților existente, pentru mobilizarea 
capacității de creație a colectivelor in 
vederea realizării si depășirii sarcini
lor de plan.

Prima lună de primăvară, luna 
martie, a adus- in primul plan al 
preocupărilor insămintările. celelalte 
lucrări^ agricole de sezon. Preocupă
rile stăruitoare ale conducerii parti
dului, ale secretarului general al 
partidului pentru înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare, pentru asi
gurarea tuturor condițiilor ca încă din 
acest an în agricultură să se obțină 
recolte superioare și-au găsit o nouă 
și elocventă ilustrare în INTÎL- 
NIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU CU SPECIALIȘTI DIN 
DOMENIUL MECANIZĂRII AGRI
CULTURII.

Nu am putea încheia cronica In
ternă a acestei luni fără a consemna 
acțiunile diverse organizate cu pri
lejul „Zilei internaționale a femeii", 
care s-au constituit intr-un cald 
omagiu, într-o expresie a sentimen
telor de înaltă prețuire și recunoș
tință fată de contribuția pe care o 
înscriu femeile la dezvoltarea mul
tilaterală a țării noastre. Asa cum se 
sublinia în MESAJUL TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU adresat 
cu acest prilej, femeile reprezintă o 
importantă forță dinamică a progre
sului, condițiile superioare de muncă 
și viată, noul statut de care se bucu
ră femela în societatea noastră re- 

prezentînd o recunoaștere a acestui 
rol de seamă, ilustrarea preocupării 
pentru a-i asigura deplina afirmare 
In toate sectoarele.

*
Evoluțiile intervenite în viața in

ternațională, pozițiile României și 
acțiunile întreprinse au ocupat un loc 
important în cadrul dezbaterilor re
centei plenare a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, care a 
adoptat HOTARIREA PRIVIND AC
TIVITATEA EXTERNA A PARTI
DULUI ȘI STATULUI IN 1980 ȘI 
PRINCIPALELE ORIENTĂRI IN 
ANUL 1981. Aprobînd in unanimita
te activitatea internațională desfășu
rată, plenara a dat o înaltă aprecie
re rolului determinant, hotărîtor al 

tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea și înfăptuirea politicii ex- ’ 
terne a României socialiste, in aceas
ta găsindu-și o semnificativă reflec
tare sentimentele de adîncă prețuire 
și recunoștință nutrite față de secre
tarul general al partidului, pre
ședintele republicii, de întregul nos
tru partid și întregul nostru popor. 
Cu deosebire în condițiile atît de 
complexe din această perioadă, ca 
urmare a deteriorării grave a situa
ției pe plan internațional, s-au vă
dit și se vădesc în permanență pro
funzimea analizei științifice a proce
selor și tendințelor de pe arena 
mondială, spiritul novator al gîndirii 
sale revoluționare, realismul și luci
ditatea demersurilor și apelurilor 
sale de amplu ecou internațional la 
intensificarea eforturilor pentru so
luționarea pe cale politică a stărilor 
conflictuale, pentru reluarea politicii 
de pace, destindere și colaborare.

Tabloul bogat, multilateral al dez
voltării puternioe a relațiilor exter
ne ale României, al inițiativelor el 
vizînd soluționarea in interesul tutu
ror popoarelor a marilor probleme 
ale lumii contemporane, tablou pus 
in evidentă de plenara C.C. al 
P.C.R., oferă, grăitoare expresii ale 
consecvenței cu care sînt traduse în 
viață orientările fundamentala ale 
Congresului al XII-lea.

Luna martie, la care se referă oro-, 
nica de față, este cît se poate de 
ilustrativă în acest sens. Multiple 

evenimente vin astfel să confirme 
preocuparea constantă a partidului 
și statului nostru pentru DEZVOL
TAREA RELAȚIILOR DE PRIETE
NIE ȘI COLABORARE MULTILA
TERALA CU TOATE STATELE SO
CIALISTE. în perioada analizată 
s-au încheiat lucrările Congresului al 
XXVI-lea al. P.C.U.S.. la care parti
dul nostru a fost reprezentat, așa 
cum se știe, de o delegație condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ple
nara C.C. al P.C.R. a exprimat de
plina aprobare față de aprecierile 
secretarului general al partidului 
nostru în salutul adresat congresului 
comuniștilor sovietici și, în acest ca
dru. fată de poziția exprimată cu 
privire la propunerile secretărului 

general al C.C. al P.C.U.S., L. I. 
Brejnev, în domeniul dezarmă
rii, salutîndu-le ca o contribuție 
efectivă, reală la, crearea condițiilor 
pentru desfășurarea tratativelor de 
dezarmare, pentru convocarea proiec
tatei conferințe și exprimind speran
ța că toate statele vor înțelege nece
sitatea de a se trece la oprirea cursei 
înarmărilor. Pe linia dezvoltării con
tinue a relațiilor cu toate țările socia
liste se înscrie, de asemenea, vizita in 
R. D. Germană a primului ministru 
al guvernului român, tovarășul Ilie 
Verdet. acordurile și înțelegerile în
cheiate cu acest prilej deschizînd noi 
perspective de amplificare a colabo
rării pe multiple planuri dintre țările 
și popoarele noastre.

In același timp, tara noastră a 
avut în luna martie ca oaspete pe 
Sam Nujoma, președintele Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
West (S.W.A.P.O.), primirea de către 
tovarășul "Nicolae Ceaușescu a lide
rului mișcării de eliberare namibie- 
ne și convorbirile purtate constitu
ind un nou prilej de reafirmare a 
sprijinului hotărît al României socia
liste acordat luptei poporului din 
Namibia împotriva dominației ‘ colo
nialiste și rasiste, pentru afirmarea 
dreptului sacru la dezvoltare de sine 
stătătoare. Este o poziție ce decurge 
din politica consecventă a partidului 
și statului nostru de SOLIDARITA
TE ACTIVA CU LUPTA POPOARE
LOR ÎMPOTRIVA POLITICII IM

PERIALISTE, COLONIALISTE ȘI 
NEOCOLONIALISTE, PENTRU LI
BERTATE ȘI INDEPENDENȚA NA
ȚIONALĂ. Această poziție a fost din 
nou. cu deosebită pregnantă, reafir
mată în Mesajul adresat de președin
tele României sesiunii de la Aden a 
Consiliului Organizației de Solidari
tate cu Popoarele Afro-Asiatice.

în cadrul amplelor contacte inter
naționale ale României se cuvin 
menționate, totodată, vizitele între
prinse de ministrul afacerilor exter
ne într-o serie de țări ale Asiei — 
Indonezia, Malayezia, Singapore, 
Thailanda — evidențiind una din 
orientările esențiale ale politicii ex
terne românești : DEZVOLTAREA 
LEGATURILOR DE PRIETENIE ȘI 
CONLUCRARE CU ȚĂRILE IN 
CURS DE DEZVOLTARE, NEALI
NIATE, ca o contribuție majoră la 
consolidarea independenței naționale 
a acestor state, la creșterea rolului 
lor în viata internațională.

Potrivit calendarului prestabilit, la 
începutul lunii martie urma să-și 
încheie lucrările REUNIUNEA GE- 
NERAL-EUROPEANA DE LA MA
DRID. Din păcate, așa cum se știe, 
acest lucru nu a fost posibil, dato
rită persistentei unor profunde 
dezacorduri între statele participan
te. România, potrivit indicațiilor pre
ședintelui republicii, acționează con
secvent pentru finalizarea cu succes 
a lucrărilor, astfel îneît să se dea un 
nou impuls înfăptuirii documentelor 
'Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa de Ia Helsinki, 
în acest sens, consideră necesar să-și 
intensifice contactele și discuțiile cu 
toate statele participante la* reuniu
ne, spre a se ajunge la concluzii co
mune în privința realizării de noi 
acțiuni în vederea destinderii, co
laborării și securității pe continentul 
nostru și, implicit, în întreaga lume, 
în mod deosebit. România acționea
ză pentru a se ajunge la un acord 
cu privire la convocarea unei confe
rințe consacrate încrederii și dezar
mării în Europa, ceea ce ar cores
punde întru totul intereselor și nă
zuințelor de pace și securitate ale 
popoarelor nu numai pe continentul 
european, ci din întreaga lume.

Actualitatea unei asemenea confe
rințe apare cu atît mai pregnantă în 
condițiile în care se proiectează am
plasarea în Europa occidentală a noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune, ceea ce provoacă justificate 
neliniști în rîndul popoarelor conti
nentului, așa cum o demonstrează 
luările de poziție a diverse partide 
politice, multiplele manifestații de 
protest ce au avut loc In această lună 
In diferite țări vest-europene.

Pe agenda actualității internațio
nale s-a înscris in această lună și 
CONFERINȚA MONDIALA PEN
TRU REUNIFICAREA INDEPEN
DENTĂ ȘI PAȘNICA A COREEI.de 
la Alger, la care — expresie vie a soli
darității active a poporului român cu 
cauza dreaptă a poporului coreean 

prieten — a participat și o delegație 
a țării noastre. Conferința a consti
tuit o manifestare a sprijinului in
ternațional față de propunerile rea
liste și constructive formulate de 
președintele R.P.D. Coreene, Kim Ir 
Sen, vizînd înlăturarea piedicilor ce 
stau în calea reunificării și edifică- , 
rii unui stat coreean unitar și inde
pendent, constituirea Republicii Con
federate Democrate Koryo.

Printr-o coincidentă, în timp ce la 
Alger se desfășura Conferința pen
tru reunificarea independentă și paș
nică a Coreei. în Coreea de sud, sub 
supravegherea severă a poliției, avea 
loc o nouă înscenare politică — or
ganizarea unor așa-zise alegeri par
lamentare. Fapt cît se poate de sem
nificativ, sute de oameni politici și 
cunoscuți lideri ai Unor organizații 
obștești au fost privați de dreptul 
de ă participa la alegeri, in timp ce 
alti numeroși conducători ai opozi
ției se află în închisoare. Farsa elec-. 
torală a fost dezaprobată prin ma
nifestații de masă organizate pe în
treg teritoriul sud-coreean.

La Națiunile Unite au fost con
semnate, în această lună, multiplele 
demersuri ale unor țări africane, de
terminate de intensificarea acțiuni
lor agresive ale rasiștilor sud-afri- 
cani împotriva statelor vecine. An
gola, Mozambicul, Botswana au se
sizat rind pe rînd Consiliul de Secu
ritate, pe secretarul general al O.N.U. 
în legătură cu incursiunile armate 
ale R.S.A. pe teritoriile lor, incursiuni 
soldate cu victime omenești și mari 
distrugeri materiale. Poziția agresivă 
a R.S.A. ca și atitudinea ostilă 
fată de demersurile O.N.U. pri
vind acordarea independentei Na
mibiei au fost cu putere dezaproba
te și condamnate în cadrul multiple
lor manifestări ce au avut loc în 
timpul „Săptămînii internaționale 
de luptă împotriva rasismului, șl 
apartheidului".

★
Luna care s-a încheiat a oferit noi 

și expresive dovezi ale prezentei di
namice și constructive ale României 
socialiste în viața internațională, in 
spiritul orientărilor fundamentale 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
partidului. In acest sens, hotărîrea 
plenarei C.C. al P.C.R. reafirmă vo
ința fermă a partidului și statului w 
nostru de a acționa cu aceeași ener- ' 
gie în vederea creării condițiilor in
ternaționale de pace și colaborare 
care să ofere poporului român posi
bilitatea de a-șl consacra toate ener
giile creatoare operei de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru triumful idealurilor 
de libertate, independență și pro
gres ale tuturor popoarelor — te
luri supreme ale Întregii politici a 
Partidului Comunist Român.

Paul DOBRESCU 
Dumitru ȚINU i

COREEI.de
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Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

■ Constructorii de mașini agri
cole de la întreprinderea mecanică 
,,Ceahlăul" din Piatra Neațnț au 
asimilat in fabricație o semănătoa
re pe numai două rînduri, cu trac
țiune animală, care poatte fi folo
sită deosebit de eficient la însă- 
mințatul porumbului și sfeclei de 
zahăr pe loturi mici și pe terenu
rile greu accesibile tractoarelor și 
semănătorilor mai mari. Deși mică, 
e de mare utilitate.

B La fermele zootehnice llișești, 
Dumbrava, Cămirzani și Floreni ale 
I.A.S. Suceava s-a introdus de mai 
mult ,timp in hrana animalelor făi
nă de cetină, produsă în instalații 
proprii. Aceasta a dus la sporirea 
producției-de lapte și îmbunătățirea 
stării de sănătate a animalelor.

■ Gospodarii orașului Caran
sebeș i-au ajutat pe constructori 
pentru a finaliza înainte de ter
men numărul de locuințe prevăzute 
in plan. Prin hărnicia lor au spo
rit suprafața cultivată cu legume în 
perimetrul orașului, față decanul 
trecut, de trei ori. Tot cu trei își 
vor înmulți și satisfacțiile.

■ Ne scrie Gh. Dima din Bucu
rești : Unitatea din bd. Păcii nr. 5 
a cooperativei «Artă și Precizie» mă 
poartă pe drumuri de aproape două 

'luni pentru un ceas dat la repa
rat", Deși .e vorbo de „Artă" și 
„Precizie", în fața unei asemenea 
operativități iți stă... ceasul.

S La Timișoara a avut loc con
cursul „Cel mai bun ajutor de mais
tru țesător" Locul I — Victor Că- 
rămizaru de la „Industria linii" din 
localitate ; locul II - Ion Palcu de 
la „Argeșeana" Pitești ; locul III - 
C. Vasile de la întreprinderea de 
stofe Brașov. Juriul ne asigură că 
toți conaurenții au fost excelent 
pregătiți, astfel că de cîștigat au 
colectivele din care aceștia făc 
parte.

B Oroșul Fălticeni a fost conec
tat, la sistemul telefonic interurban 
automat. Prefixul : 988.

■ Cetățenii din municipiul Bacău 
au hotărit să cultive cu legume o 
mare suprafață de teren. Dar deși 
in magazine se găsesc destule

. sape, lopeți,! hîrlețe și altele, aces
tea nu pot fi folosite pentru că nu 
au... cozi. Cozi din lemn. Cozi pe

care le poate executa price coope
rativă din oraș sau din județ. 
Atunci, de ce nu le execută ?

■ Specialiștii I.J.G.C.L. Harghita 
au trecut la montarea primelor 40 
de panouri solare care vor încălzi o 
parte din apa necesară grupurilor 
sbtiale de la atelierele din incinta 
sediului central al unftății. In viitor, 
astfel de panouri vor fi instalate și 
pe acoperișurile noilor blocuri de 
locuințe pentru încălzirea apei me
najere. O veste care...'încălzește I

B Un eveniment „în premieră" la 
întreprinderea de mașini-unelte pen
tru presare-forjare din Tg. Jiu : 
sărbătorirea ieșirii la pensie a mun
citorului Dumitru Cojocaru. Este 
primul pensionar al tinerei între
prinderi.

B in comuna Odoreu, județul 
Satu Mare, a fost predat „la cheie" 
un bloc de locuințe pentru specia
liștii din cadrul consiliului unic 
agroindustrial din localitate. Blocuri 
similare se află in construcție și in 
alte consilii agroindustriale din ju
deț : Supur, Holmeu, Negrești-Oaș, 
Tășnad.

B Pe un panou mare din Piața 
Gării din Sibiu scrie : „Abongți-vă 
la ziarele : «Revista economică», 
«Flacăra», «Contemporanul»-, «Ma
gazin istoric»" și alte cîteva. E logic 
ca autorul unei recomandări să fie 
mai informat decît destinatarii ei. 
In căzui reclamei citate, situația e 
inversă : se pare că singurul care 
nu știe că din cele 11 publicații 
pe care le înșiră nici una nu este... 
ziar este tocmai cel care dă sfa
turi pentru ridicarea gradului de 
informare și cultură.

■ La construcția abatorului de 
pe noua platformă a industriei 
agroalimentare din municipiul 
Vaslui se utilizează prefabricate 
obținute în bazele de producție 
proprii ale constructorului, prin 
care se înlocuiesc aproape 5 mi
lioane cărămizi. Noua soluție teh
nică reduce substanțial consumul 
de. materiale costisitoare și sporește 
productivitatea muncii.

B In orașul Șiret a fost dată în 
funcțiune o secție de produse lac
tate. Procesul de producție are un 
înalt grad de automatizare, iar 
unitatea este amplasată într-o zonă 
în care zootehnia este puternic 
dezvoltată.

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și. cooperă
rii economice internaționale, a pri
mit joi pe Sahap Kocatopcu, mi
nistrul industriei și tehnologiei din 
Turcia.

Cu acest, prilej au fost discutate 
probleme privind cooperarea econo
mică, industrială și tehnică dintre 
cele două țări.

Au participat Ion Constantinescu, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, precum șî 
■Nahit Ozgiir, ambasadorul Turciei 
la București.

★
In cadrul vizitei pe care o efec

tuează in țara noastră, delegația ira
kiană condusă de Tayeh Abdul Ka
rim, ministrul petrolului. Însoțită 
de Cornel Burtică, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comerțu
lui exterior jși cooperării economice 
internaționale, s-a deplasat ioi în ju
dețul Argeș. A participat Dhiab M Al 
Algawi. ambasadorul Republicii Irak 
la București.

Membrii delegației au fos't salutați 
de ion Sîrbu, președintele Comite
tului Executiv al Consiliului popular

nica zilei
județean Argeș. Oaspeții Irakieni au 
vizitat Combinatul petrochimic din 
Pitești.

♦
Joi s-au încheiat la București con

vorbirile dintre Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, și 
Sahap Kocatopcu, ministrul industriei 
și tehnologiei din Turcia.

Cu acest prilej a fost semnat un 
protocol care conține măsuri concrete 
privind intensificarea, in continuare, 
a cooperării economice șl tehnice 
dintre cele două țări, prin realizarea 
în comun a unor obiective din dome
niul metalurgiei si construcțiilor de 
mașini.

<• A fost prezent Nahit Ozgiir, amba
sadorul Turciei la București.

★
Cu prilejul centenarului nașterii 

poetului Octavian Goga, eveniment 
înscris în calendarul aniversărilor 
UNESCO, pe anul 1981, Uniunea scri
itorilor și Muzeul literaturii române 
au organizat joi seara, în Capitală, 
un simpozion omagial.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de George Macovescu, președintele 
Uniunii scriitorilor, care a subliniat 
contribuția fui Octavian Goga la dez
voltarea verșului românesc, locul său

intre personalitățile literaturii noas
tre clasioe. Au mai vorbit Valeriu 
Râpeanu, directorul editurii „Emi- 
nescu". prof. univ. dr. Dumitru Micu,' 
Aurel Rău. redactor șef al revistei 
„Steaua", poetul Ion Horea, și Ale
xandru Oprea, directorul Muzeului 
literaturii române.

In încheiere, a fost prezentat un 
recita! muzicai-Iiterâr la care și-au 
dat concursul soliști ai Filarmonicii 
„George Enescu" și actori din Capi
tală.

In aceeași zi, In rotonda Muzeului 
literaturii române a avut loc des
chiderea unei expoziții documentare 
care reconstituie universul de crea
ție al poetului prin intermediul a 
numeroase manuscrise, pagini de co- 
■respondență, fotografii, ediții prin- 
ceps, precum și prin obiecte aflate 
în patrimoniul muzeului.

După alocuțiunea rostită de poetul 
loan Alexandru, cei prezenți au au
diat un unicat fonografic — Octavian 
Goga recitind din versurile sale. Cu 
acest prilej a fost lansat pliantul 
omagial „Centenar Octavian Goga", 
editat, de Uniunea scriitorilor și Mu
zeul literaturii române.

(Agerpres)

ÎN PREAJMA CELUI DE-AL XVI-LEA CONGRES

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA

Măsura creativității

Verificarea tehnică 
a automobilelor 

membrilor A.C.R.
în atelierele de asistență tehnică 

ale Automobil Clubului Român, acti
vitatea este concentrată în această 
perioadă spre efectuarea reviziilor 
anuale ale autoturismelor membrilor 
săi. Operația respectivă, ce trebuie 
încheiată la 1 iunie, se face pe baza 
cuponului corespunzător din carnetul 
de asistență primit odată cu achita
rea cotizației pe 1981. Din partea 
serviciului de specialitate al centralei 
A.C.R, sîntem încunoștiînțati însă că 
ritmul de prezentare a autoturisme
lor pentru această revizie, obligato
rie prin lege, ar trebui intensificat ; 
în interesul automobiliștilor înșiși 
care, astfel, ar avea garanția calității 
lucrărilor și ar evita aglomerația.

Pentru automobilele înmatriculate 
în Capitală, reviziile tehnice anuale 
se fac in fiecare zi de lucru, de la 
orele 7 la 20, la atelierele A.C.R. din 
str. Bega 4, str. Sălaj 9 și str. Soldat 
Răducanu 3, și de la orele 8 la 18 la 
atelierele din str. Lunii 3, Platforma 
Măgurele si Prelungirea Giurgiului 
297.> Pentru a impulsiona această ac
țiune, filiala A.C.R. București orga
nizează și echipe mobile (dotate cu 
aparatură necesară), care, pe baza 
unei programări prealabile — la te
lefon 42 48 99 — se deplasează la cercu
rile A.C.R.. unde efectuează revizia 
automobilelor membrilor acestora. în 
legătură cu aceasta, toti secretarii 
cercurilor A.C.R. din Capitală sint 
invitați azi. la ora 16,30, la sediul 
filialei (Sos. Colentina nr. 1). Se re
amintește, totodată,' că, pentru asis
tență rutieră, membrii A.C.R. din Ca
pitală se pot adresa la următoarele 
telefoane; 027, 12 34 56 și 12 66 64.

vremea
Timpul probabil pentru 4. 5 șl 6 apri

lie. In țară : După o răcire accentuată, 
semnalată îndeosebi ta jumătatea de est 
a țării, vremea se va încălzi ușor, 
începind din vestul țării. Ceru! va fi 
mai mult noros. Vor cădea ploi locale 
care vor avea și eapacter de aversă.

mal ale» ta estul și nordul tării. Vtnt 
moderat cu intensificări în estul țării 
și la munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 2 și plus 8 
grade, iar cele maxime între 6 și U 
grade, local mal ridicate. Izolat, con
diții de brumă. în București ; Vreme 
răcoroasă la început, apoi în încălzire. 
Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea 
ploi de scurtă durată. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între 2 și 5 grade, iar cele maxime 
între 12 și 15 grade. (Margareta strutu, 
meteorolog de serviciu).

tv
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ÎNAINTEA CAMPIONATELOR 
EUROPENE

Program competițional 
bogat al gimnastelor 
și gimnaștilor noștri

A 24-a ediție a tradiționalei compe
tiții Campionatele internaționale de 
gimnastică ale României — „Cupa 
Gh. Moceanu" se va desfășura anul 
acesta, în zilele de 24, 25 si 26 apri
lie, la Cluj-Napoca, reunind sportivi 
și sportive din Anglia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.P. Chineză. Cuba. Elve
ția. Franța, R. D. Germană. Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

Programat cu puțin timp înaintea 
campionatelor europene, turneul in
ternațional de la Cluj-Napoca va 
constitui un prilej de pregătire in 
vederea acestor întreceri.

★
La concursul internațional de gim

nastică „Turneul Campionilor", de la 
Londra, tara noastră va fl reprezen
tată de - Cristina Grigoraș și Kurt 
Szilier. Concursul va avea loc în ziua 
de 11 aprilie.

De asemenea, în cursul lunii aprilie, 
gimnaștii și gimnastele din România 
vor lua startul la o serie de con
cursuri internaționale : în zilele de 
11 și 12 aprilie. în R. P. Ungară, la 
Pecs. 9 și 11 aprilie, la Cottbus, in 
R. D. Germană, precum șl, între 6 și 
13 aprilie, la două competiții de gim
nastică în R. S. Cehoslovacă.

Ambițiile sportive ale unui județ

fără tradiții sportive
In Vaslui a apărut de cîțiva ani o 

modernă sală de sport, o bijuterie in 
materie pentru mai bine de 2 000 de 
spectatori ; aci, ca și pe multele te-' 
renuri amenajate împrejur, in aer 
liber, pulsează o activitate sportivă 
din care nu se poate ca peste cîțiva 
ani să nu răsară și vîrfuri perfor
mere despre care să se ducă vorba 
bună. La Birlad ființează, de acum 
cu tradiție, o echipă de rugbi care 
se ține țeapănă in prima divizie a 
țării șî tot aci trăiește, și se pregă
tește, maistrul in rulmenți Nicolae 
Rainea — cel mai bun arbitru de 
fotbal român, singurul nostru repre
zentant care a oficiat, și încă, bine, 
la două turnee finale ale campiona
telor mondiale. Din Huși a pornit de 
curînd un copilaș de mare talent 
pentru gimnastică, fiind cooptat in 
lotul de perspectivă olimpică ce se 
instruiește în marea școală a Devei. 
Lotul sportiv al cadrelor medicale 
din județ a cucerit locul întîi pe țară 
în Cupa „Sănătății".

...Tgate acestea se întîmfilă astăzi 
în vechile și liniștitele tîrguri mol
dovene numite Vaslui, Birlad, 
sau în satele din jurul lor — adică 
acolo unde altădată, vorba unui mare 
scriitor, nu se întîmpla nimic de 
semnalat^

Este adevărat, deocamdată, acest 
județ nu se poate lăuda cu succese 
deosebite decit în lărgirea și buna 
organizare a mișcări; sportive de 
masă, domeniu in care — avînd asi
gurată asistența, de specialitate a

Huși

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• înaintea ultimei runde. în tur

neul internațional de șah de la Bo
chum (R. F. Germania) continuă să 
conducă Kavalek, cu 11,5 puncte (vir
tual ciștigător), urmat de Hort — 
10 puncte, Chandler — 8,5 puncte, 
Victor Ciociltea, Borik și SchUsller
— cu' cite 7,5 puncte, Van der W;el
— 7 puncte (1) etc.

Astăzi va avea loc deschiderea fes
tivă a turneului internațional de șah 
de la Moscova, la care participă 
14 mari maeștri din opt țări.

• Lotul ciclist al tării noastre pen
tru „Cursa Păcii" Berlin—Varșovia— 
Praga (8—21 mai) își continuă

pregătirile urmînd ca la sfîrșitul lunii 
aprilie să participe în Italia la două 
curse internaționale. La 25 aprilie, 
rutierii români vor fi prezenți la 
Roma, unde vor lua startul in „Pre
miul Eliberării", iar între 26 aprilie 
si 1 mai vor concura in tradiționalul 
„Tur al regiunilor", ce se desfășoară 
pe, șosele din Italia și la care sint 
prezent! unii dintre cei mal valoroși 
cicliști amatori din lume.

Lotul nostru, din care se va forma 
echipa pentru „Cursa Păcii", este 
alcătuit din Mircea Romașcanu, Tra
ian Sîrbu, Nicolae Cornel, Gheorghe 
Lăutaru. Ionel Gancea, Andrei Antal, 
Constantin Căruțașu și Cornel Popa.

C.J.E.F.S. — sindicatele, organizațiile 
U.T.C. și ale pionierilor, consiliile 
populare și școlile acționează, cu o 
tragere de inimă, am putea spune, e- 
xemplară. Campionii naționali, per
formerii de clasă internațională lip
sesc. Șî e greu de pretins să fi apă
rut în locuri unde ideea de sport a 
început să pătrundă și să fie însu
șită abia de cîțiva ani. Chiar dacă, 
într-o recentă plenară a factorilor 
sportivi locali, s-au rostit cu since
ritate aspre autocritici, fiindcă „nu 
ne-am îndeplinit planul de a obține 
o medalie de bronz, printr-un luptă
tor din județul nostru, la Jocurile 
Olimpice de la Moscova" — modul în 
care se muncește în sportul vasluian 
oferă nădejdi că nu va mai trece 
prea multă vreme pînă cînd vor 
pornj și de-aici campionii și meda- 
liații competițiilor naționale și inter
naționale. Primul vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Vaslui, tovarășul Merchea 
Călăiță — om inimos, care, dincolo 
de îndatoririle profesionale, si-a fă
cut o mare pasiune din slujirea spor
tului in acest ținut — ne-a prezentat 
în amănunt programul și indicatorii 
ne care județul și i-a propus pentru 
anul 1981.

Aflăm astfel că asociațiile spor
tive vor întreprinde în acest an 
1 500 acțiuni turistice cuprinzind 
circa 80 000 de tineri și oameni 
ai muncii. Vor fi organizate 200 
de acțiuni de genul „duminici cultu
ral-sportive", în care vor fi atrași 
circa 40 000 de participant. In august 
va avea loc „Cupa fetelor vasluiene" 
(la 6 discipline sportive), în octom
brie tradiționalul „Festival al spor
tului vasluian" (cu participarea unor 
județe invitate : Iași, Bacău, Vran- 
cea, Suceava, Botoșani). In paralel, 
pentru dezvoltarea sportului de per
formanță vor fi organizate mai mul
te competiții decît în anul anterior : 
la atletism 23 (față de 22), Ia handbal 
14 (față de 10), la rugbi 12 (față de 
8). la judo 3 (față de 2). Se urmă
rește ca numărul sportivilor legiti
mați să se apropie de 6 000 (din care 
aproape 1 300 să activeze în secții de 
nivel republican), iar al celor cu cla
sificare superioară să sporească de 
la 58 la 86.

Nu sint, firește, cine știe ce obiec
tive mari. Sint numai mari ambiții, 
îndeplinirea lor Întocmai este foarte 
posibilă și absolut obligatorie.

Gheorghe MITROI

SIBIU • La căminul cultural 
din Rășinari a avut loc. în or
ganizarea comitetului județean 
de cultură și educație socialistă, 
Asociației scriitorilor din Sibiu 
și consiliului comunal pentru 
cultură și educație socialistă Ră
șinari,- o șeară omagială „Cente
narul nașterii Iui Octavian Goga". 
care a programat simpozionul 
cu tema „Opera literară a -lui 
Octavian Goga" și un montaj ii- 
terar-muzical susținut de actori 
ai Teatrului de stat din Sibiu și 
formații artistice de amatori din 
comună. (Nicolae Brujan).

HUNEDOARA O La Clubul 
sindicatelor din Lupeni a avut 
loc deschiderea pe tară a „Lunii 
cărții în Întreprinderi și institu
ții", manifestare organizată de 
U.G.S.R., Consiliul’ de educație 
politică și cultură socialistă al 
județului Hunedoara, cu sprijinul 
Centralei editoriale București și 
Uniunii scriitorilor. In cadrul 
primei decade a „Lunii cărții în 

'întreprinderi și instituții" vor 
avea loc in județul Hunedoara 
dezbateri privind rolul cărții 
social-politice în formarea omu
lui nou. mese rotunde, concursuri 
pe tema „P.C.R. — stegar încer
cat al luptei pentru dreptate și 
libertate" și alte manifestări po
litico-educative. (Sabin Cerbul).

VRANCEA • La Focșani s-au 
desfășurat lucrările simpozionu-. 
lui ziaristic organizat de gazeta 
locală „Milcovul". în colaborare 

, cu Consiliul ziariștilor. Aso
ciația ziariștilor de artă si lite
ratură si comitetul județean de 
cultură si educație socialistă. Au 
participat ziariști din presa cen
trală si ai unor gazete județene, 
activiști de partid, oameni ai 
muncii din unități economice si 
instituții social-culturale.. Au 
fost organizate, de asemenea, 
întîlniri ale ziariștilor cu locui
torii unor localități din județ si 
vizite de documentare în între
prinderi industriale din Focșani. 
(Dan Drăgulescu).

HARGHITA • „Luna cărtlî 
în întreprinderi și instituții" pro- 
grameazăxîn toate unitățile eco
nomice sȘ instituțiile județului, 
precum și in asezămintele de 
cultură din mediul urban, bo
gate și variate acțiuni politico- 
educative si cultural-artistice cu 
cartea. între aceftea s-a remar
cat întîlnirea oamenilor muncii 
de la întreprinderea minieră Bă
lan și întreprinderea de fier 
Vlăhita cu cercetători și oameni 
de stiintă. cu prilejul prezentă
rii volumului „Istoria muncito
rilor minieri si metalurgist!", 
semnat de Vajda Lajos • în 
sălile de expoziție ale muzeului 
județean din Miercurea-Ciuc se 
află deschisă o reprezentativă 
expoziție cuprinzînd cele mai 
izbutite lucrări ale creatorilor 
populari harghiteni. (I. D. Kiss),

BACAU • La căminul cultu
ral din comunele Răchitoasa. 
Sascut. Lipova. Buhoci. din ju
dețul Bacău, a avut loc. în pre
zenta unui mare număr de ță
rani cooperatori si mecanizatori, 
simpozionul „Biologia si spori
rea producției agricole", susți
nut de specialist! de la Muzeul 
județean de științele naturii. Ex
punerile au fost însoțite de 
filme, documentare, de diapozi
tive și expoziții. (Gh. Baltă).

SUCEAVA • Luni s-a deschis 
la Suceava in cadrul Festivalului 
national „Cintarea României" 
expoziția județeană de art.ă 
populară, care cuprinde peste 
300 de țesături de casă, piese 
de port, ceramică, obiecte din 
lemn, împletituri etc., din toate 
zonele etnografice ale județului. 
(Sava Bejinariu).

FBOGRAMUL t
18,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.50 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea loto
18,35 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto ,
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.40 Partidul năzuințelor și al împlini

rilor socialiste, steagul făuririi 
unei economii puternice, temelie 
trainică a creșterii nivelului de 
trai materia! și spiritual al po
porului.

20,10 Film artistic : „Calul alb aleargă 
prea departe", premieră TV. Pr»- 
ducție a studiourilor ungare

21.25 Reportaj ’81. In tatîmpinarea 
Congresului Uniunii Generale a 
Sindicatelor

21.40 Partidul erou — cintul Inimilor 
noastre. Spectacol literar-muzlca!

22,05 Telejurnal
PROGRAMUL 2

16,20 O viață pentru . o idee : Mina 
Mlnovlcl

17,00 Profiluri sonore. Mioara David, 
Constantin Ene, Emil Iurașcu

17.30 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Pagini din Istoria teatrului româ

nesc
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
10.25 Concertul Filarmonicii „George 

Enescu". Transmisiune directă de 
la Ateneul Român, dirijor Emanuel 
Elenescu. Soliști Mary Fujiwara 
(Japonia) șt Valentin Gheorghiu

21.30 Film documentar : Am’azonul.
Producție a studiourilor engleze

21,55 Muzică ușoară
22,05 Telejurnal

Apropiatul eveniment. Congresul 
al XVI-lea al Partidului Comunist, 
iși pune, fără îndoială, amprenta 
pe viata fiecărei localități a Ceho
slovaciei prietene. Un exemplu, din 
multe altele, il constituie Celako- 
vice. localitate situată la circa 20 de 
kilometri de Praga. cu multe blocuri 
noi de locuit și. bineînțeles, cu ne
lipsita echipă locală de hochei. însă 
cu o și mai prestigioasă uzină con
structoare de mașini-unelte. Uzină 
parte componentă dintr-un trust 
ce numără alte uzine cu un total 
de circa 60 000 de muncitori. Despre 
performantele acestora stau mărtu
rie zecile de diplome, scrise în mai 
multe limbi ale pămîntului. care 
tapetează pereții unei încăperi unde 
sînt primiți, de obicei, oaspeții : 
premiile „recoltate" de întreprin
dere, pentru mașinile de danturat 
în cei peste 70 de ani de existentă. 
Directorul tehnic, 
ing. Jan Smrz. 
remarci :

— In condițiile 
de competitivitate 
actuale, si o uzină 
de tradiție își 
reevaluează potențialul creator. Noi 
exportăm mașini-unelte in veste 
60 de țări. Concurența-i tot mai 
strinsă, materiile prime, energia se 
găsesc din ce în ce mai greu, la 
preturi mari. N-avem o sarcină 
ușoară in cincinalul in care am 
intrat. Ritmul dezvoltării indus
triale de 18—20 la sută, cuprins in 
proiectul de Directive, e posibil de 
îndeplinit numai printr-o activitate 
de producție eficientă, de înaltă 
calitate, cu maximum de grijă fată 
de materiile prime si energie.

Cine străbate halele uzinelor își 
poate da seama de preocuparea 
care există fată de toate aceste 
repere. Peste tot curățenie, ordine, 
oameni care lucrează la două si 
patru mașini. Tehnică de vîrf. între 
care reținem utilajele cu ^omandă 
numerică și comandă program, 
instalația de turnare automată, pe 
bandă, calculatoarele pentru evi
denta producției, a materialelor si, 
în curînd. un calculator de proces.

într-o secție, privirile se opresc 
asupra unui strung adus la repara
ție. Atrage atenția o dată impri
mată în metal pe batiu! lui : 1941.

— Strungul a fost produs în uzina 
noastră, sună răspunsul la o între
bare mută.

40 de ani a lucrat această ma
șină. 40 de ani a produs continuu, 
în cine știe ce uzină a Cehoslova
ciei. iar acum 7 Acum, binemeritata 
cură de reîntinerire.

— Cu cit va fi posibil să i se pre
lungească viata ?

— Cu cel puțin încă 15—20 de
ani.

„Amănuntul" acesta spune mult 
despre cum se statornicește o 
tradiție.

— Cum tntîmpină constructorii de 
mașini din Celakovice congresul 
partidului ?

Răspunde tovarășul M. Stangler, 
secretarul comitetului de partid, om 
care a fost „de două ori in Româ
nia. la constructorii de utilaje din 
Tîrgoviște și din alte uzine" :

însemnări de călătorie

— Printr-un efort de creativitate 
mal susținut. Iar darul tuturor 
mlmcitorilor de aici pentru congre
sul partidului nostru ește livrarea 
primei mașini de danturat cu seria 
zero,' utilai de mare modernitate și 
competitivitate, care produce cit zece 
mașini clasice din categoria res
pectivă.

Asupra acestui efort susținut de 
creativitate a tinut să insiste și 
tovarășul Nemeă, secretar al Comi
tetului municipal de partid Praga. 
Scurtă fișă de destin a acestui in
terlocutor : de 35 de ani activist de 
partid. Fost luptător în detașamen
tele de partizani. Acum’ — doctor în 
științe filozofice. („Am avut un co
leg de învățătură român. Asa că, 
deși n-am fost în România, știu 
multe lucruri frumoase despre 
oamenii si tara dv.“). Dar să-i dăm 
cuvintul:

— Acum. înain
tea celui de-al 
XVI-lea Congres 
al partidului, am 
făcut bilanțul re
zultatelor activită
ții de cercetare 

in sprijinul producției. Investiția de 
idei, de creativitate a determinat, nu
mai la Praga, o producție suplimen
tară de peste 2,5 miliarde coroane. 
Este aceasta rezultatul inițiativei in
titulate : „Să dezvoltăm activitatea 
științifică, să introducem in producție 
tehnologii noi".

— Dacă ar fi să alegeți una din
tre ideile din această amplă inves
tiție de creativitate, la care v-atl 
opri ?

— La... două. Este vorba, in primul 
rind, despre preparatul conceput 
sub conducerea academicianului 
Mostecky, destinat eficienței natali
tății in zootehnie, care ne-a adus • 
economie de 100 milioane de do
lari. In al doilea rind, aș aminti ci
mentul cu uscare rapidă. realizat de 
profesorul Nowotnp, ale cărui rezul
tate il fac competitiv pe viata 
mondială.

— încercați să caracterizat! Pe scurt 
proiectul de Directive pentru congres.

— Tot asupra a două idei m-aș 
opri. In primul rind că, așa cum este 
înfățișat viitorul în acest document 
programatic, țara noastră va con
tinua să se dezvolte. în toate dome
niile creației materiale și spirituale, 
în ritm bun. In al doilea rind, do
cumentul amintit ridică în fața 
fiecărui comunist, a fiecărui cetă
țean răspunderea pentru îndeplinirea 
ritmurilor propuse printr-o muncă 
eficientă și competitivă, prin ges
tionarea cu și mai mare grijă a 
avuției sociale — materii prime, 
energie, combustibili, utilaje etc. 
$i este un semn de maturitate poli
tică faptul că dezbaterile din între
gul partid și din întreaga țară, care 
au precedat congresul, au stăruit cu 
precădere tocmai asupra acestor 
idei de bază.

Iată, pe scurt, liniile de forță dis
tincte ce caracterizează atmosfera 
politică din tara prietenă acum. în 
zilele dinaintea deschiderii celui de-al 
XVI-lea Congres al partidului.

Iile T ANAS ACHE

(Urmare din pag. I)
O să facem Canalul Du
năre — Marea Neagră, 
i-am zis. Acum ea e 
premianta clasei a IV-a 
a școlii din Basarabi, și în 
mintea âi canalul e termi
nat. Ml l-a arătat într-o zi 
pe o planșă de desen no
tată de învățătoare cu 10".

— Dar din punctul du- 
mltale de vedere, cum e 
canalul?

— E cea mal mare lu
crare La care am luat par
te pînă acum. Iar tronso
nul tineretului. — o spun 
cu mîndrie — e mai greu 
decît toate din cauza adîn- 
cimii de 60—70 m săpate 
în dealul care tine de la 
Basarabi și pînă La Cumpă
na. Tinerii comuniști, se 
știe, se călesc la greu, nu 
la ușor. Eu personal am 
calificat în acești cinci ani 
vreo zece asemenea tineri 
excavatoriști, printre care 
Adrian Viloeanu, Iosif 
Iuga, lorgu Roșea, Ion 
Manea, Stelian Lupu, An
ton Alexandru, Marin 
Chelfan...

— Dacă ar fi să puneți 
in lumină o calitate morală 
a acestora, la care anume 
v-ați opri 7

— La răspunderea comu
nistă în îndeplinirea înda
toririlor. Răspundere de
prinsă temeinic, pentru 
toată viata, de la comu
niști.

...Venit din alt capăt de 
țară, de prin părțile Suce
vei, Mircea Irimia nu are 
un palmares al marilor 
construcții, ca alții. Timp 
de aproape un deceniu a 
lucrat pe un excavator mo
dest. Pină acum trei ani, 
cind organizația U.T.C. i-a 
propus o detașare tempo
rară pe Șantierul național 
al tineretului de pe canal.

— Ce-ți place cel mai 
mult aici ?

— Faptul că dau mereu 
examene. Examene de cu
raj, tenacitate. Priviți dea
lul din față, din care am

tăiat o felie ca dintr-un 
harbuz. Credeți că e numai 
din rocă 7 Nici geologii, 
nici proiectanții n-au știut 
că e găurit pe dinăuntru, 
înfigi excavatorul ta pia
tră și te pomenești că dai 
cep la o pungă de apă care 
se năpustește peste tine și 
transformă tot frontul de 
lucru într-o mocirlă pînă 
la genunchi. Nu-i ușor să 
sapi ta noroi, e imposibil 
jsă-1 cari. Inginerii noștri 
au găsit însă soluția. O a- 
semenea lucrare mi s-a dat

Deci nu forța ta fizică pri
mează.

Din trei cupe, excavato
rul lui Olăuț umple o ca- 
rosată de 40 tone. Intr-un 
singur schimb, rotindu-se 
ca un carusel, el sapă și 
încarcă cu rocă un convoi 
de carosate grele echiva
lent cu un tren format din 
500 de vagoane. Cu aseme
nea utilaje, dar, mai ales, 
cu asemenea oameni, ca
nalul înaintează tot ' mai 
repede de la Dunăre spre 
Mare.

„Unim Dunărea 
cu Marea Neagră"
mie să fac la kilometrul 48. 
Termen de execuție: 4
zile. Să sapi un puț circu
lar cu un asemenea exca
vator uriaș era cam tot așa 
cum ar fi să mergi cu trac
torul pe un fiț de sîrmă. 
Și totuși am isprăvit lu
crarea cu două zile mai 
repede. Am avut astfel ră
gaz să mă reped pînă la 
Suceava, să mi-aduc fa- 
familia...

Nici Vasile Olăuț n-a 
fost ocolit de asemenea 
examene. Lucrează pe cel 
mai mare excavator româ
nesc, construit la Brăila, 
cu cupa de 8 mc. Prin con
trast cu utilajul, dar și cu 
majoritatea tovarășilor săi 
de muncă, Olăut poate fi 
încadrat la... „categoria 
muscă". Ii spunem acest 
gînd. Nu rămîne fără re
plică :

— Vedeți, excavatorul a- 
eesta este o mașină... inte
ligentă. Toate comenzile 
tranzistorizate, iar alături 
de motorul electric are un 
adevărat cap electronic.

...Legăturile subingine- 
rului Nicolae Dragomir cu 
această lucrare sînt mult 
mai sentimentale și... pă- 
mîntene. S-a născut și a 
copilărit la Cernavodă și 
a fost întotdeauna fascinat 
de ideea ca străvechiul Iul 
oraș să fie legat de Con
stanta printF-o magistrală 
de apă. Romantismul vîr- 
6tei ? Desigur. Dar și che
marea unei epoci de mari 
construcții. Toate perioa
dele de practică și toate 
vacanțele de vară și le-a 
făcut pe șantierele cana
lului.

— Ce satisfacții îți oferă 
șantierul, Nicolae Drago
mir ?

— Stat șeful unei ture 
de betoniști care execută 
zidurile de sprijin ale ca
nalului.

— Pentru asta era nevoie 
să urmezi facultatea de 
subingineri ?

Mă privește lung șl în
cearcă să inteleagă dacă 
întrebarea nu-i pusă in 
glumă :

.— Totul aici este de Înal
tă tehnicitate. Betonul hi
drotehnic pe care il tur
năm noi, de exemplu, 
trebuie să fie de cea mai 
înaltă calitate. Intr-una 
din nopțile trecute am tri
mis înapoi la stație 6 ma
șini încărcate pentru că 
betonul nu era de calitate, 
cu specificația ca cei vino
vat; să suporte consecin
țele. Nu construim pentru 
un an sau cinci, nici măcar 
numai pentru o sută de 
ani, ci pentru totdeauna. 
Conștiința acestei trăinicii 
nu poate fi oare numărată 
și ea printre marile noas
tre satisfacții ?

...Am luat parte la o fes
tivitate de despărțire de 
șantier a tinerilor briga
dieri, după expirarea peri
oadei de trei luni. Erau 
peste 1 000 de elevi aflati 
sub pragul vîrstei maturi
tății ; nici unul nu părea 
obosit și nici unul zorit să 
ajungă mal repede acasă. 
Dimpotrivă, în momentul 
in care se desemnau frun
tașii și se decernau diplo
mele de onoare ale C.C. al 
U.T.C., membrii brigăzii 
de la Mehedinți erau chi- 
nuiți de ideea că, deși 
munciseră cel mal bine din 
cadrul taberei de la Cer
navodă, nu primiseră dis
tincția din cauza unor ca
zuri de indisciplină săvir- 
șite de doi colegi de-ai lor. 
Dacă ar fi fost să reia ac
tivitatea de la început — 
mi-a mărturisit unul dintre 
brigadieri — ar fi fost 
bucuroși pentru că acum 
ar ști mult mai bine ce tre
buie să facă pentru a în
deplini toate criteriile tit
lului de fruntaș.

Avea dreptate coman
dantul Nicolae Ivanov. 
Greutățile șantierului nu-i 
sperie pe tineri, ci. dimpo
trivă, ii atrag, îi mobili
zează prin ideea nobilă că 
sint părtașii uneia dintre 
cele mai mari construcții 
care s-au realizat vreodată 
pe pămîntul patriei.

® FOTOGRAFII VOR
BITOARE. Aparatul din ima
gine servește la realizarea de 
fotografii vorbitoare. Procedeul 
este foarte simplu ; pe spatele 
fotografiei respective se lipește 
o mică bandă magnetică, după 
care fotografia este introdusă 
într-o fantă. Prin simpla apăsa
re a unui buton, banda magne
tică poate Înregistra de pildă 
ginguritul unui nou născut. în
soțit de comentariile admirative 
ale părinților. Pentru a asculta 
banda, clișeul este reintrodus în 
fantă fără însă a se mai apăsa 
pe buton. Pentru ștergerea ban
dei. clișeul este introdus într-o 
altă fantă. Operațiile de înregis
trare, redare, respectiv ștergere 
durează numai cîteva secunde. 
Se prevede o mare gamă de apli

cații pentru „fotografia vorbi
toare". în special în domeniul 
documentației. <

• COMPUTERUL 
PROIECTANT. Un sistem 
nou de organizare a datelor care 
permite proiectarea unei piese 
cu ajutorul calculatorului a fost * 
pus ia punct în R.F.G. Prin ace
lași sistem pot fi realizate și 
proiecte de construcții (edificii, 
blocuri de locuințe etc.) și pot 
fi vizualizate structurile molecu
lare ale unor compuși chimici. 
Datele înmagazinate sînt prelu
crate și „transformate" în pro
iectele sau desenele respective 
fie eu ajutorul unui aparai obiș
nuit de vizualizare a datelor, fia 
cu ajutorul unei imprimante sau 
al unei instalații de realizare de

Ol
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microfilme. Se pot elabora și 
programe care să servească la 
explorarea modelului matematic 
tridimensional al unei piese sau 
al unui subansamblu

• MEDICAMENT ÎM
POTRIVA RECIDIVELOR 
DE CRIZĂ CARDIACĂ. 0 
echipă norvegiană a experimen
tat un medicament, denumit 
„Timolol", care se pare că re
duce aproape la jumătate mor
talitatea în rîndul persoanelor 
victime ale crizelor cardiaca si 
celor care prezintă mari riscuri 

de noi atacuri de cord. Expe
riențele s-au desfășurat in 20 de 
spitale, asupra unui număr de 
1884 pacienți, bărbați ți femei, 
în vîrstă de 20 pînă la 75 de ani, 
cars au suferit de infarct acut al 
miocardului. Aplicată între cea 
de-a 7-a și cea de-a 28-a zi după 
atac, această terapie a asigurat 
un procept de supraviețuire cu 
40 ]a siită superior față de gru- 
puJ-martor netratat cu noul me
dicament.

• TIOLKOVSKI INE
DIT. La Arhiva de istorie a 
cosmonauticii de la Kaluga 

(U.R.S.S.) s-au descoperit noi 
date despre creația lui Konstan
tin Țioikovski, părintele teoriei 
navigației cosmice. în ultimii 
săi ani de viată, savantul s-a 
ocupat mult de popularizarea 
cunoștințelor științifice. Printre 
documentele nou descoperite se 
află mai multe eseuri despre fi
lozofia cosmică, scrise in anii 
1932—1935. într-o epistolă adre
sată tai Maxim Gorki, Țiolkov- 
ski arăta printre altele că po
vestirile științifico-fantastice 
trebtae să fie „tot atît de ușor 
de citit cum este aerul de respi
rat".

• PROTEJAREA LA
CULUI BALATON.In ve' 
derea protejării apelor lacului 
Balaton împotriva poluării, una 
din măsurile principale preconi

zate de specialiștii unguri constă 
In crearea unui lac artificial la 
sud-vest de Balaton. Acesta va 
constitui locul de decantare a re
ziduurilor pe care le transportă 
spre lac rîul Zala.

• LA V1NĂTOARE DE 
CARACATIȚE. Pescarii japo
nezi prind caracatițele folosin- 
du-se de obiceiul acestora de a 
se izola intr-un spațiu retras. 
In acest scop, pescarii lasă pe 
fundul mării oale de lut legate 
cu funii împletite din paie de 
orez. Atrase de asemenea „locu
ințe" confortabile, caracatițele 
se instalează în ele, pescarilor 
nemairămînîndu-le decit să 
scoată la suprafață respectivele 
oale. O precizare ; carnea de ca
racatiță este socotită o adevăra

tă delicatesă, una din puținele 
delicatese ieftine, Ia îndemina 
oricui dispune de aceste „unel
te" simple.

• EXTRACȚIA AURU
LUI CU AJUTORUL A- 
MONIACULUI. La univer
sitatea din Texas (S.U.A.) a 
fost elaborat un nou procedeu 
de extracție cu ajutorul amonia
cului lichid a aurului din de
șeuri. nămoluri si minereuri 
care conțin prețiosul metal. Ră
cit la minus 33 de grade Celsius 
pentru a fi menținut în stare 
lichidă, amoniacul extrage aurul 
fără a afecta celelalte metale 
existente în materialul prelu
crat. Apoi. printr-un proces 
electrolitic, aurul este separat de 
amoniac.
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La sesiunea Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa 

România se pronunță pentru eliminarea tuturor obstacolelor 
din calea extinderii comerțului internationalI •
GENEVA 2 (Agerpres). — In continuarea lucrărilor celei de-a 36-a 

sesiuni anuale a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E.f 
O.N.U.), care se desfășoară la Geneva, au avut loc dezbaterile asupra
comerțului și cooperării industriale,

Luind cuvântul. reprezentantul 
român a insistat asupra măsurilor 
concrete întreprinse de tara noastră 
pentru perfectionarea activității de 
comerț exterior. De asemenea, au 
fost scoase in evidență preocupările 
României pentru perfectionarea ca
drului juridic în relațiile cu statele 
din regiune, materializate prin înche
ierea diferitelor acorduri de natură 
să asigure o bază stabilă de dezvol
tare a comerțului exterior al tării și 
eliminarea obstacolelor cu incidente 
negative asupra exporturilor noastre.

In continuare, vorbitorul s-a referit 
la dificultățile Create de menținerea 
de către unele țări a restricțiilor can
titative discriminatorii față de im
porturi, subliniind faptul că aseme
nea măsuri contravin atît angajamen
telor asumate de statele respective în 
cadrul G.A.T.T., cit și principiilor a- 
doptate de O.N.U. privind tratarea

MAREA BRITANIE

Amplă campanie de condamnare a politicii de apartheid 
a regimului de la Pretoria

LONDRA 2 (Agerpres). — în 
Marea Britanie sînt în curs de des
fășurare o serie de acțiuni de con
damnare a politicii de segregație 
rasială practicate de regimul de la 
Pretoria. Campania antiapartheid a 
debutat cu o reuniune organizată la 
sediul Parlamentului britanic, cu 
participarea liderilor Partidului La
burist și Partidului Liberal din Marea 
Britanie, a 98 de profesori universi
tari. 25 membri ai Camerei Lorzilor 
și a 19 episcopi din Anglia si Repu
blica Sud-Africană. care au cerut 
eliberarea imediată a militantului 
african Nelson Mandela, încarcerat 
in R.S.A. de 17 ani, și a altor deținuți 
politici de culoare.

Este, de asemenea. In curs de des
fășurare un seminar international 
impotriva segregației rasiale in 
R.S.A.. organizat de Comitetul Spe
cial O.N.U. împotriva apartheidului. 
Seminarul, la care participă parla
mentari, observatori guvernamentali 
din 12 țări occidentale și din țări ale 
Commonwealth-ului, precum si re
prezentanți ai Organizației Unității 
Africane, are ca obiectiv mobilizarea 
opiniei publice pentru a determina 
consolidarea embargoului O.N.U. asu

Sam Nujoma despre activitatea mercenarilor 
în Namibia

LUANDA. — Tncerctnd să înăbu
șe lupta ‘ de eliberare națională 
a poporului namibian sub condu
cerea Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
autoritățile rasiste de la Pretoria au 
concentrat circa 30 000 de militari 
sud-africani pe teritoriul Namibiei 
și recurg tot mai mult la serviciile 
unor elemente plătite din afara
R. S.A. Intr-o declarație făcută zi
lele acestea la Luanda, președintele
S. W.A.P.O., Sam Nujoma. a arătat 

nediscriminatorie a țărilor !n curs de 
dezvoltare. A fost reafirmată poziția 
tării noastre privind instituirea în ca
drul C.E.E./O.N.U. și al Comitetului 
pentru dezvoltarea comerțului a unor 
programe de consultări și negocieri 
multilaterale, în vederea eliminării 
tuturor obstacolelor din calea comer
țului internațional.

în domeniul cooperării industriale, 
reprezentantul nostru a susținut ideea 
creării unui Centru de informare care 
să contribuie la dezvoltarea și diver
sificarea acestot- activități. Totodată, 
el a subliniat necesitatea de a se ac
ționa mai concret în direcția luării 
măsurilor corespunzătoare pentru 
crearea unor facilități in vederea in
tensificării exporturilor țărilor in 
curs de dezvoltare, membre ale 
C.E.E./O.N.U., a eliminării decalajelor 
care le separă de statele dezvoltate.

pra exporturilor de arme tn R.S.A. 
și extinderea acestuia și asupra pro
duselor petroliere si nucleare. Partl- 
cipanții vor examina cazurile de 
încălcare a embargoului instituit de 
O.N.U. de către o serie de corporații 
occidentale.

Campania antiapartheld din Marea 
Britanie se bucură de sprijinul a 500 
organizații, sindicate și biserici bri
tanice care reprezintă 12 milioane de 
persoane.

★
JOHANNESBURG 2 (Agerpres). — 

în pofida măsurilor represive ale 
regimului minoritar de la Pretoria, 
continuă acțiunile revendicative ale 
muncitorilor de culoare sud-africani. 
Astfel, după cum scrie cotidianul 
„Rand Daily Mail", 2 500 de lucrători 
negri din șantierele de construcții 
din Durban au declarat grevă cerind 
îmbunătățirea condițiilor lor de mun
că și de viață, precum și abolirea 
practicilor rasiale discriminatorii. O 
acțiune similară au organizat peste 
600 de muncitori de culoare de la Fa
brica de zahăr din localitatea Dalton.

că Republica Sud-Africană folo
sește in prezent un detașament spe
cial de mercenari străini, alcătuit 
din cetățeni din S.U.A.. Anglia, 
Franța, Canada. Chile și alte țări, 
in operațiunile de represalii împo
triva populației pașnice din Na
mibia.

Sam Nujoma a cerut, pe de altă 
parte, desfășurarea de alegeri libe
re in Namibia, sub egida Organiza
ției Națiunilor Unite, in conformi
tate cu hotăririle adoptate de 
aceasta.

MOSCOVA

Colaborarea româno-sovietîcă 
în domeniul industriei chimice

MOSCOVA — Trimisul Agerpres, 
I. Dumitrașcu, transmite : L. A. Kos- 
tandov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit pe 
Gheorghe Caranfil, ministrul indus
triei chimice, aflat în vizită în Uniu
nea Sovietică. Cu acest prilej au fost 
abordate probleme ale dezvoltării co
laborării dintre cele două țări in do
meniul industriei chimice. Pe baza 
discuțiilor purtate s-au stabilit mă
suri concrete vizînd realizarea In 
practică a celor convenite.

Ministrul român a avut, ds ase

BELGRAD

Sesiunea Comisiei mixte româno-iugoslave

pentru Porțile de Fier
BELGRAD 2 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au desfășurat lucrările se
siunii a XXVIII-a a Comisiei mixte 
româno-iugoslave pentru Porțile de 
Fier.

în cadrul sesiunii au fost analizate 
probleme legate de exploatarea Sis
temului hidroenergetic și de naviga
ție Porțile de Fier I și de realizarea 
sistemului Porțile de Fier II. ■ Au 
fost convenite măsurile care să asi
gure creșterea producției de energie 
electrică la sistemul Porțile de 
Fier I și realizarea lucrărilor siste

STOCKHOLM

întrunirea Asociației de prietenie Suedia-România
STOCKHOLM 2 (Agerpres). — La 

Stockholm a avut loc întrunirea 
anuală a Asociației de prietenie 
Suedia—România, în cadrul căreia au 
fost dezbătute și aprobate raportul 
de activitate si planul de muncă ale 
asociației.

Raportul de activitate subliniază 
importanta istorică a vizitei de'stat 
efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, în Suedia in 
toamna anului trecut, pentru dezvol
tarea în continuare a relațiilor din

Criza de guvern din Belgia
BRUXELLES 2 (Agerpres). — Re

gele Baudouin al Belgiei a acceptat, 
joi seara, demisia guvernului cvadri- 
partit condus de primul ministru 
Wilfried Martens și a cerut. în același 
timp, ministrului de finanțe. , Mark 
Eyskens, să formeze un nou cabinet), 
anunță un comunicat oficial dat pu
blicității la Bruxelles si reluat de

Starea sănătății președintelui S.U.A.
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Potrivit unui buletin medical publi
cat de medicul Casei Albe, a doua 
zi după atentat președintele Ronald 
Reagan a putut să se deplaseze în 
apartamentul său de la spitalul 
„George Washington". între altele, 
șeful statului american i-a primit pe 
principalii săi colaboratori de la 
Casa Albă și a semnat un proiect 
legislativ. 

menea, convorbiri privind dezvolta
rea colaborării tehnico-științlfice bi
laterale și livrările reciproce de pro
duse pentru perioada 1981—1985 cu 
V. V. Listov, ministrul industriei chi
mice, A. G. Petrișcev, ministrul in
dustriei de îngrășăminte minerale, 
V. S. Fedorov. ministrul industriei 
de prelucrare a țițeiului și petrochi
mice, la Comitetul de Stat pentru 
Aprovizionarea Tehnico-Materială. la 
Ministerul Construcțiilor de Mașini 
pentru Industria Chimică si a Pe
trolului.

mului Porțile de Fier II la terme
nele stabilite în acordul româno- 
iugoslav din 1977. O atenție deose
bită a fost acordată măsurilor luate 
de ambele părți pentru preîntîmpj- 
narea și limitarea efectelor debitu
lui deosebit de ridicat din luna mar
tie al apelor.

Delegația română a fost condusă 
de Gheorghe Cocoș, adjunct al mi
nistrului energiei electrice, iar dele
gația iugoslavă de Miloiko Veliovici, 
președintele Camerei Economice a 
R. S. Serbia.

tre cele două țări pe toate planurile, 
în acest context se-evidențiază pres
tigiul de care se bucură președintele 
României pe plan internațional și 
remarcabila sa contribuție la promo
varea cooperării și înțelegerii între 
toate țările lumii.

în continuare, scriitorul suedez 
Per-Olof-Ekstrom a făcut o amplă 
expunere intitulată „O călătorie prin 
România", ilustrată cu diapozitive, în 
care a prezentat monumente cultu- 
ral-istorice. realizări economico-so- 
ciale. precum și frumuseți naturale 
ale' tării noastre.

agențiile Reuter și France Presse. 
După cum precizează comunicatul, 
Mark Eyskens a Receptat această mi
siune.

Demisia cabinetului Martens a in
tervenit. marți. în urma divergențelor 
dintre partidele coaliției guvernamen
tale în legătură cu măsurile de redre- 

-sare economică a tării, propuse de 
primul ministru.

S-a precizat că „președintele con
tinuă să facă progrese excelente, 
deși in timpul zilei resimte unele 
dureri considerate normale pentru ci
neva care a fost supus unei răniri 
si operații de acest gen".

Pe de altă parte, s-a menționat 
că starea sănătății purtătorului de 
cuvînt al Casei Albe. James Brady, 
și a agentului Timothy McCarthy, 
din serviciul de pază, ambii răniți în 
timpul atentatului, este staționară.

PIAȚA COMUNĂ :

Compromis în problema 
stabilirii prețurilor 

la produsele agricole
BRUXELLES 2 • (Agerpreș). — 

După dezbateri-maraton, joi a luat 
sfîrșit la Bruxelles reuniunea miniș
trilor agriculturii din țările membre 
ale C.E.E., consacrată adoptării noilor 
prețuri agricole comunitare pentru 
campania 1981—1982. Discuțiile au 
reflectat, din nou, contradicțiile 
existente Intre „cei zece" în dome
niul agricol. în final, miniștrii' au 
ajuns la un compromis, hotărând 
majorarea, în medie, cu 9.5 la sută 
a prețurilor.

Paralel cu. dezbaterile ministeriale, 
la Bruxelles s-au desfășurat puter
nice demonstrații de protest, ale re
prezentanților celor peste 9 milioane 
de agricultori din Piața comună, 
'care cereau ca noile majorări da 
prețuri să aibă In vedete creșterea 
ratei inflației în statele membre și 
înrăutățirea nivelului lor de viață.

scurt
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MIȘCAREA IN FAVOAREA TRANSFORMĂRII EUROPEI DE NORD 
INTR-0 ZONĂ DENUCLEARIZATĂ la amploare în Norvegia. Numeroase 
organizații de tineret, femei, precum șl sindicate consideră că prin adop
tarea unei, asemenea măsuri se va realiza un pas important în „direcția 
garantării securității in/ Europa". Recent, ziarul „Friheten" a publicat un 
ape! al Uniunii sindicatelor muncitorilor metalurgiști adresat tuturor sindi
catelor din țară la intensificarea luptei în vederea creării unei zone 
denuclearizate in Europa de Nord, pentru pace șl destindere.

PRIMIRE LA BEIJING. Yao Yilin, 
membru al Secretariatului C.C. 
al P-C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chine
ze. a primit delegația Agenției ro
mâne de presă Agerpres. condusă 
de Ion Cum.pănașu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., director 
general al Agerpres, eare efectuea
ză o vizită în R.P. Chineză, la in
vitația conducerii agenției China 
Nouă. în contextul evidențierii bu
nelor relații de prietenie și colabo
rare româno-chineze, a fost rele
vată însemnătatea intensificării 
contactelor dintre agențiile de pre,- 
să, dintre ziariștii români și chi
nezi, în scopul dezvoltării informă- 

. rij reciproce privind experiența ce
lor două țări și popoare în opera de 
edificare a socialismului. La primi
re a participat Florea Dumitrescu, 
ambasadorul României la Beijing.

CONFERINȚA NAȚIONALA A 
OAMENILOR DE ȘTIINȚA ȘI 
TEHNICIENILOR DIN R. P. D. 
COREEANA și-a Încheiat lucrările 
la Phenian. Reuniunea a constituit 
un prilej pentru specialiștii coreeni 
de a dezbate și stabili căile pentru 
Îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
ce stau în fața lucrătorilor din do
meniul științei și tehnicii din 
R. P. D. Coreeană în actuala etapă 
de modernizare și ridicare pe o 
nouă treaptă de dezvoltare a eco
nomiei naționale.

| CONVENȚIE. In orașul Hamar 
s-au deschis lucrările Convenției 

I naționale a Partidului Muncitoresc 
Norvegian, de guvernământ. Pe or
dinea de zi a dezbaterilor, care 

|_ vor dura patru zile, figurează ale
gerea președintelui, vicepreședinte- 

j lui și secretarului partidului, etabo-

Lucrările Congresului P. C. Bulgar
SOFIA 2 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Bulgar, joi dimi
neața au continuat dezbaterile în 
plen pe marginea raportului de ac
tivitate al Comitetului Central și sar
cinilor partidului în perioada urmă
toare, precum și a raportului Comi
siei Centrale de Control și Revizie, 
în intervențiile lor, vorbitorii s-au 
referit la sarcinile comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii pentru rea
lizarea planurilor construcției socia
lismului dezvoltat în Bulgaria in pe
rioada 1981—1985 și în perspectivă, 
pînă in anul 1990. Au fost făcute pro
puneri în vederea ridicării întregii 
activități economice și sociale pe o 
treaptă superioară a eficienței și ca
lității.

Relevînd succesele obținute de po
porul bulgar, sub conducerea parti
dului, in perioada de după preceden
tul congres. vorbitorii au analizat 
modalitățile de înfăptuire a noilor 
sarcini legate de dezvoltarea forțelor 
de producție și perfecționarea ansam

rarea programului electoral In per- 
spectiva alegerilor generale de la 14 
septembrie a.c., precum si a pro
gramului general al partidului, in
formează agenfia A.P.

CONVORBIRI CHINO-BRITA- 
NICE. La Beijing au avut loc con
vorbiri între Huang Hua, vicepre
mier și ministru al afacerilor ex
terne al R. P. Chineze, și lordul 
Carrington, ministrul de externe al 
Marii Britanii, care se află în vizi
tă în capitala chineză. După cum 
precizează agenția China Nouă, in
terlocutorii au examinat o serie de 
aspecte ale relațiilor bilaterale și 
probleme ale situației internaționa
le actuale.

ALEGERE. Ambasadorul Porfirio 
Munoz Ledo (Mexic) a fost ales pre
ședinte al Comitetului Consiliului 
de Securitate însărcinat cu supra
vegherea embargoului la vlnzările 
de arme către Republica Sud-Afri
cană, organism constituit in 1977. El- 
îi succedă in acest post ambasadoru
lui Khwaja Mohammed Kaiser 
(Bangladesh), al cărui mandat a 
expirat.

COMUNICATUL COMUN LA 
ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN ZIM
BABWE A PREȘEDINTELUI AL
GERIEI, Bendjedid Chadii, subli

SITUAȚIE „FOARTE FRAGILA" IN DOMENIUL ENERGETIC. Consi
liul de conducere al Agenției Internaționale pentru Energie (A.I.E.) — or
ganism din care fac parte principalele țări occidentale industrializate cu 
excepția Franței — întrunit la Paris, apreciază situația in domeniul ener
getic drept „foarte fragilă", date fiind incertitudinile in privința disponi
bilităților de petrol și a evoluției cererii. Potrivit directorului executiv al 
A.I.E., Ulf Lantzke, cererea țărilor hembre, care scăzuse deja cu 7,5 la 
sută in 1980 față de anul precedent, s-a redus cu incă 6 la sută in primele 
luni ale anului 1981. La sfirșitul primului trimestru al acestui an, stocurile 
de petrol ale A.I.E. sint de 410—415 milioane tone.

blului vieții sociale. în acest sens, 
s-a relevat necesitatea unei mai bune 
folosiri a rezervelor materiale și ca
pacităților de producție, economisirii 
materiilor prime și energiei, precum 
și a intensificării legăturilor partidu
lui cu masele de oameni ai muncii. 
Au fost evidențiate sarcinile noi 
pe tărâmul activității Ideologice.

Congresul a fost salutat, de aseme
nea. de reprezentanți ai unor partide 
comuniste și muncitorești prezenți la 
lucrările forumului comuniștilor bul
gari.

După-amlază. lucrările congresului 
au continuat pe secțiuni.

★
în aceeași zi, delegațiile străine 

participante la congres au depus co
roane de flori la Mauzoleul lui 
Gheorghi Dimitrov și la Monumen
tul lui V. I. Lenin. A participat de
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

niază că cele două țări condamnă 
cu hotărîre actele agresive repetate 
comise de regimul rasist de la Pre
toria împotriva țărilor africane ve
cine. După cum menționează docu
mentul, părțile au convenit să ac
ționeze în comun' pentru intensifi
carea eforturilor vizînd înlăturarea 
definitivă a apartheidului și discri
minării rasiale de pe continentul a- 
frican. Cu prilejul vizitei președin
telui Chadii, între Zimbabwe și Al
geria au fost încheiate două acor
duri — unul de cooperare econo
mică și celălalt privind conlucra
rea în domeniul cultural.

I'

NAVETA SPAȚIALA AMERICA
NA VA FI LANSATA LA 10 APRI
LIE. Amînată mereu in ultimii doi 
ani, lansarea navetei spațiale ame
ricane a fost fixată pentru 10 apri
lie dacă nu vor interveni dificultăți 
de ultim moment sau condiții me
teorologice nefavorabile. După cum 
a anunțat reprezentantul N.Ă.S.A., 
numărătoarea inversă va începe la 
5 aprilie, ora 22 și 30 de minute, 
ora locală. După nouă minute de la 
lansare, naveta, .pilotată de cosmo
nauta John Young și Robert 
Crippen, se va plasa pe o orbită in 
jurul Pămintului, la o altitudine de 
241 km.
: EXPORTURILE JAPONIEI au 
sporit in martie 1981 cu 15,9 la sută 
față de aceeași lună a anului trecut, 
ajungind să înregistreze valoarea 
de 9,04 miliarde dolari — a anunțat 
Ministerul de Finanțe nipon. S-a 
precizat ci principalele produse de 
export la care s-au consemnat spo
ruri valorice au fost mașinile elec
trice și automobilele.

DOSARE ACUZATOARE: CUM AU ACUMULAT BOGĂȚIILE... BOGĂȚII LUMII
Evoluția situației din Thailanda 

dupâ lovitura de stat
Sultanul din Zinder — un mic stat 

precolonial de pe teritoriul Nigerului 
de astăzi — instituise în țara sa o lege 
aspră : „Cine dobora un arbore gao 
aceluia 1 se tăia capul". Si făptașul 
era dus in zori sub un arbore, unde 
i se reteza capul. Era o pedeapsă 
draconică, este adevărat, dar jude
cind numai după urmările secetei 
dezastruoase din zona Sahelului — 
stăruie și acum în memorie imagi
nile scheletice, ca niște viziuni de 
coșmar, ale oamenilor și animalelor 
din această zonă — secetă cauzată, 
in bună parte, de tăierea sălbatică a 
pădurilor din regiunea respectivă — 
înțelegem că asprimea sentinței sul
tanului pornea din grija acestuia 
pentru asigurarea existentei și bună
stării poporului său. Arborele gao — 
după care și-a luat inițial numele și 
ținutul amintit — ale cărui rădăcini 
au o lungime pînă la 200 m. puțind 
astfel să-și extragă apa necesară 
chiar in perioadele de secetă înde
lungată. a contribuit timp de secole 
la oprirea înaintării desertului în 
această zonă și a permis, astfel, ob
ținerea unor recolte stabile de ce
reale, ca și existenta pășunilor pen
tru animale. Ca urmare, în secolul 
XI. triburile songai. răspindite de-a 
lungul Nigerului, au creat statul în
floritor Gao. care va deveni apoi 
imperiul Songai, a cărui putere s-a 
făcut simțită în secolele XV și XVI 
pînă departe în deșert.

Dar au venit colonialiștii, care. în 
goana lor după profit, au făcut să 
cadă sub secure și mai apoi sub 
ferăstrăul mecanic, întinse păduri, 
nimicind, astfel, nu numai arbori, nu 
numai fauna și flora unor regiuni 
întinse, ci și dreptul unor populații 
întregi din Asia. Africa și America 
Latină la o viată demnă, determi- 
nind moartea lentă, prin înfometare, 
a zeci și zeci de milioane de oameni. 
Și, in timp ce lemnul pădurilor din 
aceste regiuni lua calea metropolelor, 
contribuind in bună parte la între
girea bogăției celor bogati. care iși 
înălțau palate și castele, construiau 
fabrici și uzine, popoarele din tarile 
slab dezvoltate au fost condamnate 
la mizerie, fiind nevoite și astăzi să 
îndure consecințele spolierii, de-a 
lungul anilor, de către colonialiști si 
companiile transnaționale, a „tezau
rului verde" al pădurilor lor.

Cu gloanțe și mărgele 
colorate •••

Din primul moment al apariției 
colonialiștilor, pădurile din regiunile 
subjugate au fost considerate ca un 
bun care trebuie exploatat intens.

Acapararea pădurilor, ca si a altor 
bogății din țările subjugate, s-a făcut 
sub diverse forme — uneori pentru 

sute de mii de hectare se plătea cu 
simple podoabe de sticlă colorată ; 
alteori, pentru păduri și mal vaste, 
prețul se calcula... în gloanțe.

Avizi de ciștiguri imediate, noii 
stăpâni s-au înfruptat cu nesaț din 
pădurile din America de Sud (circa 
830 milioane hectare). America de 
Nord (725 milioane hectare). Africa 
(750 milioane hectare) și Asia (550 
milioane hectare). Civilizația și bo
găția țărilor occidentale. înainte de a 
fi o „civilizație a petrolului", a avut 
la bază „aurul verde" al pădurilor 
tropicale și subtropicale.

în pașii omului către civilizație, 
lemnul a jucat un rol deosebit de 
important. Cu ajutorul lemnului.

Cînd „aurul verde' devine 
o inepuizabilă sursă de profit 0)
omul și-a făcut primul foc. din lemn 
și-a confecționat unelte si arme de 
vinătoare, din lemn și-a ridicat lo
cuințele. în primele sale ambarca
țiuni din lemn omul s-a aventurat 
în explorarea ținuturilor de la mar
ginea orizontului. Cu navele, din ce 
în ce mai mari, a pornit să cu
cerească noi teritorii, să efectueze 
primele zboruri.

Un apologet al pădurilor. O. Olerg, 
spunea : „Cu ajutorul lemnului s-au 
descoperit America și Australia ; 
el a făcut din Anglia stăpina 
mărilor..." Țările coloniale au folosit 
lemnul luat din țările subjugate în 
scopul îmbogățirii lor. al făuririi și 
creării, pe această bază, a noi și noi 
ramuri ale industriei. Extinderea 
rapidă a liniilor de cale ferată din 
Marea Britanie. Franța. Belgia, 
S.U.A., Olanda etc. s-a făcut cu 
ajutorul traverselor obținute din pă
durile Africii. Asiei si Americii 
Latine. Avîntul industriei extractive, 
al construcțiilor și materialelor de 
construcție, mai întîi, apoi avîntul 
industriei lemnului, celulozei și hîr- 
tiei, al industriei chimice și textile 
(celuloza extrasă din lemn fiind o 
materie primă pentru lacuri, fibre 
artificiale, mase plastice, explozivi 
etc.) cereau tot mai mult lemn. 
Multe din mașinile cu aburi care 
puneau în funcțiune diverse agregate, 
de asemenea, au folosit lemnul îna
inte de a trece pe cărbuni si apoi pe 
petrol.

Un jaf necruțător
Pădurile de cedru si mahon, de 

baobab și santal, de eucalipt și aba
nos. de bambus si teck au fost pră
date nemilos, lemnul lor constituind 
o sursă uriașă de profit Armatorii 
de nave care transportau din me
tropole spre colonii diverse produse 
textile și Îmbrăcăminte si se întor
ceau în metropole cu lemn de esență 
prețioasă realizau ciștiguri și de 
1 000 Ia sută.

Din lemnul brun-gălbui de cedru, 
rezistent, cu miros puternic, se fabri
cau nave, mobile si era folosit în 
sculptură ; arborele tropical, cu lemn 

de culoare brun-roscată, lucios, 
foarte rezistent, numit mahon, era 
folosit la confecționarea mobilelor 
fine, a ambarcațiunilor, iar mai tîrziu 
a elicelor de avioane : santalul. ar
bore exotic tropical, cu lemn alb sau 
brun-roșietic, parfumat, era deosebit 
de căutat tot pentru mobile stil, dar 
și pentru uleiuri și o serie de pro
duse de parfumerie și medicamente ; 
teck-ul, arbore cu lemn dens, dur și 
foarte rezistent, care nu putrezește, 
era folosit în special în construcții 
navale ; lemnul de abanos era neîn
trecut pentru confecționarea instru
mentelor muzicale de suflat etc., etc. 
„Acestea au fost, de-a lungul a peste 
două secole, uriașe surse de venituri, 
din care potentații de la Londra și 
Paris, New York și Amsterdam, 
Madrid și Lisabona și-au făcut averi 
uriașe" — scria ziarul algerian „EL 
MOUDJAHID".

„Nu există palat sau castel in ma
rile metropole ale lumii occidentale 
care să nu aibă inglobate în ele 
mobile de lux, lambriuri și pardoseli 
din lemnul de esență prețioasă adus 
din țările coloniale" — scria, la rindul 
său. revista britanică „MONTHLY 
REVUE".

„Dar nu numai la atit se reduce 
importanta bogăției forestiere în e- 
conomia statelor dezvoltate ale lumii 
— arăta publicația londoneză. Te
zaurul pădurilor ecuatoriale si tropi
cale a fost si continuă să fie e în
semnată sursă de ciștiguri, evaluată 

Ia peste 35 miliarde dolari anual ; el 
a stat și stă la baza unor Importante 
ramuri ale Industriei, a contribuit la 
înălțarea unor firme și companii cu 
ample ramificații in lume".

O realitate tragică: 
dispariția multor 
specii de arbori

tn goana după profit, monopolurile 
au împins exploatările forestiere din
colo de orice posibilitate de refacere 
naturală a pădurilor, lăsînd zone 
Întinse la discreția factorilor de ero
ziune a solului si determinînd astfel 

modificări ireversibile în climă, în 
vegetație și faună. Karl Marx sub
linia, la timpul său, că „dezvoltarea 
culturilor și a industriei in general a 
fost insolită întotdeauna de o dis
trugere atit de energică a pădurilor, 
incit tot ce s-a făcut, pe de altă 
parte, pentru întreținerea s> planta
rea de noi păduri reprezintă o can
titate neglijabilă". în 1948, Fairfield 
Osborne a publicat lucrarea cu titlul 
semnificativ „OUR PLUNDERED 
PLANET" (Planeta noastră jefuită), 
în care atrăgea atenția asupra „peri
colului pentru viitorul omenirii, a 
jafului nemăsurat al bogățiilor 
Terrei". Colonialiștii mai întîi si 
companiile transnaționale, mâi tîrziu, 
avizi de ciștiguri tot mai niari, au 
rămas surzi la aceste puternice sem
nale de alarmă.

Și, in timp ce in țările dezvoltate 
s-a încetinit sau chiar s-a oprit pro
cesul descreșterii suprafețelor împă
durite, . în lumea a treia procesul 
distructiv s-a accelerat, conducînd la 

INTR-UN NUMĂR VIITOR :

• Milioane de vieți sacrificate pentru îmbogățirea 
monopolurilor

• Metodele se schimbă — exploatarea rămîne
• Stop „cancerului galben" !

o restrlngere Îngrijorătoare a zonelor 
păduroase. Chiar și marile păduri e- 
cuatoriale ale Africii și uriașele pă
duri virgine ale Americii de Sud s-au 
restrînș intr-un mod ingrijorător. în 
Parana, in numai 20—30 de ani. su
prafața forestieră s-a redus de la 
7 600 000 la 2 700 000 hectare. Au fost 
exploatate nemilos pădurile din Ma- 
layezia. Indonezia și Filipine, compa
niile occidentale profitînd de „con
cesiunile" oferite, la preturi scăzute. 
In țările respective. Eberhard Brii- 
ning, specialist vest-german in dome
niul silviculturii, a calculat că în 
fiecare minut sînt tăiate aproape 20 
de hectare de păduri virgine din zona 
tropicelor, ceea ce înseamnă o su
prafață de 300 kmp pe zi. „Dacă 
procesul de dispariție a acestui 
microsistem continuă în același ritm 
— scrie ziarul «SUDDEUTSCHE 
ZEITUNG» — pînă la finele secolului 
suprafețele cultivate se vor reduce 
la jumătate. în mai puțin de 20 de 
ani, un miliard de hectare vor deveni 
terenuri ce nu pot fi cultivate".

Ca urmare a unei exploatări pră
dalnice, in unele zone ale. globului 
au dispărut multe specii de arbori 
prețioși, ca de pildă „pau brasil". 
sursa renumitului lemn de băcan, 
neîntrecut colorant, de o admirabilă 
nuanță roșie ; au dispărut, de aseme
nea, numeroase specii de animale și 
vegetale.

Consecințele acestor masive sacri
ficări de păduri sînt vizibile în nu
meroase rfegiuni ale globului, afectînd 
in mod dramatic clima și viata a 
sute de milioane de oameni. „Vor 
putea fi refăcute, vreodată, covoarele 
de păduri pe Terra ? — se întreba 
Nigel Smith în ziarul «ZAM
BIA DAILY MAIL». Dacă exploata
rea va continua în ritmul actual — 
arăta el — răspunsul este clar: nici
odată.' Dar de pe urma unei aseme
nea pierderi ireparabile vor avea de 
suferit nu numai țările în curs de 
dezvoltare, ci și țările dezvoltate, care 
au fost și continuă să fie principale
le beneficiare. Să nu ignorăm la in
finit un adevăr pe care îl cunosc toti 
și să salvăm, cît mai este timp, 
pădurile !“.

Nicolae PLOPEANU

BANGKOK 2 (Agerpres). — Ge
neralul Sânt Chitpatima, conducăto
rul „Comitetului Revoluționar" care 
a preluat puterea în Thailanda, a 
anunțat „reactivarea Constituției", 
abrogată miercuri, și a Parlamentu
lui, dizolvat și acesta după lovitura 
de stat. S-a cerut astfel membrilor 
forului legislativ să-și reia funcțiile 
pentru a. putea fi desemnat un nou 
guvern thailandez in următoarele 
15 zile. îrttr-un comunicat difuzat de 
postul de radio Bangkok, „Comitetul 
Revoluționar" a arătat că nu dorește- 
o vărsare de singe șl că se pronunță 
pentru o soluționare pașnică a pro
blemelor țării. în acest sens, s-a 
anunțat că un emisar a fost trimis 
la Korat, in nord-estul țării, pentru 
a solicita o audiență la regele 
Bhumibol Adulyadej. în același 
timp însă, generalul Chitpatima a 
declarat că iși va apăra pozițiile 
cu orice preț dacă va fi atacat de 
forțele care îl sprijină pe primul 
ministru Prem Tinsulanonda. Tancuri 
și vehicule blindate au luat deja po
ziție,. joi dimineața, în punctele stra
tegice ale capitalei.

Potrivit agențiilor internaționale 
de presă, care citează postul local de 
radio, aproximativ jumătate "din 
membrii guvernului și 40 din cei 72 
guvernatori de provincii, ca și nu
meroase personalități politice și co
mandanți de armată se află la Korat, 
unde și-a stabilit cartierul general ,

LA SESIUNEA S.E.L.A. DE LA CARACAS

* Adoptarea de rezoluții menite să impulsioneze 
cooperarea economică intre statele latino-americane
CARACAS 2 (Agerpres). — în ca

pitala Venezuelei au luat sfîrșit lu
crările celei de-a Vil-a reuniuni a 
Consiliului Latino-American. organul 
suprem al Sistemului Economic La
tino-American (S.E.L.A.), organizație 
cu statut de observator la O.N.U., 
care reunește majoritatea statelor 
din regiune. Participanții au adoptat 
29 de rezoluții pe diverse teme de ac
tualitate economică latino-americană. 
vizînd în principal impulsionarea, pe 
baze noi, a cooperării regionale, 
restructurarea raporturilor economice 
și comerciale ale țărilor latino-ame

a declarat la rîndul său că „încearcă 
să calmeze situația și să evite văr
sarea de singe". Totodată, el a cerut 
forțelor care au organizat lovitura 
de stat, și care dețin controlul în 
Bangkok, să se. înapoieze în cazărmi.

ricane cu S.U.A. și C.E.E., în sensul 
eliminării barierelor protecționiste 
puse în calea produselor de export 
latino-americane, stimularea comer
țului cu alte țări și organizații eco
nomice din afara ariei latino-ameri
cane. sporirea rolului și aportului 
S.E.L.A. la eforturile comune, ale ță
rilor în curs de dezvoltare consacrate 
edificării unei noi ordini economice 
în lume.

în cursul reuniunii a fost admis 
un nou stat — Santa Lucia — care 
devine cel de-al 27-lea membru al 
Sistemului Economic Latino-Ameri
can.
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